Marec 2022

IZBOR KNJIG S PODPISI IN POSVETILI
1. Kapus, Vladimir (1885-1943)

20,00 €

PESMICE IZ PRIRODE / ilustriral Niko Pirnat. - V Ljubljani : V. Kapus, 1929-1932.
2 zv. (68; 71 str.) : čb. ilustr. ; 18 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod, posvetilo in podpis avtorja.
2. Novak, Bogdan

10,00 €

OTROCI Z NAŠEGA DVORIŠČA / ilustracije Alenka Napotnik Antončič.
Ljubljana : Magnolija, 1995. - 66 str. : čb. ilustr. ; 19 cm. - Karton, dobro ohranjen izvod,
podpis avtorja (»babici in dedku, Lj. 25. 5. 95«).
3. Đidić, Ljubiša

10,00 €

PODIGNUTE RUKE / poezija. - Kruševac : Bagdala, 1965. - 66 str. ; 21 cm. - (Mala
biblioteka. Savremena poezija). - Broširan, dobro ohranjen izvod, strani na vrhu še nerazrezane.
Posvetilo in podpis pesnika (»Tovarišu Janezu Menartu, pesniku in prijatelju prisrčno, oktobar 66,
Kruševac«).
4. Franičević, Marin (1911-1990)

10,00 €

OBRANA PROSTORA / Antologija, izbor Živko Jeličić. - Split : Čakavski sabor, 1975.
243 str. ; 20 cm. - Platno, dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis pesnika (»Vrijednoj
suradnici gđi Viktoriji M. s prijateljskim poštovanjem, Zgb. 29. XII. 1978«).
5. Hofman, Branko (1929-1991)

10,00 €

ZA OBLAKI SO ZVEZDE. - V Mariboru : Obzorja, 1956. - 62 str. ; 18 cm. - Polplatno,
trda vezava, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod. Na prvi vezni strani posvetilo in podpis avtorja.
6. Lokar, France (1917-1994)

10,00 €

POSUTE CESTE / ilustriral Lojze Perko. Poezija. - Ljubljana : Ciril-Metodijsko društvo
katoliških duhovnikov SRS, 1966. - [80] str. : ilustr. ; 17 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
Posvetilo in podpis pesnika (»Dobri Kristi za droben spomin! 5. julija, sončnega 1967.«).
7. Mevlja, Dušan (1920-2008)

10,00 €

JUNAKI NAŠEGA ČASA : 1941-1998 : satirične pesmi in epigrami. - Maribor :
DRUMAC, 1998. - 200 str. : avtorjeva slika ; 21 cm. - (Zbirka Od srca do srca ; knj. 15).
Broširan, dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis avtorja (»Gozdarskemu strokovnjaku
in pogumnemu polemiku Dragu Pogorelcu! Dušan Mevlja, Maribor maj 1998«).
8. Novak, Boris A.

15,00 €

1001 STIH : (pesnitev) / opremil Jure Kocbek. - Ljubljana : Državna založba Slovenije,
1983. - 47 str. ; 17 x 17 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod, podpis avtorja.
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9. Ovsec, Janez (1922-1989)

10,00 €

NA DNU SO SAMO ŠE ZVEZDE / besedo o avtorju napisal Božidar Borko, opremil
Janez Vidic. Poezija. - Maribor : Obzorja, 1964. - 59 str. ; 17 cm. - Karton, ščitni ovitek,
zelo dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis pesnika.
10. ITALIJANSKA LIRIKA / [izbor in slovenski prevod] Alojz Gradnik,

30,00 €

[uvod Božidar Borko]. - Ljubljana : Umetniška propaganda, 1940. - XVIII, 391 str. ;
20 cm. - Platno, trda vezava, dobro ohranjen izvod. Podpis prevajalca.
* Vsebuje tudi: Beležke o pesnikih po časovnem redu.

