
I 
 

 

S solzami trta si cvetje rosí. 
Al grozdjiče zrelo veselje budí; 
Pesmi najlepše trpljenje zloží, 

In svet to prepeva, kar solza rodí. 
 

Za zemljo ljubezen nosila je križ, 
Pa zemlja jo križala je; 

Zatorej ljubezen na zemlji še zdaj 
Trpeča in križana je. 

 
Luiza Pesjakova, Aforizmi 

 
 

 

Dragi ljubitelji knjig! 
 

Tokratni katalog posvečamo ustvarjanju večkrat  
»pozabljeni polovici« človeštva - ženskam. 

 
Tem navdihujočim in nikoli do konca raziskanim bitjem, ki so si stoletja utirala pot do 
lastne veljave. Ta pot je bila dolga, težka, trnova, včasih neizmerno kruta in boleča - 

a so jo prehodile. 
 

In ob tem postale močne, vztrajne, kljubovalne. Danes je svet z njihovo pomočjo 
boljši, naprednejši in veliko bolj pisan. Lepši, čarobnejši in bolj optimističen. 

 
Na tej dolgi poti skozi čas so pustile sledove: bile so kmetice in kraljice, boginje in 
padli angeli, književnice in znanstvenice, umetnice ali raziskovalke, babice, mame, 

hčere, vnukinje, tete…. in na svet okoli sebe so gledale z drugačnimi očmi. 
 

Delček njihovih refleksij vam predstavljamo v naslednjem izboru.  
Še zdaleč ni popoln, še vedno je preveč »pozabljenih polovic«,  

a upamo, da vam bomo s tem izborom uspeli odstreti vsaj delček sveta,  
ki je bil dolgo potisnjen na rob in ga pomagamo iztrgati pozabi. 

 
 

Vdano vaši Trubarjevci  
 
 
 
 
 



II 
 

1. Ahačič, Konči (1894-?) 20,00 € 
BUMČEK IN BUNKICA / najmlajšim pripoveduje tetka Božena.  
Ljubljana : Mladinska založba, 1943. - 77 str. : čb ilustr. ; 17 x 15 cm. -  
polplatno, solidno ohranjen izvod; redkost. 
 
2. Albreht, Vera (1895-1971) 20,00 € 
OREHI / ilustriral Igor Pleško. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1950. -  
111 str. : barv. ilustr. ; 20 cm. - (Cicibanova knjižnica). - polplatno, dobro ohranjen izvod. 
 
3. Albreht, Vera (1895-1971) 20,00 € 
VESELA ABECEDA / ilustrirala in opremila Cita Potokar. - Ljubljana : Mladinska knjiga, [1959]. -    
[64] str. : barv. ilustr. ; 17 x 20 cm. - broširan, solidno ohranjen izvod.  
* leto izdaje po Bibliografiji MK, 1945-1966. 

 
4. Albreht, Vera (1895-1971) 15,00 € 
NEKOČ POD GORJANCI / ilustrirala Melita Vovk. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1960. -  
86 str. : čb ilustr. ; 19 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
* vsebina: Na deželo; Maščevanje; Otilija; Sove; Krvava Micka; Graščinski pastir; Štruklji; Srečanje z 
zgodovino; Njena košarica; Čarovnik Fiče; Gospod Anton; V mestecu moje mladosti; Mutec Oti; 
Razočaranje; Gorjanci. 

 
5. Albreht, Vera (1895-1971) ; Špur, Katja (1908-1990)  30,00 € 
RAVENSBRIŠKE PESMI / pesmi Vere Albrehtove uredila in za tisk pripravila, spremno besedo  
in opombe napisala Erna Muserjeva ; ovitek Cita Potokar. - Murska Sobota : Pomurska založba,  
1977. -  89, [5] str. : faks. ; 18 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod; posvetilo. 
 
6. Batič, Milena (Milena Bonča, 1930-2015) 15,00 € 
PRAVLJICA ZA MALO KURIRKO. - [Maribor] : samozaložba M. Batič, 1969. -  
61 str. ; 18 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.   
* pesnica Milena Batič se je rodila v Krškem, v Sevnici je s starši in brati živela vse do okupacije. Po izgonu iz 
Sevnice so se zatekli k sorodnikom v Ljubljano, nato pa v Belo krajino na Mavrlen. Leto dni je preživela v 
Ljubljani pri stricu in teti, z bratrancem Milošem Bončo sta hodila v prvo gimnazijo. Po počitnicah v Beli 
krajini pa se ni več vrnila v Ljubljano, ker je v tistem času Italija kapitulirala in je Bela krajina postala 
osvobojeno ozemlje. Po končani vojni se je z družino vrnila v Sevnico in se tam izšolala. Kasneje je končala 
nižjo gimnazijo v Celju, učiteljišče in višjo pedagoško šolo pa v Ljubljani. Kot učiteljica je službovala v 
Leskovcu pri Krškem, na Ledini nad Sevnico in na OŠ Franceta Prešerna v Mariboru. Pesmi je najprej 
objavljala v Mladinski reviji, Novih obzorjih, tržaških Razgledih in Svitu (Ljubljana, pod psevdonimom Rada 
Noč). Od l. 1962 je pisala za otroke in objavljala v mladinskih listih in prilogah (Ciciban, Kurirček, Pionirski 
list, Najdihojca, Mlada njiva, Pionir, Mladi rod, Galeb in Cicido). Nekatere pesmi je zbrala v knjigi Pravljica za 
malo kurirko, edini njeni knjigi, ki ni izšla v samozaložbi. 

 
7. Bevc, Cvetka 10,00 € 
VEVERICA MICA IN DRUGE PRAVLJICE IZ ZELENEGA GOZDA / ilustrirala Polona Kosec  
Radovljica : Didakta d.o.o., 2009 . - 92 str. : barv. ilustr. ; 22 cm. - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
 
8. Bračič, Julija (1913-1994) 5,00 € 
ZAPRTA VRATA. - V Celju : Družba sv. Mohorja, 1945. - 102 str. ; 17 cm. -  
(Slovenske večernice ; 97). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* pisateljica Julija Bračič je pisala krajšo prozo in povesti. Opisovala je predvsem kmečko okolje na 
Štajerskem. Njene junakinje so ženske iz revnih okolij, ki iščejo srečo, a je ne najdejo, ali pa je ta le 
kratkotrajna. Za svojo prvo povest Razdrti mostovi, ki je izšla l. 1943, je prejela Finžgarjevo nagrado. 
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9. Brenčič, Marija (1919-2000) 10,00 € 
SPEV TIHE DOLINE. - Podlipa pri Vrhniki : samozaložba M. Brenčič, 1937. -  
30 str. ; 14 x 10 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
10. Brenčič-Jelen, Marija (1919-2000) 10,00 € 
MIR SINJE VIŠAVE : Spev tihe doline - IV. zvezek. - Št. Ilj. pri Velenju :  
samozaložba M. Jelen-Brenčič 1970. - 46 str. ; 17 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
11. Brest, Vida (Majda Peterlin, 1925-1985) 30,00 € 
PESMI VIDE BRESTOVE / opremil Janez Vidic. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1947. -  
59 str. : ilustr. v rdečem tisku ; 13 x 10 cm. - (Zbirka Mlada pota). -  
krašeno platno, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorice. 
* Vida Brest, pisateljica, pesnica, novinarka, urednica in učiteljica. Že kot otrok je pisala pesmi. Pri 
sedemnajstih letih je odšla v NOB, po 2. vojni pa je postala urednica Ljudske pravice in delala v Mladinski 
knjigi. Poučevala je v Dolu pri Ljubljani, Tuhinju in v Ljubljani. Osrednja tematika njenega pripovedništva so 
avtobiografska doživetja iz NOB, pisala pa je tudi fantastične pripovedi. Najbolj se je posvetila pisanju za 
mladino; snov je jemala iz ljudskega izročila, ter otroškega in živalskega sveta. Znana mladinska dela 
so: Ptice in grm, Veliki čarovnik Ujtata in izbor Teci, teci, soncu reci. Njene prve pesmi so izšle v 
partizanskem tisku, propagandni odsek Cankarjeve brigade pa je natisnil njeno prvo zbirko štirinajstih 
pesmi. Najboljše izmed njenih pesmi so izšle v zbirki Tiho, tiho, srce-iz zapuščine jih je uredil Ivan Minatti. 

 
12. Budau, Elza 10,00 € 
DIAGRAM NEKE LJUBEZNI / risbe in oprema Jože Ciuha. - V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1962. -  
151 str. : čb ilustr. ;  19 cm. - (Zbirka Pota mladih). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
13. Budau, Elza 15,00 € 
LJUBEZEN V F - MOLU : roman / opremila avtorica. - V Ljubljani : Prešernova družba, 1987. -  
506 str. ; 21 cm. - umetno platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
* »Spomini so kakor morje. Dolgo, včasih neverjetno dolgo zadržijo toploto v sebi. Če je kdaj bila. Ampak to 
je bila vročica, ne samo toplota. In ta lahko traja še veliko dlje. Naj traja. Čim dlje….«. 

 
14. Cognard, Zlata (1912-2009) 15,00 € 
OBISK V VELIKEM MESTU / Zlata Pirnat ; ilustrirala Nada Lukežič.  
[V Ljubljani] : Mladinska knjiga, 1968. - 80 str. : čb ilustr. ; 21 cm. -  
(Cicibanova knjižnica). - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
 
15. Cognard, Zlata (1912-2009) 10,00 € 
VRTOGLAVI ŠKRJANČEK : pripovedi / Zlata Pirnat ; ilustrirala Irena Majcen. 
[Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1982. - 96 str. : čb ilustr. ; 21 cm. - (Cicibanova knjižnica). -  
kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
 
16. Curk, Tončka (1906-1996) 15,00 € 
DEČEK Z GORNJEVIPAVSKEGA. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba : Katoliško tiskovno društvo, 
1983. - 112 str. ; 21 cm. - (Redna knjiga GMD za leto 1984). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
17. Četkovič-Vodovnik, Ana 20,00 € 
ŽENSKA NA KONJU : živeti z umetnikom / akvareli in fotografija Vasilije Ćetković-Vasko ;  
spremna beseda Nada Ravter ; O knjigi Majda Vujovioć-Mencinger.  
Rogaška Slatina : samozaložba A. Četkovič-Vodovnik, 2009. - 237 str. : barv. ilustr. ; 22 cm. - 
umetno platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorice. 
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18. DESETNICA / naslikala Mara Kraljeva. - [Ljubljana] : Ljudska knjigarna, [1944]. - 35,00 € 
[15] str. : barv. ilustr. ; 19 x 15 cm. - broširan, solidno ohranjen izvod; redkost. 
 
19. Fortuna-Gantar, Julka (1916-1999) 10,00 € 
IZ SRCA DO SRCA : (čipkarske in druge pesmi). - Podlipa-Vrhnika : [samozaložba J. Fortuna-
Gantar], 1964. -  56 str. ; 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis pesnice.  
* iz knjige: »Med nežnim vzorcem čipk ter trdoto dela na kmetih, med lepoto Poljanske doline in vrhniške 
okolice ter trpkostjo spoznanja, da mladi ljudje nimajo več radi njiv in travnikov, je razpeta preprosta a 
neposredna beseda teh pesmi. Ta naš  ljubi vsak dan, poln predvsem dela pa tudi drobnih šegavih prigod se 
ogleduje v njih-tako kot ga doživlja in izraža žena, ki tudi sam kleklja čipke in obdeluje zemljo.« 

 
20. Goljevšček, Alenka (1933-2017)                                                                                                    10,00 € 
ČUDEŽNI KAMEN ; KRALJ MATJAŽ, KAKO SE IMAŠ? ; ČE ZMAJ POŽRE MAMO ; HIŠA  
ilustrirala Marjanca Jemec-Božič. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1981. -  
205 str. : čb ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mladi oder). - broširan, dobro ohranjen izvod.  
 
21. Gorše, Marija (Marija Perhaj, 1924-2014) 10,00 € 
KROG. - [V Ljubljani] : DZS, 1966. - 76 str. ; 19 cm. - (Zbirka Tokovi časa). -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
* Marija Gorše oz. Marija Perhaj, rojena Potokar, slovenska pesnica in pisateljica, članica DSP. Objavljala je 
v literarnih revijah in bila uvrščena v Antologijo slovenskih pesnic (2. knjiga, Založba Tuma). Znana dela: 
Očiščevanje (1964), Krog (1966), Zid (1971), Stiskalnica (1981) in Usode (2004). 

 
22. Grom, Marta (1922-1978) 10,00 € 
IZPOVED ŽENE. - Koper : Založba Lipa, 1964. - 277 str. ; 19 cm. -  
polplatno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
23. Hafner, Kristina (1893-1969) 10,00 € 
BOTRA Z GRIČA. - V Ljubljani : Mladinska matica-JUU-sekcija za dravsko banovino, 1932. -  
71 str. : čb ilustr. ; 17 cm. - (Knjižnica Mladinske matice ; 18). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
* Kristina Hafner je bila učiteljica in več let ravnateljica ene od osnovnih šol v Ljubljani. Sodelovala je pri 
sestavljanju šolskih učbenikov in prevajala leposlovje iz tujih jezikov, največ iz francoščine. Sama je napisala 
nekaj uspelih mladinskih povesti, v katerih je prepričljivo prikazovala usode mladih ljudi. Med leti 1938-44 
je objavljala svoje mladinske povesti v reviji Vrtec. 

 
24. Hreščak, Aleksandra (1915-2000) 10,00 € 
ČEŠNJEV CVET / S. M. Aleksandra Hreščak, uršulinka ; s slikami opremila s. M. Ksaverija Pirc.  
Kamnik-Mekinje : Uršulinski samostan, 1969. - 95 str. : čb ilustr. ; 17 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod.  
* s. M. Aleksandra Hreščak, redovnica uršulinka, po poklicu učiteljica. Kot katehistinja je delovala v 
Mekinjah. Pesmi je s slikami opremila s. Ksaverija Pirc, uršulinka, ki je bila misijonarka na Tajskem. 