11. Senica-Vujanovič, Majda

10,00 €

BODI JABLANA / ilustracije Irena Polanec ; [spremno besedo napisal Marjan
Pungartnik]. - Maribor : Locutio, zavod za kulturo, 2003. - 92 str. : ilustr. ; 21 cm.
(Zbirka Svetlin / Mariborska literarna družba ; 33). - Karton, trda vezava, ščitni ovitek.
Na prvi vezni strani posvetilo in podpis ilustratorke.
12. Simončič, Jožica

10,00 €

RAVNOVESJA / [ilustrirala Mira Uršič]. - Ljubljana : Ekološko-kulturološko društvo
Jasa, 1998. - 44 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Onežimo svet). - Broširan, zelo dobro ohranjen
izvod. Na naslovni strani posvetilo in podpis ilustratorke.
13. Strojan, Marjan

10,00 €

VÝLETY DO PŘÍRODY / přeložil František Benhart. Poezija v češčini. - Banská
Bystrica : Drewo a Srd, 2002. - 104 str. ; 15 cm. - (DAS : Drewo a srd ; 65, Edicia poézia). - Broširan,
dobro ohranjen izvod, posvetilo in podpis avtorja (»Janezu (Menartu) s hvaležnostjo Marjan«).
* Prevodi del: Izlet v naravo, Drobne nespečnosti, Parniki v dežju.

14. Rodošek, Edo (1932-2021)

10,00 €

MESEČINA / poezija. Ilustracija na ovitku Peter Novšak. - Ljubljana : Jutro, 2007.
127 str. : avtorjeva slika ; 24 cm. - Karton, zelo dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis pesnika.
15. Šali, Severin (1911-1992)

20,00 €

SPEV RODNI ZEMLJI / ilustrirala Bara Remec. - Ljubljana : Zimska pomoč, 1944.
18 str. : čb. ilustr. ; 31 cm. - Črno rdeči tisk, broširan, dobro ohranjen izvod, podpis pesnika.
* Izšla kot posebna knjiga bibliofilske knjižne tombole.

16. Štampe Žmavc, Bina

15,00 €

PESEK V PESEM : soneti. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1999. - 54 str. ; 20 cm.
(Zbirka Domača književnost). - Karton, trda vezava, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod.
Podpis pesnice.
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17. Štefan, Florika (1930-2016)

10,00 €

ZATVORENE U SVET / poezija. - Zagreb : Lykos, 1958. - 68 str. ; 17 cm. - (Mala
biblioteka poezije ; 36). - Broširan, dobro ohranjen izvod. Posvetilo pesnice (»Prijatelju
Menartu… 6. III. 1959«).
18. Tadijanović, Dragutin (1905-2007)

10,00 €

SABRANE PJESME / urednik Oto Šolc, portret pesnika Oton Gliha. - Zagreb :
Mladost, 1975. - 836 str. : portret pesnika ; 21 cm. - (Suvremeni pisci ; posebno izdanje).
Plastificiran karton, ščitni kartonski ovitek, solidno ohranjen izvod, hrbet popušča. Posvetilo
in podpis pesnika (»Dragoj Vikici najsrdačnije (s nekoliko ispravaka) Zagreb 13. IX. 1976«).
19. Zupančič, Mirko (1925-2014)

10,00 €

POGOVORI S KANDIDOM / opremila Breda Varl. Poezija. - Maribor : Obzorja, 1981.
53 str. ; 20 cm. - (Zbirka Poezija). - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod, posvetilo in podpis
avtorja (»Marjanu, prijatelju - kaj več besed pa ne najdem! 26. 5. 82«).
* Zupančičevo življenje je neločljivo povezano z umetnostjo, še posebej z gledališčem. Že zgodaj, kot otrok, je začel igrati
na amaterskem odru v Logatcu, blizu Borovnice, njegovega rojstnega kraja. Po svetovni vojni se je kot igralec včlanil v
novoustanovljeno Mestno gledališče ljubljansko in študiral primerjalno književnost pri Antonu Ocvirku na ljubljanski
filozofski fakulteti, kjer je l. 1957 tudi diplomiral. Študijsko pot je nadaljeval v Zagrebu, kjer je l. 1969 doktoriral z
razpravo o predromantičnih prvinah v nemških literarnih prvencih Antona Tomaža Linharta. V MGL je nato v letih od
1949 do 1959 oblikoval več kot 40 vlog, igral pa je tudi v slovenskih filmih. Po diplomi je bil nekaj časa direktor
Prosvetnega servisa, nato pa se je najprej kot asistent in kasneje kot profesor zaposlil na Akademiji za gledališče, radio,
film in televizijo. Prav tako bogata in obširna je njegova teoretska, dramatska in publicistično strokovna dejavnost.
Poleg dramskih besedil je objavil tri pesniške zbirke: Pogovori s Kandidom, Časi in Ko pride čas. Njegovo poezijo
zaznamujeta meditativna liričnost in čustvena zavzetost, izraženi na neposredni refleksivni način.

20. Bratko, Ivan (1914-2001)

15,00 €

DEKLETOV DNEVNIK / opremil Uroš Vagaja. Roman. 2.izdaja. - Maribor : Obzorja,
1972. - 161 str. ; 19 cm. - Platno, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis
avtorja (»Dragemu Stojanu stari prijatelj Ivan 4. V. 72«). Priložen Menu Zdravilišče Dobrna
(11. 5. 1972). (G. Batič je knjigo bral v toplicah.)
* Ivan Bratko je kot pisatelj dosegel največji uspeh z romanom Teleskop (1954), v katerem popisuje razburljive
dogodke ob pobegu iz taborišča v Gonarsu ter usodo vanj vpletenih posameznikov in skupine. Bratko, ki je bil med
organizatorji pobega, je te dogodke kronistično zapisal in jih povezal v zaokroženo pripoved, zaradi česar ima delo tako
dokumentarno kot tudi literarno vrednost - zanj je prejel Levstikovo nagrado. L. 1957 je izdal reportažno povest Pomlad
v februarju, ki pripoveduje o likvidatorjih v Ljubljani, sledile pa so še zbirka novel Vroči asfalt Evrope (1962), Dekletov
dnevnik (1969) in potopisa po ZDA Rakete in sekvoje (1965) ter S poti po evropskem zapadu (1950). S področja
kulturnopolitične publicistike je ustvaril deli Čas knjige (1972) in Okrogla miza (1977).

21. Detela, Lev

15,00 €

DUNAJSKI VALČEK ZA IZGUBLJENO PRETEKLOST : roman. - Trst : Sodobna
knjiga, 1989. - 112 str. ; 21 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis avtorja
(»Spoštovanemu gospodu R. K. ob prijaznem srečanju v središču 23. 9. 1995 Lev Detela«).
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* Lev Detela je v Ljubljani končal klasično gimnazijo in nato pričel s študijem slavistike, l. 1960 pa je emigriral v
Avstrijo, kjer je študij nadaljeval na dunajski univerzi. Od l. 1960 na Dunaju dela kot svoboden književnik in se
posveča literarnem ustvarjanju in publicistiki. Njegovo leposlovje nosi pečat političnega preganjanca in kaže na
raznovrstnost evropske družbe. Posebnost v Detelovem ustvarjanju je, da piše v dveh jezikih, od l. 1976 je objavil vrsto
črtic napisanih v nemščini. Večinoma objavlja v zamejskih in zdomskih publikacijah in založbah, sodeluje pa tudi z
nemškimi, avstrijskimi in švicarskimi listi. S članki, eseji in prevodi informira nemške bralce o slovenski literaturi.

22. Habjan, Vlado (1919-2003)

10,00 €

TROTAMORA : roman iz unejstva napisan v letih 1958 do 1963 / opremil Borut
Kovše. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1975. - 447 str. ; 21 cm. - (Nova slovenska knjiga).
Platno, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis avtorja (»Taborčanki
Ljubi B. v spomin Taborčan Vlado Habjan, Lj. 28. X. 88«).
23. Jančar, Drago

20,00 €

O BLEDEM HUDODELCU. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1979. - 186 str. ; 21 cm.
(Nova slovenska knjiga). - Platno, trda vezava, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod.
Podpis avtorja.
* Vsebina (novele): Sanje Vilija Finka; Krištof; V Filisteji; Noč nasilja.