 
25. Hreščak, Aleksandra (1915-2000)                                                                                                 15,00 € 
NOVA RAST / S. M. Aleksandra Hreščak ; naslovno stran Ksaverija Pirc. 
Mekinje : Uršulinski samostan, 1973. - 126 str. ; 16 x 16 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorice. 
 
26. Hus, Mara (1900-1944) 10,00 € 
NJENE SLUŽBE : povest služkinje. - V Celovcu : Družba sv. Mohorja, 1933. -  
128 str. ; 18 cm. - (Mohorjeva knjižnica ; 59). - platno; strani ponekod pegave. 
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* Mara Hus (Husu, 1900, Sežana - 1944, Banja Luka), slovenska pisateljica in medicinska sestra. Po končanih 
petih razredih osnovne šole in dveh nadaljevalnih se je preselila v Ljubljano, kjer je delala kot služkinja. L. 
1922 je odšla v Beograd v šolo za medicinske sestre, jo v dveh letih končala in uspešno maturirala na 
meščanski šoli. Po maturi je službovala kot medicinska sestra v več mestih v Makedoniji, nato pa vse do 
svoje smrti v Banja Luki. Ves čas je aktivno delovala v društvih Slovencev, ki so živeli v teh krajih. V 
Makedoniji se je poročila s slov. zdravnikom. Z osemnajstimi leti je začela pisati črtice in povesti in jih 
objavljati v tedanjem časopisju. V delih je opisovala svoje osebne življenjske preizkušnje in življenje 
Slovencev v Makedoniji. Umrla je pod streli nemške vojske, ki je vdrla v njeno hišo v Banja Luki. Dela: Po 
odgonu in druge zgodbe (1955), Živa plamenica (1937), Njene službe (1933). 

 
27. Hus, Mara (1900-1944) 10,00 € 
PO ODGONU IN DRUGE ZGODBE / izbral, uredil in spremno besedo napisal Viktor Smolej. 
Koper : Primorska založba Lipa, 1955. - 112 str. : 1 čb fotogr. avtorice ; 21 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
28. Jakopin, Gitica (1928-1996) 10,00 € 
DEVET FANTOV IN ENO DEKLE. - V Ljubljani : Zavod Borec, 1963. - 158 str. ; 19 cm. -  
(Knjižna zbirka Viharni časi). - polplatno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
* prevajalski opus Jakopinove obsega nad sedemdeset knjižnih prevodov (Sovretova nagrada 1985), 
številne prevode za RTV Slovenijo in nekaj za gledališče. Leposlovne prispevke je objavljala v različnih 
revijah in časopisih: Ciciban, Pionir, Mladina, Otrok in družina, Problemi, Rodna gruda, Sodobnost in deugje. 
L. 1962 je pri založbi Mladinska knjiga izšel njen prvi roman Žarometi (predelana izdaja v samozaložbi l. 
1996). L. 1963 je izšel njen drugi roman Devet fantov in eno dekle (Kajuhova nagrada), ki je v predelani 
izdaji izšel še l. 1978 pri MK. Povest Veronika je izšla pri isti založbi l. 1980, predelana izdaja pod 
naslovom Slovo od deklištva pa v samozaložbi l. 1996. Otroške pesmi so l. 1986 izšle v pesniški zbirki Anina 
uspavanka (MK), 1995 pa izbor kratke proze z naslovom Duša, kaj želiš (samozaložba); tri radijske igre je 
objavila l. 1996 pod naslovom Na vrhu svobode. Pesniška zbirka Pesmi s podnaslovom Se praprot budi je v 
samozaložbi izšla l. 1995; istega leta je izšla tudi različica v nemškem jeziku. 
 

29. Jelovšek, Nada (1924-2019?) 10,00 € 
BESEDE NADE JELOVŠEK-NADANE. - Celje : [samozaložba N. Jelovšek], 1991. -  
36 str. ; 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod; podpis avtorice. 
 
30. Jeraj, Vida (Franca Vovk, 1875-1932)                                                                                           60,00 €  
PESMI. - V Ljubljani : L. Schwentner, 1908. - VII, 84 str. ; 15 x 12 cm. -  
krašeno platno, zlata obreza, odlično ohranjen izvod. 
* Vida Jeraj, slovenska pesnica. Oče je bil Prešernov nečak, mati pa iz Krope. Preživela je nesrečno, 
razseljeno  otroštvo, ki jo je zaznamovalo za vse življenje. Ljudsko šolo je obiskovala v rodnem Bledu in pri 
uršulinkah v Ljubljani. L. 1887 je šolanje na ljudski šoli zaključila in se z materjo preselila v Dunajsko Novo 
mesto kjer je nekaj časa živela pri stričevi družini. Tam je do l. 1891 obiskovala meščansko šolo a še istega 
leta se je vrnila v Ljubljano in začela obiskovati ljubljansko učiteljišče. Šolanje je l. 1895 zaključila z odliko in 
se zaposlila sprva kot učiteljica v Zasipu pri Bledu, kasneje pa je do l. 1901 (ko se je poročila z violinistom 
Karlom Jerajem), službovala še v Ljubnem na Gorenjskem. Z možem sta se preselila na Dunaj, kjer je rodila 
tri hčere in sina. L. 1908 ji je umrl sin, kar Jerajeva vse življenje ni mogla preboleti. L. 1919 se je z družino 
vrnila v Ljubljano. V dvajsetih in tridesetih letih je bila v slovenskem javnem prostoru skoraj pozabljena in 
tudi sama je pisala zelo malo za odrasle. L. 1932 je na obletnico sinove smrti naredila samomor. Vse 
življenje je bila vitalen del slovenske moderne. Posebno tesno prijateljsko zvezo je imela s Josipom 
Murnom, ki je tudi najbolj vplival na njeno pesniško ustvarjanje. Na Dunaju je skupaj z možem organizirala 
neke vrste umetniški salon, kamor so zahajali slovenski umetniki in študenti, ki so tedaj prebivali na Dunaju, 
med njimi Ivan Cankar, Oton Župančič in Ivan Prijatelj. Vse tri hčere so sledile umetniški poti staršev. 
Najstarejša Vida Jeraj, poročena Hribar, je postala violinistka, Marija Mara Jeraj, poročena Kralj, je postala 

slikarka, ilustratorka in oblikovalka lutk, najmlajša od hčera, Karola Oli Jeraj, pa čelistka. 



VI 
 

31. Jereb, Silva (1930-2013) 10,00 € 
VIHARNIK V MESEČINI / spremna beseda Matjaž Kmecl. - Gorenja vas : Ars 2000, 1997. -  
67 str. ; 20 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod; podpis avtorice. 
 
32. Jezernik, Marija (1879-1974) 20,00 € 
VESELE UGANKE / ilustriral Francé Podrekar. - V Ljubljani : Slomškova družba, 1939. -  
63 str. : čb ilustr. ; 16 cm. - (Vrtčeva knjižnica ; 3). - broširan, odlično ohranjen izvod. 
 
33. Jontes, Angela (1906-1973) 20,00 € 
SREČA NA ČREPINJAH : novele / Gelč Jontes. - Ljubljana : Založba Plug, 1943-XXI. -  
298 str. ; 20 cm. - polusnje, zgornja obreza zlata, dobro ohranjen izvod;  
oštevilčena izdaja, št. 30/100, podpis avtorice. 
* vsebina: Mlekarica Johana; Malo življenje; Perica Mica; Krik v Krakovski ulici; Junaštvo in smrt starega 
žandarja; Zastavljalnice; Pogreb; Tone Škerjanc se je našel; Lajnar Lovro se ženi; Nova sreča in konec lajnarja 
Lovra; Mati iz jame. 
** pisateljica Angela Jontes je v Ljubljani končala trgovski tečaj, nato je bila zaposlena v odvetniških 
pisarnah in tovarni kartona. Med 2. svet. vojno je bila otroška negovalka, po vojni pa je delala pri DZS. Pisala 
je skoraj naturalistično zasnovane črtice in novele s socialnimi motivi iz življenja v ljubljanskem predmestju. 
Njeni liki so na obrobje odrinjeni ljudje z družbenega dna in njihove osebne erotično obarvane travme. 
Najbolj znane novele, ki jih je že pred 2. vojno objavljala v Ljubljanskem zvonu in Modri ptici, so Mlekarica 
Johana, Junaštvo in smrt starega žandarja, Mati iz jame in Krik v Krakovski ulici.  

 
34. Jurca, Branka (1914-1999) 10,00 € 
POD BIČEM : podobe iz taborišč / ilustriral Nikolaj Omersa  
Ljubljana : Naša žena, 1945. - 133 str. : čb ilustr. ; 21 cm. - polplatno, dobro ohranjen izvod. 
* Branka Jurca, slovenska mladinska pisateljica in pedagoginja. Po 1. svet. vojni se je z družino iz Koprive na 
Krasu preselila v Maribor, kjer je obiskovala osnovno šolo in učiteljišče. Prvo službo učiteljice je dobila v Sv. 
Jakobu v Slovenskih Goricah. Ob začetku 2. svet. vojne se je preselila v Ljubljano in se pridružila OF. Ob 
aretaciji so jo poslali v taborišče Gonars. Po vojni je bila urednica revije Ciciban in revije Otrok in družina, 
redno je  objavljala članke, prozne prispevke in zlasti pripovedke v številnih časnikih in časopisih. Kasneje se 
je popolnoma posvetila otroški in mladinski literaturi. Ker je pri pisanju znala prisluhniti sodobnem življenju 
mladih generacij, si je med njimi pridobila mnogo simpatij.  
 

35. Jurca, Branka (1914-1999) 10,00 € 
V PASTI / ilustrirala Alenka Gerlovič. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1955. -  
94 str. : čb ilustr. ; 21 cm. - kartoniran izvod; platnice rahlo obrabljene. 
 
36. Jurca, Branka (1914-1999) 15,00 € 
HIŠNIKOV DAN / ilustrirala Roža Piščanec. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1961. -  
[20] str. : ilustr. ; 19 x 18 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 65). -  
polplatno, slabše ohranjen izvod; na zadnjem veznem listu podpis ilustratorke. 
 
37. Jurca, Branka (1914-1999) 20,00 € 
LIZIKE ZA VSE. 1. izdaja / ilustrirala Cita Potokar. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1962. -  
61 str. : čb ilustr. ; 24 cm. - (Cicibanova knjižnica). -  
kartoniran izvod s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen. 
 
38. Jurca, Branka (1914-1999) 10,00 € 
ŠPELIN DNEVNIK / ilustriral in opremil Božo Kos ; o avtorici France Filipič. 
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1976. - 104 str. : čb ilustr. ; 21 cm. -  
(Cicibanova knjižnica). - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 



VII 
 

39. Jurca, Branka (1914-1999) 10,00 € 
ANČA POMARANČA / ilustrirala in opremila Marjanca Jemec-Božič.  
[Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1983. - 83 str. : barv. ilustr. ; 20 x 18 cm. -  
(Zbirka Deteljica). - kartoniran, solidno ohranjen izvod. 
 
40. Jurca, Branka (1914-1999) 10,00 € 
RODIŠ SE SAMO ENKRAT. 2. natis / o pisateljici Niko Grafenauer ; ilustriral Božo Kos. 
Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984. - 184 str. : čb ilustr. ; 21 cm. - (Cicibanova knjižnica). -  
kartoniran, odlično ohranjen izvod. 
 
41. Kačič, Mila (1912-2000) 20,00 € 
NEODPOSLANA PISMA / risbe Jakob Savinšek. - V Ljubljani : Slovenski knjižni zavod, 1951. -  
75 str. : čb ilustr. ; 19 cm. - polplatno, dobro ohranjen izvod.  
 
42. Kačič, Mila (1912-2000) 20,00 € 
LETNI ČASI / risbe in oprema Jakob Savinšek. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1960. -  
54 str. : čb ilustr. ; 19 cm. - platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
43. Kačič, Mila (1912-2000)                                                                                                                  40,00 € 
SPOMIN / opremil in ilustriral Vladimir Lakovič ; spremna beseda na zavihkih Rapa Šuklje.   
Maribor : Založba Obzorja, 1973. - 95 str. : čb ilustr. ; 19 x 17 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorice. 
 
44. Kastelic, Nataša (1947-1991) 10,00 € 
SAMO ZA VČASIH / opremil Mihajlo Šoltes. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1972. -  
48 str. ; 18 cm. - (Zbirka Pota mladih). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
45. Kastelic, Nataša (1947-1991)                                                                                                         10,00 € 
KDO JE TVOJ ANGEL VARUH / opremil Cveto Jeraša. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1981. -  
150 str. ; 21 cm. - platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod.  
* vsebina: Kdo je tvoj angel varuh; Modri bedaki. 

 
46. Kitek, Milica 40,00 € 
PRIGODE MALEGA MURENČKA : pravljica / ilustrirala in opremila Marija Vogelnikova.  
Ljubljana : Knjigarna Schwentner-lastnik A. Erbežnik, [1944?]. - [22] str. :  barv. ilustr. ; 25 cm. - 
polplatno, solidno ohranjen izvod; na zadnji strani popustile sponke. 
 
47. Kitek, Milica 20,00 € 
POMLADANKA IN NJENE TRI SESTRICE : (pravljica o štirih letnih časih) 
ilustriral Nace Mihevc. - Maribor : Založba Obzorja, 1956. - 79 str. : čb ilustr. ; 17 cm. -  
(Zbirka Pravljica ; 58). - broširan, dobro ohranjen izvod.  
 
48. Kmet, Marija (1891-1974) 20,00 € 
HELENA : novela. - V Ljubljani : Zvezna tiskarna, 1921. - 134 str. ; 16 cm. - 
(Narodna knjižnica/Zvezna tiskarna ; 30-31). - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
 
49. Kmet, Marija (1891-1974) 15,00 € 
VEČERNA PISMA. - V Ljubljani : Zveza kulturnih društev ; Tiskovna zadruga, 1926. -  
51 str. ; 19 cm. - (Zbirka Prosveti in zabavi ; 12). - platno, zelo dobro ohranjen izvod. 