24. Kapus, Vladimir (1885-1943)

20,00 €

LOVSKI SPOMINI VLADIMIRA KAPUSA. - [Ljubljana] : samozal., 1928. - 120 str.,
[9] f. pril. : ilustr., čb. fotograf. ; 21 cm. - Broširan, solidno ohranjen izvod, posvetilo in
podpis avtorja.
* Kapus pl. Pichelstein, Vladimir, publicist in lovski pisatelj, rojen in umrl v Kamni Gorici. Služboval je kot
železniški uradnik v različnih krajih Kraljevine Jugoslavije. L. 1922 se je upokojil in se posvetil publicistiki. Že kot dijak
je začel pisati pesmi in novele, sodeloval pri različnih revijah in časopisih (Jutru, Domovini, Razgledu itd), kot lovski
pisatelj pa je sodeloval pri reviji Lovec od prve številke dalje.

25. Meško, Franc Ksaver (1874-1964)

10,00 €

MLADIM SRCEM. Zv. 5 / opremil in ilustriral Riko Debenjak. - Celje : Družba sv.
Mohorja, 1951. - 109 str. : čb. ilustr. ; 17 cm. - (Mohorjeva knjižnica ; 129). - Platno, solidno ohranjen
izvod. Posvetilo in podpis avtorja (»Gospodu Glavanu v prijateljstvo poklonil K. Meško«).
* Vsebina: Naš Nacek; Darovi; V kresni noči; Volk spokornik; Vir življenja; Moderen vrabčič.

26. Smolnikar, Breda

15,00 €

KO JE UMIRAL STOB / Gospa. - [Depala vas] : samozaložba, 1982. - 117 str. ; 21 cm.
Platno, ščitni ovitek, trda vezava, dobro ohranjen izvod. Na vezni strani posvetilo in podpis
avtorice.
* Gospa je psevdonim avtorice.

27. Smolnikar, Breda

15,00 €

MRTVI STOB / Gospa. - [Depala vas] : samozal., 1983. - 131 str. ; 20 cm. - Platno, ščitni
ovitek, trda vezava, dobro ohranjen izvod. Na vezni strani posvetilo in podpis avtorice.
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28. Seliškar, Tone (1900-1969)

15,00 €

NOČ IN SVITANJE : roman / opremil Janez Vidic, bibliografijo T. Seliškarja napisal
Jože Munda. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1964. - 386 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Zenit).
Polusnje, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis avtorja.
29. Slodnjak, Anton (1899-1983)

20,00 €

"POGINE NAJ - PES!" : zgodovinski roman v treh delih / opremil Ivan Romih.
V Ljubljani : Slovenski knjižni zavod, 1946. - 3 zv. v 2 knjigah (1164 str.) ; 21 cm.
Polplatno, odlično ohranjen izvod, podpis avtorja.
* Roman o Franu Levstiku.

30. Torkar, Igor (1913-2004)

15,00 €

UMIRANJE NA OBROKE : roman / spremna beseda Matej Bor-Vladimir Pavšič,
ocena rokopisa Andrej Inkret in Vladimir Kavčič. - Ljubljana : Cankarjeva založba ; Zagreb :
Globus ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1984. - 404 str. ; 20 cm. - Platno, ščitni ovitek,
dobro ohranjen izvod. Daljše posvetilo in podpis avtorja.
* Pravo ime avtorja Boris Fakin. Spremna beseda na zavihku ovitka.

31. Pečar, Borut (1931-2009)

15,00 €

SLOVENSKA POMLAD / Borut Pečar ; spremno besedilo sestavil in zbirko uredil
Bogdan Novak. Politične karikature. - Ljubljana : Magnolija, 1991. - 128 str. : čb. ilustr. ;
24 x 34 cm. - Karton, dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis urednika.
32. Torkar, Igor (1913-2004)

20,00 €

DESETI BRATJE : potepanje skozi sebe in čas / fotografija Miro Zdovc, opremil
Cveto Jeraša. 1. izdaja. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1979. - 326 str., [8] f. pril. fotograf. ;
24 cm. - Platno, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis avtorja (»Dragi
prijatelj Zdene (?), oba sva preživela številne krivične scene!«).
33. Ahačič-Pollak, Marija

10,00 €

JOŽE KASTELIC / spremna beseda Boštjan Žekš, Franci Feltrin, Stane Kranjc ;
fotografije Stane Ugovšek in družinski arhiv. - Ljubljana : Družina, 2010. - 62 str. :
barvne in čb. fotograf. ; 24 cm. - Karton, zelo dobro ohranjen izvod, podpis avtorice.
* Jože Kastelic (Zvirče 1920-Toronto 2011), gospodarstvenik. Med vojno je kot vaški stražar branil dom in bil ujet,
potem pa se je po srečnem naključju rešil in umaknil na Koroško. L. 1948 je emigriral v Kanado. Zaposlil se je pri
železnici, vendar je kmalu začel s svojim gradbenim podjetjem. Kupoval je stare hiše in gradil nove, pri čemer je
zaposloval predvsem slovenske delavce. Veliko denarja je daroval slovenski skupnosti v Kanadi in cerkvi.

34. Morris, Terry (1914-1993)

50,00 €

SHALOM, GOLDA / angleški jezik. - New York : Hawthorn Books, 1971. - 208 str. :
čb. fotografije ; 22 cm. - Platno, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod. Posvetilo avtorice v angleščini
in podpis (»For Anna Pirc, who helped so much to make our visit a most pleasant memory! With
all good wishes,…«).
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* Knjiga je biografija izraelske političarke in četrte premierke Golde Meir.

35. Kajzer, Janez

10,00 €

OBLJUBLJENI KRAJ / [avtorji fotografij Janez Kajzer in drugi, opremil Matjaž
Vipotnik]. - Ljubljana : Borec, 1984. - 197 str., [32] str. pril. : čb. fotografije ; 21 cm.
Platno, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis avtorja (»Zarji!
Sporočilo: obljubljenega kraja ni! Lj. 5. X. 1984«).
* Iz opisa na zavihkih ovitka: »Slovenski izseljenci v Ameriki in njihovi potomci v mislih pogosto preskočijo ocean in se
pomudijo v deželi na jugu Evrope, ki ji pravijo preprosto stari kraj. Dežela pa, v kateri žive sami, ZDA, je zanje in za
njihove potomce obljubljen kraj, kamor so nekoč pred davnimi leti odšli iskat bogastva in sreče. Vsi so odšli s trdnim
namenom, da ostanejo le nekaj let, toda le malokdo se je vrnil.«

36. Škerlj, Božo (1904-1961)

10,00 €

PALME, PIRAMIDE IN PUŠČAVE / opremila Nadja Furlan. - Ljubljana : Slovenski
knjižni zavod, 1956. - 90 str., [12] str. pril., [1] f. zvd. : čb. ilustr. in fotograf. ; 21 cm.
Polplatno, zelo dobro ohranjen izvod, posvetilo in podpis avtorja (»Zakasnelo, pa srčno
darilo za 7. I. 1957. Božo«).
* Božo Škerlj, prvi in največji slovenski antropolog, rojen na Dunaju, umrl v Ljubljani. Izšel je iz vrst biologov, velja
pa za utemeljitelja predvsem slovenske fizične antropologije, h katere napredku in razvoju je ogromno prispeval.
Ustanovil je katedro za antropologijo in jo povezal s številnimi sorodnimi vejami znanosti, ki se tudi same ukvarjajo s
proučevanjem človeka. Človeka je obravnaval kot del žive narave. Proučeval je njegovo poreklo, zgodovino ter druge
aktivnosti, pri čemer je zagovarjal stališče, da je kultura nujnost v evoluciji človeka ter za njegov obstanek in razvoj na
zemlji neizogibna. Proučeval je številne antropološke probleme in posvečal posebno pozornost antropološkim metodam.
Med pomembnejša področja njegovih raziskav spadajo poreklo človeka, človek v pleistocenu, evolucija človeka, rasni
problemi, današnje rase in narodi, človeška ontogeneza, biotipologija ter praktična uporaba antropologije. S svojim
delom se je uvrstil na prvo mesto med slovenskimi antropologi in zaseda vidno mesto med antropologi v svetu, kar
potrjuje tudi njegova obsežna bibliografija. Napisal je 15 knjig, nad 200 člankov in razprav ter številne recenzije in
poročila.