VIII 
 

50. Kmet, Marija (1891-1974) 15,00 € 
MOJA POTA / Epilog napisal I. Fabijan. - Groblje : Misijonska tiskarna, 1933. -  
111 str., [1] čb slik. pril. (pod. avtorice) ; 19 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* po izobrazbi je bila učiteljica. V Ljubljani je delala kot novinarka in pisateljica. Veliko je tudi prevajala, 
največ iz ruščine in nemščine. Sodelovala je pri listih Slovan, Ženski svet, Slovenski narod. 

 
51. Koman, Manica (1880-1961) 20,00 € 
ŠOPEK SAMOTARKE. - V Ljubljani : Zvezna tiskarna, 1918. - 174 str. ; 16 cm. -  
polplatno, dobro ohranjen izvod; podpis avtorice in datum. 
 
52. Koman, Manica (1880-1961) 20,00 € 
PRISEGA O POLNOČI : igra v štirih dejanjih. - Ljubljana : »Rodoljub«, 1929. -  
80 str. ; 16 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
53. Koman, Manica (1880-1961) 20,00 € 
KRST JUGOVIČEV : narodna igra v treh dejanjih, s posebnim ozirom na sokolovstvo 
V Ljubljani : Učiteljska tiskarna, 1931. - 71 str. ; 16 cm. - broširan izvod; na zadnji platnici madež. 
 
54. Koman, Manica (1880-1961)                                                                                                         10,00 € 
STRIC S KOŠEM : zbirka povestic, slik, ugank i. t. d. za mladino : 1. zvezek  
ilustrirala Rajko Šubic in Nikolaj Pirnat. - Ljubljana : [samozaložba _M. Koman, 1937. -  
111 str. : čb ilustr. ; 17 cm. - polplatno, solidno ohranjen izvod; izšel samo 1. zvezek. 
 
55. Kovač, Polonca 5,00 € 
O DVEH OBČUTLJIVKAH / ilustriral Zvonko Čoh. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1989. -  
[16] str. : čb ilustr. ; 16 x 16 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 305). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
56. Kovač, Polonca 10,00 € 
TEŽAVE IN SPOROČILA PSIČKA PAFIJA. 3. izdaja / ilustriral Marjan Manček. 
Ljubljana : Založba Mladika, 1993. - 53 str. : čb ilustr. ; 21 cm. -  
(Knjižna zbirka Trepetlika ; 7). - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
57. Kovač, Polonca 10,00 € 
ZVERINICE Z VEČNE POTI. 3. izdaja / ilustrirala Melita Vovk ; spremna beseda Janez Kajzer.  
Ljubljana : Založba Mladika, 1994. - 86 str. : čb ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Trepetlika ; 14). - 
kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
58. Kovač, Polonca  15,00 € 
ŠPELCE. 2. izdaja / ilustriral Matjaž Schmidt ; spremna beseda Marjeta Novak Kajzer. 
Ljubljana : Založba Mladika, 1994. - 105 str. : čb ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Trepetlika ; 15). -  
kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
59. Kovač, Polonca 10,00 € 
KLEPETAVA ŽELVA / ilustrirala Marija Lucija Stupica. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1993. -  
[16] str. : barv. ilustr. ; 19 x 17 cm. - (Pedenjpedov vrtiljak). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
60. Kovač, Polonca                                                                                                                                 10,00 € 
MALI MEDO. 3. natis / ilustrirala Jelka Reichman. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. -  
[15] str. : barv. ilustr. ; 25 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 



IX 
 

61. Kraigher, Nada (1911-2000) 12,00 € 
NINA NA CEJLONU : potopis za otroke / ilustriral in opremil Jože Ciuha.  
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1965. - 133 str. : čb ilustr. ; 21 cm. - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
 
62. Kraigher, Nada (1911-2000) 15,00 € 
ONKRAJ GROBA / spremni besedi Ivan Potrč in Emil Cesar. - Ljubljana : Kraški krog, 1995. -  
209 str. ; 19 cm. - (Zbirka Leposlovna knjiga/Društvo Kraški krog). -  
broširan, dobro ohranjen izvod; podpis avtorice. 
 
63. Krese, Maruša (1947-2013) 15,00 € 
POSTAJE : pesmi. - Celovec : Založba Drava, 1992. - 67 str. ; 21 cm. -  
umetno platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
64. Krvina, Minka (1929-2002) 10,00 € 
BREME RESNICE. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1979. - 249 str. ; 20 cm. -  
kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
65. Kveder, Zofka (1878-1926) 10,00 € 
NJENO ŽIVLJENJE : povest / spisala Zofka Kveder-Demetrović.  
V Ljubljani : Matica Slovenska, 1914. - 175 str. ; 21 cm. - (Knezova knjižnica ; XXI). -  
broširan, solidno ohranjen izvod. 
 
66. Kveder, Zofka (1878-1926) 20,00 € 
NJENO ŽIVLJENJE / spremno besedo napisala Erna Muserjeva ; ilustrirala Cita Potokar.  
Maribor : Založba Obzorja, 1980. - 237 str. : čb ilustr. ; 18 x 17 cm. -  
(Zbirka Iz slovenske kulturne zakladnice ; 20). - platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod; 
posvetilo in podpis Erne Muser. 
 
67. Lobnik, Manica (1927-1974) 10,00 € 
ROSA NA PAJČEVINI : roman. - Maribor : Založba Obzorja, 1957. - 376 str. ; 19 cm. -  
polplatno s ščitnim ovitkom; strani ponekod pegave. 
 
68. Lobnik, Manica (1927-1974) 10,00 € 
MLADE TRAVE. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968. - 272 str. ; 20 cm. -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod; znotraj manjši žig založbe. 
* v Mariboru je l. 1943 končala meščansko šolo in l. 1944 odšla v partizane. Po vojni je bila v raznih 
upravnih službah, od l. 1969 tudi v tujini. Bila je nadarjena pripovednica; pisala je novele, romane in drame 
v naturalističnem slogu, s snovjo iz življenja med NOB in po vojni, večkrat z etnografskimi popisi življenja. 
Istočasno je bila družbeno kritična slikarka življenja v Slovenskih goricah tik pred vojno, med njo in po njej. 
Napisala je romane: Gorniki in čas (1957), Rosa na pajčevini (1957), Ledinčani (1961), Mrtvi odred (izšel po 
smrti, 1976), lastni življenjepis pa v obliki povesti Mlade trave (1968), in družbeno kritično dramo Jirga 
Butolen ali tri dni direktor (1959), ki vsebuje prvine absurdne dramatike.  

 
69. MAJHNA SEM BILA / podobe naslikala Marlenka Stupica 10,00 € 
[Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1969. - 1 zgibanka-kartonka ([8] str.) : barv. ilustr. ; 15 x 17 cm. - 
dobro ohranjen izvod. 
 
70. Makarovič, Svetlana 15,00 € 
TAKE ŽIVALSKE / ilustrirala Marjanca Jemec Božič. - Ljubljana : Zavod Borec, 1973. -  
61 str. : čb ilustr. ; 20 cm. - (Kurirčkova knjižnica). - broširan, dobro ohranjen izvod. 



X 
 

71. Makarovič, Svetlana 30,00 € 
PELIN ŽENA / opremil Mihajlo Šoltes ; spremna beseda o avtorici Niko Grafenauer- 
na zavihkih platnic. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1974. - 73 str. ; 17 x 17 cm. -  
(Zbirka Nova slovenska knjiga). - broširan, dobro ohranjen izvod; podpis avtorice.  
 
72. Makarovič, Svetlana 15,00 € 
ČRNI MUC, KAJ DELAŠ? / besedilo in ilustracije avtorica.  
[Ljubljana] : PS-04 S. Makarovič ; Log [pri Brezovici] : Dokumentarna, [1987]. -  
1 zgibanka-kartonka, [8] str. : barv.  ilustr. ; 15 x 17 cm. - dobro ohranjen izvod; podpis avtorice. 
 
73. Makarovič, Svetlana                                                                                                                        15,00 € 
KAJ BI MIŠKA RADA / besedilo in ilustracija avtorica.  
[Ljubljana] : PS-04 S. Makarovič ; Log [pri Brezovici] : Dokumentarna, [1987]. -  
1 zgibanka-kartonka, [8] str. : barv.  ilustr. ; 15 x 17 cm. - dobro ohranjen izvod; podpis avtorice. 
 
74. Makarovič, Svetlana 30,00 € 
MALI PARKELJ MALIČ / ilustrirala avtorica. - Ljubljana : Mladika, 1992. -  
31 str. : barv. ilustr. ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Pikapolonica). -  
kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod; podpis avtorice. 
 
75. Makarovič, Svetlana 20,00 € 
SHOW STRAHOW : pesnitev grozovitev / ilustrator Peter Wider.  
Ljubljana : DZS, 1995. -  40 str. : barv. ilustr. ; 22 x 21 cm. - (Zbirka Vrtavka ; 12). -  
kartoniran, dobro ohranjen izvod; podpis avtorice. 
 
76. Malenšek, Mimi (1919-2012) 15,00 € 
ČRTOMIR IN BOGOMILA / opremil Andrej Novak. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1959. -  
400 str. ; 21 cm. - (Nova ljudska knjižnica). - polplatno, dobro ohranjen izvod. 
 
77. Malenšek, Mimi (1919-2012) 15,00 € 
TEMNA STRAN MESECA. - Ljubljana : DZS, 1960. - 590 str. ; 20 cm. -  
platno s ščitnim ovitkom; obreze pegave. 
 
78. Malenšek, Mimi (1919-2012) 18,00 € 
INKVIZITOR : roman. - Koper : Založba Lipa, 1964. - 684 str. ; 21 cm. -  
polplatno, dobro ohranjen izvod; znotraj žig založbe. 
* biografski roman o škofu Tomažu Hrenu. 

 
79. Malenšek, Mimi (1919-2012) 10,00 € 
PODLESNICE / ilustriral in opremil Ive Šubic. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1967. -  
196 str. : čb ilustr. ; 21 cm. - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
 
80. Malenšek, Mimi (1919-2012)                                                                                                        15,00 € 
MARČNI VETER : freska iz "pomladi narodov". - Ljubljana : Slovenska matica, 1988. -  
571 str. ; 20 cm. - platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
81. Matičič, Nada (1922-2004) 10,00 € 
MOJIH PET BIČEV : roman. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1972. - 288 str. ; 21 cm. -  
platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 



XI 
 

82. Mihelič, Mira (1912-1985) 15,00 € 
APRIL : roman. 1. izdaja / opremil France Mihelič. - Ljubljana : DZS, 1959. -  
395 str. ; 19 cm. - platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod.  
 
83. Mihelič, Mira (1912-1985) 10,00 € 
STOLPNICA OSAMELIH ŽENSK : roman. - Koper : Založba Lipa, 1969. - 389 str. ; 19 cm. -  
polplatno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
84. Mihelič, Mira (1912-1985) 10,00 € 
PUHKOVA KRESNA NOČ / ilustrirala Melita Vovk-Štih. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1972. -  
[16] str. : barv. ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Velike slikanice). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
85. Njatin, Lela B. 5,00 € 
NESTRPNOST / spremna beseda Tomo Virk ; uvod Tine Hribar. - Ljubljana : Aleph, 1991. -  
79 str. ; 21 cm. - (Zbirka Aleph ; 32). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
86. Novy, Lili (1885-1958) 20,00 € 
OBOKI / uredil in Pripombo napisal Josip Vidmar. - Ljubljana : DZS, 1959. -  
117 str., [1] slik. pril. s podobo avtorice ; 19 cm. - platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod.  
 
87. Novy, Lili (1885-1958) 10,00 € 
MAJNI STE NA TEM VELIKEM SVETU / pripravila Fides Petek ;  
izbral in spremno besedo napisal Josip Vidmar ; ilustrirala Liza Hribar.   
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973. - 60 str. : čb ilustr. ; 21 cm. - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
 
88. Novy, Lili (1885-1958) 10,00 € 
PIKA POKA / ilustrirala Marija Vogelnik. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1985. -  
[16] str. : barv. ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Mala slikanica). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
89. Pajk, Pavlina (1854-1901) 150,00 € 
ZBRANI SPISI PAVLINE PAJKOVE : s sliko in životopisom pisateljice. 
V Celji : D. Hribar, 1893-95. - 2 zv. : čb ilustr. ; 18 cm. -  
krašeno platno, originalna vezava, dobro ohranjen komplet. 
* vsebina:  zv. 1,  J. Pajk: Životopisne in književne črtice za vvod; Pesni; Razpravni in pripovedni del (1893. - 
IV, 256 str., [1] čb slik. pril. s pod. avtorice); zv. 2, Roka in srce; Mačeha; Očetov tovariš; Pripovestnik v sili 
(1895. - 228 str.). Pajkova velja skupaj z Luizo Pesjakovo za začetnico slov.  ženskega romana in povesti, 
hkrati pa je tudi prva slovenska pesnica, ki je izdala pesniško zbirko (Pesmi, 1878).  Njeni pogledi na vlogo 
ženske v družbi so bili z današnjega vidika tradicionalni, za slovensko družbo v 19. stoletju pa napredni. 
 

90. Pajk, Pavlina (1854-1901) 30,00 € 
DORA : povest. - V Celovcu : Družba sv. Mohora, 1885. - 112 str. ; 20 cm. -  
(Slovenske večernice ; 39), privezane Slovenske večernice za poduk in kratek čas, zv. 40  
(1886. - 127 str.). - polplatno, dobro ohranjen izvod. 
 
91. Pajk, Pavlina (1854-1901) 20,00 € 
DORA : povest / naslovno stran je narisala Mara Kraljeva.  
Gorizzia : Sodalizio S. Ermacora, 1938. - 92 str. ; 19 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
92. Pecelj, Viktorija 10,00 € 
PEČ. - Izola : Založba Ark, 2010 . - 194 str. ; 21 cm. - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 



XII 
 

93. Peroci, Ela (1922-2001) 20,00 € 
RIŠEM DAN / opremil Janez Bernik ; o avtorici na zavihkih. - Maribor : Založba Obzorja, 1966. -  
83 str. ; 18 cm. - platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod.  
 