37. Šterk, Jure (1937-2009)

5,00 €

RULETA NA ATLANTIKU / 1. izdaja. - Ljubljana : Delavska enotnost, 1985. - 86 str.,
[8] str. barvnih pril. : ilustr., fotograf., reklame ; 20 cm. - (Zbirka Flash). - Broširan, solidno
ohranjen izvod, podpis avtorja.
* Jure Šterk, slovenski morjeplovec in pomorščak, rojen 6. januarja 1937 v Zagrebu, izginil v Indijskem oceanu
januarja 2009. Bil je prvi Slovenec, ki je sam objadral svet in se l. 2007 na svojo zadnjo plovbo odpravil s ciljem, da bi
sam objadral svet brez postanka. Trikrat se je udeležil čezatlantske regate Minitransat, z jadrnico osemkrat preplul
Atlantski ocean, dvakrat Indijski ocean, enkrat Pacifik, med letoma 1991 in 1994 pa je obplul svet na jadrnici, dolgi le
6,5 metra. Večino plovil je izdelal sam. Decembra 2007 se je odpravil na jadranje okrog sveta, z začetkom in koncem na
Novi Zelandiji. Če bi pot zaključil, bi postavil dva rekorda - postal bi prvi človek, ki bi sam neprekinjeno objadral svet s
tako majhno jadrnico (dolgo 9,27 metra) in hkrati tudi najstarejši človek, ki bi mu tak podvig uspel. Prek radijske
povezave se je zadnjič oglasil 1. januarja 2009, 27. januarja pa so njegovo jadrnico Lunatic opazili poškodovano in na
videz zapuščeno v Indijskem oceanu okoli tisoč milj pred obalo Avstralije. Tri mesece kasneje je ameriška raziskovalna
ladja jadrnico našla 500 milj bolj jugovzhodno, vendar njega ni bilo na krovu. Šterk tako še vedno velja za pogrešanega,
našli pa so njegov ladijski dnevnik, ki je bil kasneje objavljen.
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38. Terpin, Rafael

25,00 €

ZRELE POTI : 500 popotnih zapisov z gričev, hribov in gora / avtor besedil in risb
Rafael Terpin. - Idrija : samozaložba R. Terpin, 2013. - 267 str. : čb. ilustr. ; 28 x 22 cm.
Karton, zelo dobro ohranjen izvod, podpis in posvetilo avtorja (»Knjigo posvečam dr. Darinki
Sobanovi (1921-2008), legendarni medicinski sestri iz partizanske bolnice Pavla v Trnovskem
gozdu, anesteziologinji, prevajalki in ljubiteljici rastlin! R. Terpin«).
39. KANGBAČEN / Jože Andlovic in drugi ; urednik Anton Ingolič ;

20,00 €

diagrame narisal Brane Sotošek. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1976. - 237 str., [32] str.
pril. : čb. ilustr., barvne fotograf. ; 25 cm. - (Zbirka Potopisi). - Na spojnih listih slika poti,
platno, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod. Podpisi članov odprave.
40. Zalokar, Jurij (1928-2018)

15,00 €

JOGA IN NAŠ ČAS : pot k resnici, stranpota, zlorabe / 2., predelana in dopolnjena
izdaja. - Ljubljana : Unugraf [i. e. Unigraf], 2005. - 144 str. : čb. portreti ; 20 cm.
Broširan, dobro ohranjen izvod, podpis avtorja.
41. Ulaga, Drago (1906-2000)

20,00 €

TELESNA VZGOJA, ŠPORT, REKREACIJA / fotografije izbral Drago Ulaga, 2. izdaja.
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1980. - 327 str. : čb. fotograf. ; 24 cm. - Karton, dobro ohranjen izvod.
Posvetilo in podpis avtorja (»Orjeva in sejeva vsak na svojem področju. Bog daj, da bi dobro
obrodilo! Antonu Trstenjaku - Drago Ulaga Ljubljana, 10. avg. 1987«).
42. Premrl, Božidar

15,00 €

PODPISANO S SRCEM : kraška kamnoseška rodovina Guštinov skozi stoletja :
Repentabor - Sežana - Opčine - Griže na Vrheh / [fotografije Božidar Premrl in drugi]. - Trst :
Založništvo tržaškega tiska, 2014. - 383 str. : čb. in barvne fotograf. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Iz
domačega panja). - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod. Na prvi vezni strani posvetilo in podpis.
* O avtorju na zadnjem zavihku ovitka.