94. Peroci, Ela (1922-2001)                                                                                                                   15,00 € 
POZABLJENE PRAVLJICE / ilustrirala Marjanca Jemec-Božič. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga,  
[1967]. - 63 str. : čb ilustr. : 16 x 12 cm. - (Zbirka Čebelica). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* vsebina: Večerna deklica; Škarjice; Klobuček, petelin in roža; Žalostni stekleni maček; Andrejevo darilo; 
Slovo; Deklica in sonce; Vanilijev sladoled; Povestica tik-tak; Če jagode dišijo; Jurček in Pika v novoletni noči. 

 
95. Peroci, Ela (1922-2001)                                                                                                                   15,00 € 
RECI SONCE, RECI LUNA / ilustrirala in opremila Lidija Osterc ; spremna beseda Berta Golob. 
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1979. - 79 str. : čb ilustr. ; 21 cm. - (Cicibanova knjižnica). -  
kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
 
96. Peroci, Ela (1922-2001) 10,00 € 
NINA V ČUDEŽNI DEŽELI / ilustrirala Jelka Reichman. - Ljubljana : Založba Borec, 1985. -  
[24] str. : barv. ilustr. ; 11 x 11 cm. - (Zbirka Kurirčkova torbica). - broširan, dobro ohranjen izvod.  
 
97. Peroci, Ela (1922-2001) 12,00 € 
FANTEK IN PUNČKA / ilustrirala Anka Peroci-Luger. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1996. - 
[16] str. : barv. ilustr. ; 27 cm. - (Cicibanov vrtiljak-Velike slikanice). -  
kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
 
98. Pesjak, Luiza (1828-1898) 10,00 € 
GORENJSKI SLAVČEK : lirična opereta v dveh dejanjih, od sl. deželnega odbora  
kranjskega počeščena s prvim deželnim darilom (libreto) / spisala Lujiza Pesjakova ;  
godbo zložil Anton Foerster. - V Ljubljani : Dramatično društvo, 1872. - 40 str. ; 14 cm. - 
(Slovenska Talija : zbirka dramatičnih del in iger ; [19b]). -  broširan, solidno ohranjen izvod;  
platnica odpada, znotraj žig »Dramatično društvo v Ljubljani«. 
 
99. Petrič, Lučka 15,00 € 
RUMENI KONJ / opremil Mihajlo Šoltes. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. -  
222 str. ; 19 cm. - (Zbirka Pota mladih). - broširan, dobro ohranjen izvod; podpis avtorice.  
 
100. Poljanec, Ljudmila (1874-1948) 30,00 € 
POEZIJE. - V Ljubljani : L. Schwentner, 1906. - V, 120 str. ; 15 x 12 cm. -  
krašeno platno, zlata obreza, originalna vezava, odlično ohranjen izvod; znotraj lastniški žig. 
 

101. Poljanec, Ljudmila (1874-1948) 15,00 € 
ORAČ NA TOPOLI. -  V Mariboru : samozaložba L. Poljanec, 1927. -  
64 str. : čb ilustr. ; 17 x 13 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* vsebina: Orač na Topoli; Tri kaplje krvi; Vizija; Rojenice kralju Aleksandru; Vidovdanski cvet in klas; Mi 
gremo na Kosovo; Naš Vidov kres; Oj, Kosovo!; Tam pri Gospésvéti; Romar; V rešenje; Kdaj prideš k nam, o 
Gospod?; K solncu; Pesem pomladkarjev; Mi mali smo; V prirodi; Klic kraljev; Alenčica in kralj Matjaž. 
** iz Brežic se je družina po smrti očeta učitelja preselila na Kapelo, kjer je pesnica obiskovala ljudsko šolo. 
Šolanje je nadaljevala v dekliški šoli v Radgoni (1887-88). L. 1894 je odšla v samostan v Mariboru, ga po 
dveh letih zapustila in začela obiskovati državno učiteljišče v Ljubljani, kjer je l. 1898 maturirala. V l. 1898-99 
je služila v ljubljanskem Marijanišču pod vodstvom F. Lampeta, ki jo je učil in spodbujal. Med l. 1899-1920 je 
poučevala na Kapeli in se pripravljala na licejski izpit. Na dunajski univerzi je med l. 1908-11 poslušala 
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slavistiko, germanistiko in pedagogiko, a študija ni dokončala. V tem času se je družila s Francetom 
Kidričem, Ivanom Prijateljem in Ferdom Veselom. Poljančeva sodi v krog Vide Jeraj, najbolj pa je bila 
povezana z Antonom Aškercem. Prijateljevala je tudi s Cvetkom Golarjem in pesnico Kristino Šuler. L. 1920 
je v Mariboru opravila izpit za meščansko šolo in bila nameščena na dekliško-meščanski šoli. L. 1942 se je 
odselila na Kapelo, kjer je umrla in bila pokopana.  

 
102. Poljanec, Ljudmila (1874-1948) 10,00 € 
MATI : tri lirsko-dramatske slike / spesnila Ljudmila Poljanec ; vglasbil Vasilij Mirk. 
Maribor : samozaložba L. Poljanec, 1930. - 31 str. ; 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
103. PRAVLJICE / ilustrirala Ančka Gošnik-Godec 20,00 € 
[Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1976. - [48] str. : barv.  ilustr. ; 27 cm. -  
(Zbirka Velike slikanice). - broširan, dobro ohranjen izvod; podpis ilustratorke.  
* vsebina: Ponatis slovenskih ljudskih pravljic: Pastirček/zapisal J. Benigar; O povodnem možu/zapisal 
Andrej Šavli; O treh grahih/zapisala Eva Zokševa; Zlata ptica/zapisal Matija Valjavec. 

 
104. PRAVLJICE O GRALU / po francoskih virih povedala naši mladini Anka Nikolič 30,00 € 
Ljubljana : TKD Atena, 1927. - 80 str. ; 22 cm. - polplatno, solidno ohranjen izvod.  
* vsebina: Pravljica o Gralu; Krožeči otok; Sarajska kralja Našjen in Morden; Beli in rdeči zmaj; Čudežni meč 
Eskalibor; Okrogla miza; O Broseljanski šumi; Gospa iz Jezera; Persval; Čarobni grad. 

 
105. Pregl Kobe, Tatjana 10,00 € 
KAM PA, KAM? / ilustrirala Ana Šalamun. - Šmarje-Sap : Buča d.o.o., 2008. -  
[34] str. : barv. ilustr. ; 22 x 23 cm. - (Zbirka Slovenske slikanice). -  
kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod; podpis avtorice in ilustratorke. 
 
106. Pregl Kobe, Tatjana                                                                                                                       10,00 € 
JOJ, KAJ TAKEGA! / ilustrirala Ana Šalamun. - Šmarje-Sap : Buča d.o.o., 2009. -  
[34] str. : barv. ilustr. ; 22 x 23 cm. - (Zbirka Slovenske slikanice ; 8). -  
kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod; podpis avtorice in ilustratorke. 
 
107. Prunk, Ljudmila (1878-1947) 15,00 € 
KRAGULJČKI. 2. pomnožena izdaja / napisala Utva ; ilustrirala Ksenija. 
V Ljubljani : Zvezna tiskarna in knjigarna, 1924. - 60 str. : čb ilustr. ; 18 cm. -  
polplatno, dobro ohranjen izvod. 
* prva izdaja je izšla l. 1915 v Trstu.  

 
108. Rak, Slava (1927-1978) 10,00 € 
ZAZNAMOVANA : dnevnik zločinke / spremna beseda Marijana Novak. 
Murska Sobota : Pomurska založba, 1972. - 287 str. ; 19 cm. - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
 
109. Robnik, Ema 15,00 € 
GROZDJE STARE MAGDIČKE / ilustriral Lajči Pandur. - Maribor : Založba Obzorja, 1956. -  
47 str. : čb ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Pravljica ; 54). - broširan, dobro ohranjen izvod.  
 
110. Rovan, Pavla (1908-1999) 20,00 € 
POZABLJENI LISTI / ilustrirala Marjanca Jemec-Božič ; »Pozabljenim listom« na pot Emil Cesar.  
Maribor : Založba Obzorja, 1983. - 75 str. : čb ilustr., pod. avtorice ; 20 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorice (»Književniku prof. ing. Filipu 
Kumbatoviču in njegovi soprogi Zofiji v prijetno branje, Pavla Rovanova, v maju 1983«). 
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* šolala se je najprej v Innsbrucku, kasneje pa šolanje nadaljevala v Ljubljani, kjer je obiskovala meščansko 
in trgovsko šolo. Med 2. svet. vojno je bila aktivna v NOB, nekaj časa pa je preživela tudi v izgnanstvu v 
Srbiji. Črtice in novele je večinoma objavljala slovenskih časopisih in revijah, kot so Delavska enotnost, Novi 
tednik, Naše delo, Večer, pa tudi v Dialogih, Obzorniku, Naših razgledih in Obrazih.  

 
111. Rudolf, Neva (1934-2014) 20,00 € 
JUŽNI KRIŽ / uvod Vinko Beličič. - Trst : samozaložba N. Rudolf, 1958. - [59] str. ; 23 cm. -  
broširan izvod, vezan s vrvico, zelo dobro ohranjen. 
* rodila se je v družini profesorja in politika Ivana Rudolfa. Osnovno šolo je končala v Ljubljani. L. 1946 se je 
družina preselila v Trst, kjer l. 1952 maturirala na Znanstvenem liceju France Prešeren. L. 1956 je odšla k teti 
v Avstralijo in se od tam po dveh letih vrnila. L. 1959 je odšla v Beograd, kjer se je poročila z inženirjem 
Borisom Gaberščkom. L. 1992 sta se preselila v Ljubljano. Napisala je 5 otroških in mladinskih iger za Radio 
Trst A, kasneje pa je objavljala pesmi in črtice v izseljeniških listih Meddobje in Misli. L. 1958 je pri Slovenski 
kulturni akciji v Buenos Airesu objavila knjigo črtic Čisto malo ljubezni, v samozaložbi v Trstu pa zbirko Južni 
križ, ki obsega 27 pesmi o domačih krajih, o utrinkih iz Avstralije, nekaj pesmi pa je izrazito religioznih.  

 
112. Saksida, Zora (1921-2012) 20,00 € 
MAMI : povest. - Gorica : Mohorjeva družba, 1965-66. - 2 zv. (131, 106 str.) ; 21 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
113. Salmič, Ančka (1902-1969) 10,00 € 
IZ ČRNIH DNI PREGNANSTVA / naslovna stran Vladimir Stoviček ;  
spremna beseda Gitica Jakopin. - Krško : samozaložba A. Salmič, 1967. -  
51 str. : 1 čb fotogr. ; 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* rojena je bila v Gorenji vasi pri Leskovcu. Zaradi revščine se ni mogla šolati, zato je šla služit v Zagreb, nato 
pa je stregla ljudem v Leskovcu. L. 1925 je objavila svojo prvo pesem v ženskem listu Vigred, l. 1940 pa je v 
samozaložbi izdala zbirko Cvetje z neobdelanih gredic. Med vojno je bila v izgnanstvu v Nemčiji, po vojni pa 
je izdala pesniško zbirko Iz črnih dni pregnanstva. 
 

114. Samsa, Maksa (1904-1971) 20,00 € 
NEKAJ PESMI. - Trieste : C. U. Trani, 1934-XII. - 46 str. ; 19 cm. -  
broširan izvod; sprednja platnica pri hrbtu delno odstopa. 
* učiteljica in pesnica, rojena v Dolnjem Zemonu. Njena pesmi so objavljale mnoge revije in časopisi: Ženski 
svet, Novi rod, Mladika, Zvonček, Naš glas, Ljubljanski zvon, Gruda in drugi.  L. 1934 je v Trstu izšla njena 
samostojna zbirka Nekaj pesmi. Naslednja zbirka njenih pesmi, Bleščeče prevare, je izšla l. 1964 v Ilirski 
Bistrici, 2. dopolnjena izdaja pa l. 1983. France Bevk je o njej zapisal: »V blestečih pesniških podobah je 
iskala izpolnitve svojih želja in sanj. Prevare, ki jih je doživela v svojih hrepenenjih, so vdihnile njenim 
verzom tiho otožnost in odpoved, jih hkrati prepletle z življenjsko modrostjo in človeško dobroto.«  

 
115. Samsa, Mara (1906-1959)  10,00 € 
TRST JE KLICAL / ilustriral Janez Pirnat ; uvod napisal Vladimir Bartol.  
Trst : ZTT, 1958. - 180 str., [12] čb slik. pril. ; 19 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
116. Senčar, Majda 8,00 € 
OKRUŠKI / notranja oprema Alen Ožbolt, Tjaš Ilaš. - Grosuplje : samozaložba M. Senčar, 2013. -  
93 str. : barv. ilustr. ; 20 x 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  
* vsebina: Okruški; Odstiranje; Iskrivosti nežnih časov. 

 
117. Sitar, Maja 10,00 € 
HIŠA SPOMINOV / ilustrirala Andreja Gregorič. - Ljubljana : Založba Mladika, 2012. -  
136 str. : barv. ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Trepetlika ; 57). - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
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118. Smolnikar, Breda 10,00 € 
OTROČKI, ŽIVLJENJE TEČE DALJE : črtice iz družinskega življenje / risbe Božo Kos 
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1963. - 113 str. : čb ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Pota mladih). -  
broširan, solidno ohranjen izvod. 
 
119. Smolnikar, Breda 10,00 € 
KO JE UMIRAL STOB / Gospa. - [Depala vas] : samozaložba B. Smolnikar, 1982. -  
117 str. ; 21 cm. - platno s ščitnim ovitkom, solidno ohranjen izvod. 
 
120. Smolnikar, Breda 15,00 € 
KO SE TAM GORI OLISTAJO BREZE : (iz Zlatih dépovških pripovedk). 1. izdaja  
Beseda o knjigi Evgen Bavčar. - [Depala vas] : samozaložba B. Smolnikar, 1998. - 127 str. ; 20 cm. - 
kartoniran izvod s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorice. 
* po izidu romana je pisateljico tožilo pet sester, ki so v knjigi »prepoznale« svoje starše in jih je motila 
erotika v knjigi. Pisateljica je bila na prvi stopnji oproščena, na drugi stopnji, v obnovljenem in za javnost 
zaprtem procesu, pa obsojena, zato je knjige protestno zažgala. Ustavno sodišče RS je l. 2007 sodbo 
okrajnega in višjega sodišča razveljavilo, l. 2014 je sodbo potrdilo še Evropsko sodišče za človekove pravice. 

 
121. Spes, Elizabeta 10,00 € 
UTRIP SRCA : pionirjem in cicibanom. - V Mariboru : samozaložba E. Spes, 1956. -  
83 str., [1] čb slik. pril. (pod. avtorice) ; 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
122. Spes, Elizabeta 10,00 € 
ČLOVEK - ČLOVEKU. - Maribor : samozaložba E. Spes, 1961. - 111 str. ; 18 cm. -  
platno, dobro ohranjen izvod. 
 
123. STAREJŠE PESNICE IN PISATELJICE : izbrani spisi za mladino 25,00 € 
priredila Fran Erjavec in Pavel Fleré ; z risbami okrasili Ivanka Kobilčeva in Roza Klein-Sternenova.  
V Ljubljani : Učiteljska tiskarna, 1926. - CXXXVI, 293 str. : ilustr. ; 20 cm. -  
(Zbirka Slovenski pesniki in pisatelji ; XIV). - platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod.  
* vsebuje dela pisateljic Fany Hausmann, Josepine Turnograjske, Luize Pesjakove in Pavline Pajkove. 

 
124. Stergaršek, Sonja 10,00 € 
OTROKOVE DLANI : pokusi v vrsticah ena in dva tri in štiri : noč / risbe Zdenko Huzjan 
Ljubljana : samozaložba S. Stergaršek, 1981. - [18] str. : barv. ilustr. ; 20 x 22 cm. -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
125. Strnad-Cizerlj, Márica (1872-1953) 20,00 € 
RDEČI NAGELJČKI . - [Ptuj] : tisk V. Banke, 1927. -  
104 str., [1] čb slik. pril. (portret avtorice) ; 15 cm. - broširan izvod; listi ponekod pegavi. 
* učiteljišče je obiskovala v Ljubljani (1887-91), nato pa se je zaposlila kot učiteljica na dekliški šoli v 
Šentjurju. L. 1895 je bila premeščena v ljudsko šolo na Krembergu, od tam pa v šolo v Spodnjem Jakobskem 
Dolu v Slovenskih goricah (1897), kjer je spoznala kaplana Alojza Cizerlja, ki je istega leta tam nastopil 
službo. Zapletla sta se v razmerje, ki ga družba ni odobravala, zaradi česar sta se preko Pariza umaknila v 
Rusijo. Tam sta prestopila v pravoslavno vero, se poročila in se v Kišinjevu kot učitelja zaposlila na nemški 
gimnaziji. Alojz je zaradi domotožja zapustil družino in se l. 1905 umaknil na svoje posestvo v Halozah. Po 
njegovi smrti l. 1911 je posestvo pripadlo Marici, ta pa ga je podarila sinu. Marica se je iz Rusije vrnila l. 
1920 in do upokojitve delala kot učiteljica na osnovni šoli pri Sv. Barbari. Po upokojitvi se je skupaj s 
profesorico Ervini Ropasovo, preselila v Maribor, kjer sta živeli v skupnem gospodinjstvu, po nemški 
okupaciji Maribora pa se je preselila k sinu v Haloze. L. 1945 se je preselila v Novo mesto in tam tudi umrla.  
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126. Strojnik, Štefa (1891-1952) 10,00 € 
JASTREB KROŽI : roman. - Ljubljana : Nova založba, 1940. - 187 str. ; 20 cm. - 
platno, dobro ohranjen izvod. 
* rodila se je v Ljubljani v družini sodnega uradnika Franca Bunca. Ljudsko in meščansko šolo ter učiteljišče  
je obiskovala v Ljubljani. Po končanem šolanji je poučevala v Koloniji pri Trstu. Po okupaciji Italije se je vrnila 
v Ljubljano. Svojo prvo črtico K solncu in rožam je objavila l. 1911 v Slovanu. Napisala je še romana Zbegano 
gnezdo in Jastreb kroži. 

 
127. Širovnik, Azra 10,00 € 
TAŠČA : roman. - Ljubljana : Altcom, 2007. - 224 str. ; 22 cm. - (Zbirka Figov list). -  
broširan, odlično ohranjen izvod. 
 
128. Škerl, Ada (1924-2009) 20,00 € 
SENCA V SRCU / opremil Viktor Molka. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1949. - 50 str. ; 17 cm. -  
(Zbirka Mlada pota). - platno, solidno ohranjen izvod; posvetilo in podpis pesnice. 
 
129. Škerl, Ada (1924-2009) 10,00 € 
VOŠČILA / ilustrirala in opremila Marlenka Stupica. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1981. -  
[18] str. : barv. ilustr. ; 15 X 17 cm. - (Zbirka Najdihojca). - broširan, odlično ohranjen izvod. 
 
130. Špur, Katja (1908-1990) 20,00 € 
PRVA KNJIGA O RASTLINAH / ilustriral Rudi Gorjup. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1951. -  
[32] str. : barv. ilustr. ; 27 cm. - (Knjižnica Priroda in ljudje). - polplatno, solidno ohranjen izvod. 
 
131. Špur, Katja (1908-1990) 5,00 € 
DVA STUDENCA / ilustracije in oprema Jože Ciuha. - Koper : Založba Lipa, 1958. -  
72 str. : čb ilustr. ; 19 cm. - broširan, solidno ohranjen izvod. 
 
132. Štampe Žmavc, Bina                                                                                                                 10,00 € 
PESEK V PESEM : soneti / uredil Milan Vincetič. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1999. -  
54, [10] str. ; 20 cm. - (Zbirka Domača književnost). - umetno platno s ščitnim ovitkom,  
zelo dobro ohranjen izvod. 
 
133. Štok-Vojska, Nelda 10,00 € 
ZAKAJ JE MORJE SLANO : istrske povedke / ilustracije Fulvia Zudič ;  
spremna beseda Zdravc Vatovec. - Marezige : samozaložba Vir, 2006. -  
124 str. : barv. ilustr. ; 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
134. Šumenjak, Ančka (1922-2018) 10,00 € 
ZEMLJA IN PESMI / opremil Štefan Šnuderl. - V Mariboru : samozaložba A. Šumenjak, 1974. -  
63 str. : čb pod. avtorice ; 21 cm. - broširan izvod; platnice pegave. 
* rodila se je v kraju Hlavče Njive pri Gorenji vasi nad Škofjo Loko, kjer je živela na mali kmetiji. Zaradi 
pomanjkanja denarja se ni mogla šolati. L. 1941 se je poročila in se preselila na moževo kmetijo na 
Jareninski Vrh v Slovenskih goricah. Motive za svoje literarno delo je črpala iz domačega okolja in lastnega 
življenja. Svoje prispevke je objavljala v zbornikih (Loški razgledi, Žirovski občasnik), revijah (Prijatelj), 
časopisih (Kmečki glas) ... Napisala je tudi eno najbolj znanih slovenskih pesmi, Čebelar.  

 
135. Taufer, Vida (1903-1966) 20,00 € 
VEJE V VETRU / opremila Gizela Šuklje. - V Mariboru : Tiskarna sv. Cirila, [1939]. -  
55 str. : vinjete ; 13 x 12 cm. - usnje, originalna vezava, dobro ohranjen izvod. 



XVII 
 

136. Taufer, Vida (1903-1966) 10,00 € 
SVETLI SADOVI / opremil Jože Ciuha ; o avtorici na zavihkih Marja Boršnik.  
Maribor : Založba Obzorja, 1961. - 57 str. ; 18 cm. -  
kartoniran izvod s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen. 
* Tauferjeva je l. 1923, ko je končala učiteljišče v Mariboru, pričela poučevati v raznih krajih Slovenije 
(Zagorje ob Savi, Rimske Toplice, Stična), po 2. vojni pa se je zaposlila na ministrstvu za prosveto. Prve 
pesmi je napisala že pri dvanajstih letih. Za njen nadaljnji razvoj je bilo pomembno druženje z literarnimi 
somišljeniki Srečka Kosovela, ki so se zbirali okoli revije Lepa Vida. Pred 2. vojno je objavila dve pesniški 
zbirki, po osvoboditvi pa sta izšli še dve. Njena lirika je izrazito intimna, skrbno izdelana, strogo umerjena in 
ubrana v otožno melodijo. Pisala je tudi mladinsko poezijo in dramatiko (Mojca in živali). 

 
137. Vašte, Ilka (1891-1967) 30,00 € 
ROMAN O PREŠERNU. 1. izdaja / ilustracije izvršil E. Justin.  
[Ljubljana] : samozaložba I. Vašte, [1937]. - 406 str., [8] čb slik. pril. : čb ilustr. ; 21 cm. -  
usnje, zlata zgornja obreza, solidno ohranjen izvod; oštevilčena izdaja, št. 16, podpis avtorice. 
 
138. Vašte, Ilka (1891-1967) 10,00 € 
ROŽNA DEVICA (La rosière). - V Ljubljani : Vodnikova družba, 1940. - 88 str. ; 19 cm. -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod; romaniziran življenjepis Valentina Vodnika. 
 
139. Vašte-Burgerjeva, Ilka (1891-1967) 20,00 € 
UMIRAJOČE DUŠE. - Ljubljana : Zimska pomoč, 1944. -  
220 str., 1 čb slik. pril. (pod. avtorice) ; 20 cm. - broširan izvod, še nerazrezan, dobro ohranjen.  
* »Ta knjiga je izšla leta 1929. v založbi Tiskovne zadruge v Ljubljani. V tej  priredbi s portretom  avtorice jo 
je izdala Zimska pomoč kot dodatno knjigo h Knjižni tomboli za Veliko noč 1944.« 

 
140. Vašte, Ilka (1891-1967) 10,00 € 
UPOR : zgodovinski roman. - V Ljubljani : Slovenski knjižni zavod, 1950. -  
266 str. ; 21 cm. - polplatno, dobro ohranjen izvod. 
 
141. Vašte, Ilka (1891-1967) 10,00 € 
SVET V ZATONU : roman. - Ljubljana : Slovenski knjižni zavod, 1953. -  
257 str. ; 21 cm. - polplatno s ščitnim ovitkom, solidno ohranjen izvod. 
 
142. Vašte, Ilka (1891-1967) 10,00 € 
IZOBČENEC : roman o Janezu Trdini. - Novo mesto : Dolenjska založba, 1960. -  
387 str., [1] čb slik. pril. ; 21 cm. - polplatno s ščitnim ovitkom; obreze pegave.  
 
143. Vegri, Saša (Albina Vodopivec, 1934-2010) 10,00 € 
ZAJTRKUJEM V UREJENEM NAROČJU / spremna beseda Taras Kermauner ;  
opremil Janez Bernik. - Koper : Založba Lipa, 1967. - 77 str. ; 19 cm. -  
(Zbirka Sodobna slovenska poezija ; 13). - platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
144. Vošnjak, Darja ; Kovič, Milka 5,00 € 
BILA SEM STARA DVANAJST LET. - V Ljubljani : Zavod Borec, 1964. -  
108 str. : 1 čb fotogr. ; 19 cm. - broširan, solidno ohranjen izvod; na dveh straneh okrogel žig. 
 
145. Žerjal, Irena (1940-2018) 10,00 € 
GOREČE OLJKE / Irena Žerjal Pučnik. - Trst : samozaložba I. Žerjal Pučnik, 1969. -  
55 str. ; 22 cm. - broširan, solidno ohranjen izvod; avtoričin prvenec. 
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* leta 1958 je diplomirala iz slovenščine in ruščine na ljubljanski filozofski fakulteti. Poučevala je na Ravnah 
na Koroškem (1964-66), nekaj let je s tedanjim možem Jožetom Pučnikom živela v Hamburgu in po ločitvi 
od l. 1972 poučevala na različnih tržaških slovenskih in italijanskih srednjih šolah. Pisala je pod 
psevdonimom Maja Tul. Iz preprostih stihov njene alegorično-refleksivno lirike veje misel o osamelem, 
razkrajajočem se, o vsem dvomečem, ponižanem človeku sodobnosti. V svoj pesniški svet je vključevala tudi 
ožjo domovino z narodno, socialno in drugo problematiko. Pisala je tudi prozo; v povestih, romanih, črticah 
je širila narodno in bivanjsko tematiko svojih pesmi. Poleg pripovedništva je v časopisih in revijah objavljala 
še eseje in kritike, prevajala, režirala in sodelovala pri slovenskih oddajah Radia Trst A.  

 
146. Žnidaršič, Marička (1914-1986) 20,00 € 
PESMI IZPOD SNEŽNIKA / ilustriral in opremil Stane Kregar.  
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1950. - 80 str. : čb ilustr. ; 17 x 13 cm. - (Zbirka Mlada pota). -  
usnje; na zunanji in notranji strani zadnje platnice manjši madež, posvetilo in podpis avtorice.  
 
147. Žnidaršič, Marička (1914-1986) 30,00 € 
UGASLA LUČ / spremno besedo napisal Lino Legiša. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1965. -  
111 str. ; 18 x 17 cm. - platno, dobro ohranjen izvod; na sprednjem veznem listu je nalepljena 
originalna fotografija pesnice, spodaj njeno posvetilo in podpis (»Prof. Ravnikarju, z vsem 
spoštovanjem. Marička Žnidaršič).  
* zbirka Ugasla luč zajema pesmi, ki jih je avtorica izdala v knjigah Pesmi izpod Snežnika (1950), Človek in 
zemlja (1953) in Nalomljena veja (1957), trideset pesmi pa je novih.  

 
148. Žnidaršič, Marička (1914-1986) 10,00 € 
KO JE PRIHAJAL DAN / ilustrirala Metka Krašovec ; spremno besedo napisala Erna Muser.  
Ljubljana : Založba Borec, 1975. - 97 str. : čb ilustr. ; 18 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
149. ŽUBORENJE : poezija slovenskih uršulink / izbrala, uredila in spremno študijo  10,00 € 
napisala Marija Stanonik ; uvodna beseda Jakobina Arh ; ilustracije Anka Kogelnik in  
Judita Mihelčič. - Ljubljana : Družina, 2004. - 424 str. : čb ilustr. ; 25 cm. -  
kartoniran, dobro ohranjen izvod; str. 234 narobe natisnjena, dodan dodaten list. 
 
150. Grošelj, Marija (1881-1961) 15,00 € 
MLADI ROD ZA GOD / naslovno stran in pesmico narisal Stanko Gladnik.  
Ljubljana : Belo-modra knjižnica, 1928. - 61 str. ; 17 cm. - platno, zelo dobro ohranjen izvod. 
* Marija Grošelj, sestra biologa Pavla Grošlja, je učiteljišče končala pri ljubljanskih uršulinkah. Poučevala je 
na raznih ljubljanskih šolah, od l. 1907 pa na Mladiki. Tako kot mnoge druge učiteljice je tudi pisateljevala; 
sodelovala je pri Zvončku, Jutru in Vesni. Napisala je tudi nekaj mladinskih iger: Dve Marički, Povodni mož, 
Pravljica bodočnosti in Kraljične Vidke kresne noči. 
 

151. Kveder, Zofka (1878-1926) 10,00 € 
VLADKA, MITKA IN MIRICA. 1. izdaja / naslovno stran narisal Stanko Gladnik  
[Ljubljana] : Belo-modra knjižnica, 1928. - 85 str., [1] čb slik. pril. ; 21 cm. -  
platno, solidno ohranjen izvod.  
* vsebina: Mitka; Žoga v bazaru; Otročarije; Naša Mitka, veter in sneg; Čeveljci; Potres; »Punčka«; Mitka in 
njen Pufika; Gospodična Vlada; Pismo o mali Mirici. 

 
152. Prenner, Ljuba (1906-1977) 10,00 € 
TROJICA : povest. - Ljubljana : Belo-modra knjižnica, 1929. - 93 str. ; 20 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod; na prvi notranji strani lastniški žig. 
* natisnjeno posvetilo: »Prijatelju mladine gospodu dr. Josipu Komljancu, ravnatelju ptujske gimnazije 
posvečam Trojico. Nekdanja učenka Ljuba Prenner«. 
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153. Željeznova-Kokalj, Marijana (1898-1964) 10,00 € 
BREZDOMCI : roman. - Ljubljana : Belo-modra knjižnica, 1930. - 106 str. ; 20 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod.  
* prozo, predvsem črtice in politično socialne satire, je med vojnama objavljala v raznih revijah in časopisih. 
Za  Prosveto (Chicago) je napisala povest Darinka, ki pripoveduje o slovenski izseljenki v ZDA (1930, št. 245-
66, zanjo je prejela nagrado lista). Knjižno je izšel roman Brezdomci, v katerem je v pretežno »Cankarjevi 
maniri« opisala pretresljive socialne razmere ruskih plemiških emigrantov v Beogradu. Mnogo bolj je 
odmevna njena publicistika. Obravnavala je vprašanja v zvezi z žensko enakopravnostjo in da bi vzbudila 
večje zanimanje za izobraževanje žensk, je v reviji Ženski svet predstavljala življenje in delo znanstvenic in 
umetnic (Alme Karlin, Anne Krasna Praček in drugih). 

 
154. Gruden, Dora (1900-1986) 20,00 € 
RDEČE KAMELIJE. - V Ljubljani : Belo-modra knjižnica, 1932. - 57 str. ; 20 cm. -  
platno, zelo dobro ohranjen izvod; podpis avtorice in datum. 
* slovenska pesnica, mlajša sestra pesnika Iga Grudna. Njeno literarno ustvarjenje se je začelo s prozo. V 
reviji Ženski svet je objavila pripovedna dela: Nona (1925), Dina ima svojo prijateljico (1926) in Drobtine 
(1926).  Nadaljevala je s pesništvom in l. 1926 napisala pesem V spomin Fanči Jurca, ki je izšla v reviji 
Edinost. Njene pesmi so bile med l. 1926-33 objavljene v Ženskem svetu. L. 1932 je v Ljubljani izšla njena 
edina pesniška zbirka Rdeče kamelije. Njen pesniški opus zajema še pesnitvi Beograjska pisma in Ljubljanska 
pisma, ki jih je l. 1949 objavila v reviji Razgledi. Pisala je tudi otroške in mladinske pesmi, ki so bile 
objavljene v Cicibanu, Pionirju in Pionirskem listu. 

 
155. Jeraj, Vida (1875-1932) 15,00 € 
IZBRANO DELO / uredila Marja Boršnik ; risba Vide Jeraj Henrika Šantel.  
Ljubljana : Ženska založba Belo-modre knjižnice, 1935. - 199 str., [1] čb podoba avtorice ; 20 cm. - 
(Zbirka slovenskih književnic ; 1). - platno, dobro ohranjen izvod. 
 
156. Lamut, Mara (1984-1970) 10,00 € 
BREZE IN BORI / spesnila Mara Lamut. - Ljubljana : Založba Belo-modre knjižnice, 1935. -  
78 str., [1] čb slik. pril. (pod. avtorice) ; 20 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.   
* motto: »Iz detinstva zarje prek življenja zmot, mimo smrti mraka pesem spremlja mojo pot. Mojih pesmi 
stihi-z daljnih stez so vzdihi…«. 

 
157. IZBRANO DELO ZOFKE KVEDROVE / poslovenili in priredili Marja Boršnik  80,00 € 
in Eleonora Kernc. - Ljubljana : Ženska založba Belo-modra knjižnica, 1938-1940. -   
7 zv. ; 20 x 16 cm. - (Zbirka slovenskih književnic ; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9). -  
platno, solidno ohranjen komplet.   
* vsebina: zv. 1, Povesti in črtice ; Odsevi (1939. - 199, X str.); zv. 2, Na kmetih; Študentke; Moja prijateljica 
(1939. - 228, VI str.); zv. 3, Misterij žene; Povesti in črtice; Iz naših krajev (1940. - 197, XLI str.); zv. 4, Črtice 
in novele; Nada; Iskre (1940. - 193, XI str.); zv. 5, Novele, prizori in črtice (1940. - 208, VII str.); zv. 6, Njeno 
življenje (1940. - 178, II str.); zv. 8, Hanka (1938. - 270, XV str.). 7. knjiga ni izšla. 

 
158. JUGOSLAWISCHE FRAUENLYRIK / in deutschen Uebertragungen von Lili Novy 60,00 € 
In Ljubljana : Belo-modra knjižnica, 1936. - 38 str. ; 25 cm. -  
usnje, prevezano z vrvico; oštevilčen izvod, št. 176/500. 
 
159. Kačič, Mila  (1912-2000) ; Cecconi, Raffaele ; Bonchino, Antonio ;  20,00 € 
Della Vedova, Roberto ; Rota, Fryda 
POESIE / presentazione di Enzo Fabiani ; traduzione di Jolka Milič ; illustrazini di Gabriele Mucchi.  
Serravalle Sesia : Accademia di Cultura e Arte "R. Colombo", 1986. - [88] str. : ilustr. ; 18 cm. -  
(I quaderni della "Gerla" ; 6). - broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis Mile Kačič. 
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160. Žnidaršič, Marička (1914-1986) 20,00 € 
MISOSPASMENO KLONARI (Nalomljena veja) / apodose sta ellenika Marijan Tavčar.  
Besedilo v novogrš. jeziku. - Athena : 1967. - 60 str. : čb fotogr. avtorice ; 21 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo dr. Trstenjaku in podpis avtorice. 
 
161. Peroci, Ela (1922-2001) 5,00 € 
ELVITTE A CICA (Muca copatarica)/ illusztrálta Ančka Gošnik-Godec ; fordította Bodrits István.   
[Budapest] : Móra, 1967. - [16] str. : barv. ilustr. ; 27 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod.  
 
162. Prešeren, France (1800-1849)                                                                                                     20,00 € 
GEDICHTE / Auswahl und Übertragung von Lili Novy. 
Ljubljana : Akademska založba, 1936. - 60 str. ; 17 cm. - platno, dobro ohranjen izvod.  
 
163. STRUP : vesela igra v enem djanji / prosto poslovenila Luiza Pesjak-ova ; 30,00 € 
»na svitlo dal Dr. Janez Bleiweis.« - V Ljubljani : samozaložba L. Pesjak-ova, 1865. -  
35 str. ; 16 cm. - (Slovenske glediščine igre ; 3). - broširan, dobro ohranjen izvod, še nerazrezan. 
 
164. SVITOSLAV ZAJČEK : vesela igra v enem djanji  20,00 € 
prosto poslovenila Luiza Pesjak-ova ; »na svitlo dal Dr. Janez Bleiweis«.  
V Ljubljani : samozaložba L. Pesjak-ova, 1865. - 28 str. ; 16 cm. - (Slovenske glediščine igre ; 4). -  
broširan izvod, sprednja platnica odpada. 
 
165. Andersen, Hans Christian (1805-1875) 15,00 € 
ANDERSENOVE PRIPOVEDKE / za slovensko mladino priredila Utva (Ljudmila Prunk) 
V Ljubljani : Zvezna tiskarna in knjigarna, 1923. - 111 str. ; 16 cm. - (Splošna knjižnica ; 7). -  
platno, dobro ohranjen izvod.  
 
166. Barrett-Browning, Elizabeth (1806-1861) 20,00 € 
PORTUGIŠKI SONETI / iz angleščine prevedel in uvod napisal Alojz Gradnik ;  
opremil D. Serajnik. - V Ljubljani : Tiskovna zadruga, 1933. - [2], 44 str. ; 16  x 13 cm. -  
usnje, originalna vezava, dobro ohranjen izvod; podpis prevajalca.   
 
167. Burger, Lisbeth (1886-1964) 10,00 € 
ŠTIRIDESET LET BABICA / prevedel Jože Lovec. - V Celju : Družba sv. Mohorja, 1940. -  
307 str. ; 18 cm. - (Mohorjeva knjižnica ; 109). - platno, solidno ohranjen izvod. 
 
168. Burnat-Provins, Marguerite (1872-1952) 20,00 € 
KNJIGA ZA TEBE / poslovenil Alojz Gradnik ; predgovor Henri Bataille. 
V Ljubljani : Kleinmayr & Bamberg, 1923. - 118 str. ; 19 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
169. Csávossy, Elemér Béla (1883-1972) 10,00 € 
GROB OB DONAVI : dnevnik in življenjepis sestre Marije Margarete Bogner iz reda  
Marijinega obiskanja / po francoski izdaji prevedle [in izdale] sestre Marijinega obiskanja. 
Ljubljana : Mladinska založba, 1943-XXI. - 97 str., [1] čb slik. pril. ; 17 cm. -  
broširan izvod; strani ponekod pegave. 
 
170. DEVICA ORLEANSKA : sveta Ivana d'Arc : življenjepis / po francoskih virih  20,00 € 
S. M. Simforoza Kovačič ; uvod napisal Jakob Žagar. - V Celju : Šolske sestre, 1939. -  
303 str., [4] čb slik. pril., 1 čb zvd. ; 18 cm. - platno; obreze in nekatere strani pegave. 
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171. Filipović, Zlata 10,00 € 
ZLATIN DNEVNIK : otroštvo v obleganem Sarajevu / prevedla Marjeta Gostinčar Cerar ;  
avtorji fotografij Robert Laffont, Alexandra Boulat in zasebna zbirka družine Filipović ;  
spremna beseda Alenka Puhar. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1994. -  
219 str. : barv. fotogr. ; 21 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod; znotraj lastniški žig. 
 
172. Hess-Rak, Margareta (1910-1986) 20,00 € 
ZADNJI VITEZ PLEMENITI HELDENSTAMM : resnična pretresljiva ljubezenska zgodba. 
2. popravljena izdaja. - V Celovcu : Družba sv. Mohorja, 1978-79. -  
2 zv. (184, 155 str.) ; 19 cm. - (Družinske večernice ; 32-33). -  
broširan, solidno ohranjen komplet; posvetilo in podpis avtorice v obeh zvezkih. 
 
173. Johnson Debeljak, Erica                                                                                                                 10,00 € 
TUJKA V HIŠI DOMAČINOV / prevedla Jana Cedilnik. - Maribor : Založba Obzorja, 1999. -  
201 str. ; 18 cm. - (Zbirka Znamenja ; 136). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
174. Karlin, Alma Maksimiljana (1889-1950) 15,00 € 
ZMAJI IN DUHOVI : novele iz Kitajske, Indonezije in Južnih morij avtorice Alme M. Karlin. 
1. izdaja v slov. jeziku / prevod Alenka Hansel-Furlan in Marjan Furlan.  
Celje : Mavrica, 1996. - 267 str. ; 18 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  
* prevod dela: Drachen und Geister: Novellen aus China, Insulinde und der Südsee, 1930.       
** »Skozi življenje gre sam in zapuščen, kdor vedno misli samo nase; kdor pa se zna ljubeče prilagajati in 
vse stvari srečno zasukati, kdor vedno ve, kje je treba priskočiti na pomoč, in se razdaja drugim, temu je 
življenje cvetoča livada in še po smrti ostanejo za njim sledovi njegovih del.«(Alma M. Karlin, iz dela Pod 
košatim očesom). 

 
175. Karlin, Alma Maksimiljana (1889-1950) 10,00 € 
POPOTNE SKICE / prevedla Irena Dolschon. - Ljubljana : Kmečki glas, 1997. -  
189 str. : čb fotogr. ; 21 cm. - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
 
176. Ledóchowska, Maria Theresia, grofica (1863-1922) 20,00 € 
POVEST O SREBRNJAKU, KI BI BIL RAD ŠEL V AFRIKO / spisala Grofica M. Terezija Ledóchowska,  
glavna voditeljica družbe sv. Petra Klaverja. - Salzburg : Družba sv. Petra Klaverja za  
afriške misijone, [1912]. - 16 str. : čb fotogr. ; 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
177. Majerová, Marie (1882-1967) 10,00 € 
RUDARSKA BALADA / iz češčine prevedel Fran Bradač. - Ljubljana : Založba Cesta, 1939. -  
V, 115 str. ; 20 cm. - platno, dobro ohranjen izvod; na notranji naslovnici lastniški žig.  
* »Poslanica: Življenja beda! Saj bilá je i ljubezen, žena, deca moja! Za vas sem delal pod zemljó, razdružili 
ne bomo se nikdar. V tej bedi nisem bil nikoli sam, nikoli nisem v rovu kopal sam, oj ženka moja, deca moja 
zlata!« 

 
178. Maksimović, Desanka (1898-1993)                                                                                      10,00 € 
POMLADNA PESEM : izbor / prevedel Lojze Krakar ; Beseda o pesnici Božidar Borko.  
[Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1955. - 53 str. ; 17 cm. - broširan, odlično ohranjen izvod. 
 
179. Maksimović, Desanka (1898-1993) 10,00 € 
VETROVA USPAVANKA / prevedel Ivan Minatti ; ilustrirala Marija Vogelnik. 
[Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1956. - 59 str. : čb ilustr. ; 24 cm. - (Cicibanova knjižnica). -  
broširan, dobro ohranjen izvod. 
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180. Mansfield, Katherine (1888-1923) 10,00 € 
DRUŽBA V VRTU : novele / prevedel Jože Udovič. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1963. -  
440 str. ; 19 cm. - (Zbirka Bela krizantema). - platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
181. Merlínová, Lída (1906-1988) 10,00 € 
LJUBEZENSKA PESEM AZIJE : roman / prevedla Vlasta Tancigova.  
Ljubljana : Evalit, 1936. - 116 str. ; 20 cm. - platno, dobro ohranjen izvod. 
 
182. Newby, Wanda (1922-2015)                                                                                                    15,00 € 
MOJA DEŽELA IN MOJI LJUDJE / prevedla Marija Švagelj ; spremne besede in opombe  
k fotografijam Marija in Jožef Švagelj. - Štanjel : Nassa desella d.o.o, 1997. -  
112 str. : čb fotogr. ; 21 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
183. Světlá, Karolína (Johanna Nepomucena Rottová, 1830-1899) 20,00 € 
POLJUB : povest iz gorskega življenja češkega ljudstva / iz češčine prevel F. P. (Filip Perič).  
Trst : Edinost, 1909. - 96 str. ; 18 cm. - polplatno, zelo dobro ohranjen izvod. 
* češka pisateljice Karolína Světlá velja za začetnico kmečkega romana. 

 
184. Viesèr, Dolores (1904-2002) 8,00 € 
PEVČEK : zgodba mlade duše / iz nemščine prevedel Janez Pucelj ;  
spremna beseda Franc Sušnik. - Celovec: Mohorjeva družba, cop. 2000. -  
372 str. : čb fotogr. ; 19 cm. - (Družinske večernice ; 57). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
185. Wallersee-Larisch, Marie Louise von (1858-1940) 40,00 € 
RAZKRINKANI HABSBURŽANI : moja preteklost. 2. izdaja / spisala grofica Larisch,  
nečakinja cesarice Elizabete in njena dvorna dama ; iz angleščine prestavil J. G. (Joža Glonar).  
V Ljubljani : Zvezna tiskarna, 1920. - 193 str. ; 18 cm. - (Knjižnica Jugoslavije ; [1]). -  
polplatno, dobro ohranjen izvod; prva izdaja je izšla l. 1919. 
 
186. Wambrechtsamer, Anna (1897-1933) 20,00 € 
DANES GROFJE CELJSKI IN NIKDAR VEČ : zgodovinski roman. 1. slovenski prevod  
prevedel Niko Kuret. - V Ljubljani : Založba Naša knjiga ; Jugoslovanska knjigarna, 1940. -  
492 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naša knjiga ; 5). - krašeno platno, zelo dobro ohranjen izvod. 
* knjiga je prvič izšla v nemščini l. 1933, kmalu po smrti avtorice.  

 
187. Alečković, Mira (1924-2008) 15,00 € 
ZVEZDANE BALADE / ilustrovao Sava Nikolić ; O piscu Desanka Maksimović. V cirilici.  
Beograd : Zarja, [1952]. - 96 str. : čb in barv. ilustr. ; 24 cm. -  
polplatno, dobro ohranjen izvod; podpis avtorice. 
 
188. Brlić-Mažuranić, Ivana (1874-1938) 15,00 € 
BASNE I BAJKE / crteži Vladimir Žedrinski. - Zagreb: Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1943. - 
123 str. : čb in barv. ilustr. ; 20 cm. - (Posebna izdanja ; 3). - polplatno, zelo dobro ohranjen izvod.  
* vsebina: 1, Basne: Pas i vuk; Lav i krmača; Dvie koze; Gavran i lija; Majmun i delfin; Ezop i žabe; Žabe traže 
kralja; Kućica, a odveć golema; Derviš, ptičica i soko-dobrotvor; 2, Bajke: Trgovac Nav; Priča o sultanu 
Abdali; Priča o Zorku Bistrozorkom i o sreći; Zašto se rodila biedna Lera i njezino sirotče; Djevojčica i neman. 

 
189. Maksimović, Desanka (1898-1993) 20,00 € 
GOZBA NA LIVADI / v cirilici. - [Beograd] : Misao, 1932. - 64 str. ; 18 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorice. 
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190. Marinković, Nada (1921-1998) 10,00 € 
LA PASIONARIJA / likovna oprema Zoran Branković. - Beograd: Narodna knjiga ;  
Titograd : Pobjeda, 1980. - 132 str. ; 24 cm. - platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod; 
posvetilo in podpis avtorice; povest o Dolores Ibárruri Gómez, legendarni La Pasionariji. 
 
191. Ribnikar, Jara (1912-2007) 20,00 € 
ZAŠTO VAM JE UNAKAŽENO LICE. - Beograd : [Vojno štamparsko poduzeće], 1956. -  
230 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Savremena proza). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod;  
posvetilo in podpis avtorice (»Drugu prijatelju Jože Kastelicu od Jare, 1956«). 
 
192. Rod, Iva (Štefa Kršnjavi-Iskra, 1869-1952) 20,00 € 
PJESME [I.]: štampani rukopis. - Zagreb: Kralj. zemaljska tiskara, »22. Travnja 1905«. -   
55 str. ; 17 cm. - broširan, solidno ohranjen izvod; manjka sprednji vezni list, na platnicah madeži, 
strani ponekod pegave, naslovni list zgoraj desno odrezan; posvetilo F. Steletu in avtoričin podpis, 
podpis F. Steleta in pripis »Zagreb, 20. XII, 1922, obisk pr dr. Isu Kršnjavenu« (Isidor Kršnjavi).  
* 2. del je izšel l. 1912. 

 
193. Štefan, Florika (1930-2016) 10,00 € 
ZRENIK / izbor i predgovor Milivoje Marković. - Subotica : Minerva, 1982. -  
289, [6] str., [1] čb slik. pril. (pod. avtorice) ; 20 cm. - (Bibliotelka Izbor ; 15). -  
platno, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorice. 
 
194. Vlašić, Mila 10,00 € 
UČINILO MI SE DA SU ZVIJEZDE / Mila Vlašić-Gvozdić ; naslovno stranu izradio  
Mustafa-Ico Voljevica. - Mostar : Klub pisaca "Abrašević", 1969. - 63 str. : ilustr. ; 17 cm. -  
(Mala biblioteka »Abraševića«. Kolo 2 ; sv. 2). - broširan, dobro ohranjen izvod;  
posvetilo in podpis avtorice. 
 
195. ZNAMENITE ŽENE U POVIESTI I PRIČAMA / sastavila Marija Jambrišak                             20,00 € 
Zagreb: Knjižare Lav. Hartmana (Kugli i Deutsch), [1896]. -  
[6], 148 str. : čb ilustr., fotogr. ; 21 cm. - kartoniran, dobro ohranjen izvod.  
* »Nagradila Matica Hrvatska iz zaklade grofa Iv. Nep. Draškovića za god. 1896«. 

 
196. Boršnik, Marja (1906-1982) 10,00 € 
KRATEK BIBLIOGRAFSKI PREGLED SLOVENSKEGA SLOVSTVA. - Ljubljana : DZS, 1955. -  
101 str. ; 16 cm + corr. - (Slavistična knjižnica. Bibliografska dela ; 2). -  
 
197. Boršnik, Marja (1906-1982)                                                                                                         10,00 € 
ŠTUDIJE IN FRAGMENTI. - Maribor : Založba Obzorja, 1962. - 498 str. : čb fotogr. ; 21 cm. -  
polplatno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
198. RUSKA MODERNA : Gorkij, Andrejev, Skitalec, Bunin, Čirikov : novele in črtice  25,00 € 
prevela [in uvod napisala] Minka Govékarjeva. - V Ljubljani : Kleinmayr & Bamberg, 1905. -  
398 str. ; 18 cm. - polplatno, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
199. Lah, Ivan (1881-1938) 40,00 € 
JOSIPINA TURNOGRAJSKA : njeno življenje in delo.  
V Mariboru : Slovensko žensko društvo, 1921. - 113 str. : 1čb pod. pisateljice ; 18 cm. -  
(Slovenska ženska knjižnica ; 1). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
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* vsebina: Slovenskim ženam; Josipini Turnograjski za prerani grob; Josipina Turnograjska-njeno življenje in 
delo. Spisi: Zmiraj krasna je narava; Marula, Nedolžnost in sila; Zvestoba do smrti; Izdajstvo in sprava; 
Slovanski mučenik; Svatoboj puščavnik; Boris; Trdoglav; Rožmanova Lenčica. 

 
200. Pirjevec, Marija 10,00 € 
SREČKO KOSOVEL : aspetti del suo pensiero e della sua lirica. - Trieste : EST, 1974 . -  
93 str. ; 19, cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
201. Lah, Ivan (1881-1938) 30,00 € 
JOHANCA ALI VODIŠKI ČUDEŽI. - V Ljubljani : uredništvo »Dneva«, 1913. -  
46 str. : čb ilustr. ; 20 cm. - (Priloga »Dnevu«, štev 672 do 680. - broširan, dobro ohranjen izvod; 
priložena knjiga Damir Globočnik-Vodiški čudeži : zgodba o Vodiški Johanci  
(Radovljica : samozaložba D. Globočnik, 1999 - 224 str : čb ilustr., fotogr. ; 25 cm. -  
kartoniran izvod s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen). 
 
202. Piskernik, Angela (1886-1967) 10,00 € 
NEMŠKI GLAGOL=DAS DEUTSCHE ZEITWORT. - Ljubljana : Jugoslovanska knjigarna, 1931. -  
52 str. ; 17 cm + 1 zganj. pril. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* najbolj znano delo Piskernikove je Ključ za določanje cvetnic  in praprotnic. Bila je pobudnica zaščite prvih 
varstveno pomembnih območji narave v Sloveniji, kot so Rakov Škocjan, Robanov kot, Krakovski gozd idr. 
Zavzemala se je za ustanovitev Triglavskega narodnega parka. 

 
203. Stadler, Eda 20,00 € 
PRAVLJICA : primerjalna studija (Separatni odtis iz »Etnologa« XII,  
glasnika Etnografskega muzeja v Ljubljani / s povzetkom v ang. jeziku.  
Ljubljana : 1939. - str. 42-73 : čb ilustr. ; 23 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
204. "ŠUMÍ, ŠUMÍ DRAVA …" : črtice iz mariborske zgodovine, pravljice in  25,00 € 
pripovedke iz mariborske okolice in od drugod / zbrala Elza Lešnik. - Maribor : Tiskarna sv. Cirila, 
1925 . - 37 str. ; 19 cm. - (Cirilova knjižnica ; 13). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
205. Lénard, Leopold (1876-1962) 30,00 € 
SLOVENSKA ŽENSKA V DOBI NARODNEGA PREPORODA : kulturno-zgodovinska skica 
Maribor : Tiskarna sv. Cirila, 1921. - 163 str. ; 19 cm. - (Cirilova knjižnica ; 3). -  
broširan, dobro ohranjen izvod, še nerazrezan; na ovitku leto izida 1922. 
 
206. SLOVENSKA ŽENA / zbrala in uredila Minka Govekarjeva ;  30,00 € 
»O priliki razstave "Slovenska žena" na velesejmu v Ljubljani izdalo Splošno žensko društvo«.   
V Ljubljani : Yougoslave Express Réclame Company, 1926. - 279 str., oglasi : čb fotogr. ; 22 cm. - 
broširan, dobro ohranjen izvod, še nerazrezan. 
 
207. Uršič, Milena (1901-1990) 15,00 € 
POJAV DEKADENCE V FRANCIJI IN NEMČIJI OB KONCU 19. STOLETJA : odlomki iz  
inavguralne disertacije, ki jo je predložila dipl. phil. Milena Uršič za dosego doktorske časti. 
Ljubljana : 1941. - 28 str. ; 23 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
208. Zaviršek, Darja                                                                                                                              10,00 € 
ZGODBA O JOSIPDOLU : (antropološka študija). - V Ljubljani : Republiška konferenca ZSMS : 
Center za mladinsko prostovoljno delo, 1987. - razmnoženi tipkopis, 130 str. : čb fotogr. ; 20 cm. - 
broširan, zelo dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorice. 
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209. Kacin-Wohinz, Milica 15,00 € 
PRIMORSKI SLOVENCI POD ITALIJANSKO ZASEDBO : 1918-1921 
Maribor : Založba Obzorja ; Trst : ZTT, 1972. - 468 str. : čb fotogr., zvd. ; 21 cm. -  
(Zgodovina Slovencev 1918-1945 ; 1). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
210. FKL RAVENSBRÜCK : žensko koncentracijsko taborišče : zbornik 15,00 € 
izdala Skupina bivših ravensbriških jetnic pri RO ZZB NOV Slovenije. - Ljubljana : 1975. -  
35 str. : čb fotogr. ; 23 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
* pričevanja preživelih jetnic: Mare Čepič, Anice Vodiškar Rak, Marice Frece, Vide Kosi, Ane Medija in 
Ivanke Simčič, Julke Aleš, Vide Zavrl, Mare Škrlj Pavletič, Majde Mačkovšek, Lojzke Škrlec, Marije Posavec 
Jagić, Danice Ljubič Škerl, Mihaele Mencej, Pavle Srebre Simčič, Zofije Osolnik Danijel, Matilde Ambrožič 
Rabič, Marte Urbančič Pahor in Marije Petrič. 

 
211. Grosman, Božena 10,00 € 
PARTIZANSKA ZDRAVNICA. - Ljubljana : Partizanska knjiga, 1985. -  
155 str., [20] str. čb slik. pril. ; 21 cm. - platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
212. Lasič-Tom, Vida (1920-1997) 10,00 € 
KLIČE VIR, VIR, VIR … - Ljubljana : Založba Borec, 1986. - 177 str. ; 21 cm. -  
platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
* knjiga je avtoričino osebno pričevanje o delu radijskih tehnikov v zadnjem letu okupacije (1944-45). 

 
213. Ribičič, Danica  15,00 € 
ZAUPANJE / Danica Ribičič-Vera. - Ljubljana : Založba Borec, 1985. - 232 str. : čb fotogr. ; 21 cm. - 
platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorice. 
 
214. NAŠIM ŽENAM : glasilo ženske protifašistične zveze.  60,00 € 
2 številki : December 1942-št. 2 ; marec 1943, štev. 5.  
ciklostil (16, 16 str.) ; 21 x 17 cm. - broširana, slabše ohranjena izvoda. 
* podatki po Bibliografija NOOR-a, št. 8677. Od l. 1943, št. 8 nosi glasilo naslov Naša žena, ki še vedno 
izhaja. Prve številke so urejale Mara Osojnik, Zima Vrščaj, Mira Kraigher in Dana Kozak, ilustracije sta 
prispevala Ive Šubic in Dore Klemenčič Maj. Tiskale so ga različne partizanske tiskarne na Dolenjskem.  

 
215. Rupena-Osolnik, Mara (1918-2003) 30,00 € 
PRI SESTRAH NA JUGU / Mara Rupena ; naslovnico je risal Ive Šubic.  
[Dolenjska] : Izdala redakcija Našim ženam, IOOF Novo mesto, [1943]. -  
ciklostil, 20 str. ; 21 x 15 cm. - broširan, solidno ohranjen izvod; redkost. 
* v istem letu so izšle 3 različne izdaje; podatki po Bibliografija NOOR-a, št. 6958.  
** Mara Rupena Osolnik, učiteljica in politična delavka, legenda ženskega gibanja na Slovenskem. Polna 
optimizma, sočutja in življenjske energije je urejala Našo ženo, prvi ženski časopis na osvobojenem ozemlju; 
kot sekretarka Prvega kongresa slovenske protifašistične ženske zveze v Dobrniču je pomembno prispevala 
k oblikovanju ciljev in dejavnosti slovenskega ženskega gibanja. Že kot dijakinja je sodelovala v Društvu 
kmečkih fantov in deklet (Gruda). Pisala je prispevke za ženska in druga glasila ter bila članica Sokola. 
Na Koroški Beli se je vključila v ilegalno politično delovanje Komunistične partije Jugoslavije. O svojem delu 
je v mladosti pisala v ameriškem Glasu naroda nato pa v Naši ženi, Ženi danes, Ženskem svijetu in Večeru. 

 
216. Vilfan, Marija (1912-1994) 10,00 € 
SLOVENSKI DUHOVNIKI IN POLITIKI O OSVOBODILNI FRONTI IN VERI / razgovore zapisala  
Marija Vilfan. - [Ljubljana] : Uredništvo Slovenskega poročevalca, 1945. - 31 str. ; 20 cm. - 
([Knjižnica Propagandne komisije pri IOOF] ; 9). - broširan, dobro ohranjen izvod.  
* knjižica je prvič izšla l. 1944 v dveh različicah. 



XXVI 
 

217. Tomšič, Vida (1913-1998) 10,00 € 
DRUŽINA IN SOCIALIZEM : [predavanje tovarišice Vide Tomšič 23. marca 1956 za aktiv  
Zveze komunistov beograjske univerze, redigirano in dopolnjeno po stenografskih zapiskih].  
Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 1956. - 23 str. ; 20 cm. -  
(Knjižnica ZPMS). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
218. Tomšič, Vida (1913-1998) 10,00 € 
ŽENA U RAZVOJU SOCIJALISTIČKE SAMOUPRAVNE JUGOSLAVIJE.  
[Beograd] : Jugoslovenska stvarnost, 1981. - 208 str. ; 22 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod; 
posvetilo in podpis avtorice (knjižni blok je lepljen, zato je treba knjigo zelo previdno odpirati). 
 
219. Flaker, Vida (1935-2007)                                                                                                  30,00 € 
ČASOPISI HRVATSKOGA MODERNISTIČKOG POKRETA. - Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1977. - 
249 str. ; 20 cm. - (Znanstvena biblioteka Hrvatskog filološkog društva ; 4). -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorice. 
 
220. KARLA BULOVČEVA - MRAK : risbe / uvod v katalog France Stele ;  10,00 € 
ureditev kataloga Zoran Kržišnik. - Ljubljana : Moderna galerija, 1954. -  
10 str., [6] čb slik. pril. : ilustr. ; 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
221. Kozina, Jerica 20,00 € 
IGRALNA ŠOLA ZA LAHKO UČENJE IN ZANESLJIVO ZNANJE / sestavila mladini Jerica Kozina  
Ljubljana : samozaložba J. Kozina, 1938. - 62 str. ; 18 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
222. Vazzaz, Jelica (1914-2007) 15,00 € 
LESTVE - LETVENIK - PLEZALA / risbe Danči Erbežnik ; fotografije Boris Gregorka, Peter Pavšič. 
Ljubljana : DZS, 1960. - 149 str. : čb ilustr., fotogr. ; 20 cm. - polplatno, dobro ohranjen izvod. 
* Jelica Helena Zoe Vazzaz, slovenska gimnastičarka, trenerka, sodnica in pedagoginja. Gimnastiko je začela 
trenirati pri šestih letih, l. 1930 pa je že nastopila v ženski vrsti pod vodstvom Milice Šepa. Z ekipo 
Ljubljanskega Sokola je osvojila prvo mesto v tekmovanju za zastavo kraljice Marije, največjem tekmovanju 
v kraljevini Jugoslaviji, l. 1938 pa je na gimnastičnem svetovnem prvenstvu v Pragi z ekipo osvojila 2. mesto. 
Vazzazova je bila tudi prva slovenska študentka strokovnega študija na takratni višji šoli za telesno kulturo v 
Beogradu. Študij je zaradi izbruha 2. svet. vojne prekinila in se priključila OF. Med vojno je bila ujeta in 
internirana v taborišče Ravensbrück. Študij je končala l. 1945, po vrnitvi v domovino in postala najbolj 
izobražena Slovenka na telesno kulturnem področju. Ob prenehanju tekmovalne kariere se je posvetila 
trenerskemu delu in je najprej delovala na področju ženske športne gimnastike. Kasneje je postala 
ustanoviteljica sekcije ritmične gimnastike v Sloveniji in bila dolgoletna članica več športnih društev. Med l. 
1953-79 je bila profesorica na Fakulteti za šport in tudi prodekanja za študentske zadeve.  

 
223. MATERINSKI DAN. - V Ljubljani : Učiteljski pevski zbor-Emil Adamič,  20,00 € 
odsek sekcije JUU, 1938. -  note (36 str.) ; 25 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  
* »Svojo drugo glasbeno edicijo posveča Učiteljski  pevski zbor-Emil Adamič MATERI, simbolu nesebične 
ljubezni, prispodobi rodne grude in domovine, velikemu vzgledu trpljenja in požrtvovanja. V Ljubljani 
spomladi 1938«. 

 
224. Vodopivec, Katja (1917-2012) 20,00 € 
STATISTIČNA METODA V KRIMINALNI ETIOLOGIJI : disertacija za dosego doktorske časti,  
obranjena 11. decembra 1943 / Katja Vodopivec-Černe. - Ljubljana : samozaložba K. Vodopivec, 
1944. - 182 str. : tabele, grafikoni, zvd. ; 23 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
* »Izpitna komisija: Janko Polec, Aleksander Bilimovič, Aleksander Maklecov in Avgust Munda«. 
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225. Vojska-Kušar, Alenka 10,00 € 
GOSPA, VI PA KAR DOMA? / Alenka Vojska-Kušar s sodelavkami ; Knjigi na pot Pavel Kogej.  
Ljubljana : Župnijski urad Ljubljana-Dravlje, 1993. - 159 str. ; 21 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
226. FIZIKA, MOJ POKLIC : življenje in delo naših fizičark  10,00 € 
glavni urednici Marta Klanjšek Gunde in Maja Remškar ; zbrale in uredile Marta Klanjšek Gunde in 
druge ; fotografije avtorice in navedeni viri. - Ljubljana : Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, 
2007. - 240 str. : barv. fotogr. ; 25 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
227. Kornhauser Frazer, Aleksandra (1926-2020) 40,00 € 
PAMET JE BOLJŠA KOT ŽAMET. 2. natis / sodelovala Liljana Cerar ; ilustracije in oprema  
Božo in Miha Kos. - Ljubljana : DZS ; Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1988. -  
6 zv. : čb in barv.  ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Enajsta šola DZS). - brošure v zaščitnem kartonu,  
dobro ohranjen komplet + priložena beležka; posvetilo in podpis avtorice v 1. zvezku.   
* vsebina: zv. 1, Odpri oči in napni možgane (42 str.); zv. 2, Voda-čudežna tekočina (51 str.); zv. 3, Oglje ni 
samo za čevapčiče (47 str.); zv. 4, Pisani svet (44 str.); zv. 5, Umivanje za zabavo in bistro glavo (47 str.); zv. 
6, Pametna kuharica (43 str.). 

 
228. Dittrich, Katarina 10,00 € 
PRESKUŠENI KUHARSKI RECEPTI / ilustracije Marjan Motoh.  
Ljubljana : samozaložba K. Dittrich, 1998. - 100 str. : čb ilustr. ; 23 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod; podpis avtorice. 
 
229. Krese, Meta 5,00 € 
EKSOTIČNI SADEŽI : [spoznajmo jih] / fotografije avtorica ; Knjigi na pot Damjan J. Ovsec.   
Ljubljana : Rockwell studio, 1992. - 86 str. : barv. fotogr. ; 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
230. Kejřová, Anuše (1874-1926) 10,00 € 
KNJIGA VZORNE DOMAČIJE : izkušeni nasveti, migljaji in predpisi za gospodinje.  
4. izpopolnjena izdaja, prevedena iz češčine / spisala A. Kejřova, strokovna pisateljica,  
učiteljica kuhanja na šolah in posestrnica kuharske šole Hradec Kralove-Pouchov. 
Ljubljana : Umet. propaganda, 1929. - 148 str. ; 19 cm. - polplatno, solidno ohranjen izvod. 
 
231. LJUBO DOMA : koledar in priročnik za slovenske žene 40,00 € 
Trst : Odposlanstvo Uprave za gospodarsko sodelovanje E.C.A., 1951. - 
159 str. : čb fotogr., ilustr. ; 22 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* vsebina: Slovenskim ženam!; Koledar; Nekaj besed gospodinjam in materam; Nega; Rože; Valjenje in 
vzreja piščancev; Praktična kunčereja; Še nekaj nasvetov. 

 
232. Croner, Else (1878-1942) 25,00 € 
DIE MODERNE JÜDIN. 4. Auflage. - Berlin: Axel Juncker Verlag, 1913. - 148 str. ; 19 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod, še nerazrezan. 
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Viri: 
 
Primorski slovenski biografski leksikon.  
Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 1974-1994. - 20 zv. ; 24 cm 
  
Slovenski biografski leksikon. Elektronska izdaja. 
Ljubljana : SAZU : ZRC SAZU, 2009, 
dostopen na http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:sbl/VIEW/ 
 
Enciklopedija Slovenije. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1987-2002 
 
Leksikon Slovenska književnost. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1996. - (Zbirka Sopotnik/Leksikoni CZ) 
 
Bibliografija izdanja u narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945. - Beograd : Vojnoistorijski institut, 1964 
 
http://www.cobiss.si/ 
 
www.primorci.si 
 
http://www.posavci.si/ 
 
http://sl.wikipedia.org/ 
 

Aforizem Luize Pesjakove je vzet iz:  
Cvetnik slovenske slovesnosti : berilo za više gimnazije in realke. 2., ves predelani natis  
sestavil Anton Janežič. - V Celovcu : sestavljavec, 1868 
 
Na naslovnici je detajl dela "Gosja pastirica" slikarke Ivane Kobilce.  
 

 

 

 

 

Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. 
TRUBARJEV ANTIKVARIAT 
Mestni trg 25, 1000 Ljubljana 
TEL.: 01 2442 683 
FAX: 2442 682 
E-mail: antikvariat@mk-trgovina.si 
 
Delovni čas: 
ponedeljek - petek 9.00 do 19.00 
sobota 8.30 do 13.30 
nedelje in prazniki zaprto 
 
Pripravili: Trubarjevci 
Fotokopiranje: Fotokopirnica Gosposvetska, Ljubljana 
Ljubljana, marec 2021 
 
Za vse morebitne napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje . 
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