43. Dular, Jože (1915-2000)

10,00 €

MLINI OB KOLPI UMIRAJO / [fotografije iz fototeke Belokranjskega muzeja v
Metliki]. - [Novo mesto] : [samozaložba] avtor, 1990. - 53 str., [8] str. pril. : čb. fotograf. ; 20 cm.
Broširan, dobro ohranjen izvod. Na naslovni strani posvetilo in podpis avtorja.
44. Habjan, Vlado (1919-2003)

20,00 €

MEJNIKI SLOVENSKE ZGODOVINE / prevodi povzetka Lidija Berden (v
angleščino), Niko Kudelja (v nemščino), Ravel Kodrič (v italijanščino), oprema ovitka
Jurij Kocbek. - Ljubljana : Društvo 2000, 1997. - 269 str. : čb. in barvne ilustr., fotograf. ; 29 cm.
Karton, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod, podpis avtorja.
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45. Mihelič, Darja

20,00 €

NAJSTAREJŠA PIRANSKA NOTARSKA KNJIGA : (1281-1287/89) = II più vecchio
libro notarile di Pirano : (1281-1287/89) / uredil Ferdo Gestrin. Znanstvena monografija,
slovensko in latinsko besedilo. - V Ljubljani : Slovenska akademija znanosti in umetnosti :
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 1984. - 256 str. ; 24 cm. - (Viri za zgodovino
Slovencev = Fontes rerum Slovenicarum ; knj. 7). - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod, posvetilo
in podpis avtorice (»Prof. Ferdu Gestrinu - hvaležna učenka Darja Mihelič, V Ljubljani, 5. 11. 84«).
46. Cerar, Franc (1922-2014)

15,00 €

PARTIZAN NEKOLIKO DRUGAČE / opremil Bronislav Fajon. - Maribor : Obzorja,
1988. - 204 str. ; 21 cm. - Platno, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod. Posvetilo in
podpis avtorja (»Dragotu Klemenčiču, Maribor, 22. 6. 88. Franc Cerar«).
* Vsebuje tudi: Cerarjevim spominom in premislekom ob rob / Vlado Sruk.

47. Koprivc, Jak (1939-2009); Dolničar, Ivan (1921-2011)

20,00 €

GENERALOV LET : spomini generala Ivana Dolničarja / 1. izdaja. - Ljubljana :
Modrijan, 2005. - 288 str. : čb. fotograf. ; 24 cm. - Karton, trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod.
Na prvi vezni strani posvetilo in podpis generala.
48. Parovel, Paolo G.

10,00 €

VELIKA PREVARA NA SLOVENSKI ZAHODNI MEJI : dosje Italija / prevedla [in
predgovor napisala] Mojca Drčar-Murko, oblikoval Matjaž Vipotnik. - Kamnik : Slava, 1996.
113 str. : čb. fotograf. ; 22 cm. - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis
prevajalke (»… s spoštovanjem Mojca Drčar Murko 9. 6. 1996«).
* Iz opisa avtorja na zavihkih platnic: »Paolo G. Parovel je po rodu Tržačan in deluje kot novinar in publicist med
Italijo, Slovenijo, Hrvaško in Avstrijo. Posveča se zlasti vprašanjem narodnostnih manjšin in mednarodnim odnosom.
… Leta 1985 je napisal knjigo z naslovom Izbrisana identiteta; v njej je prikazal metode prisiljenega poitalijanjenja
priimkov in krajevnih imen v obdobju fašizma. Leta 1994 je kot soavtor pripravil za slovensko tržaško založniško hišo
Mladika Brižinske spomenike (prvi prevod v italijanščino) z natančnim orisom zgodovinskega ozadja in kratko
zgodovino Slovencev. Leta 1995 je prav tako izdal prvi italijanski prevod Valvazorjeve Slave vojvodine Kranjske, del
o Trstu, Ljubljani in Krasu. Objavil je tudi zgodovinske eseje in študije s področja naravoslovnih znanosti.«

49. Spahić, Besim

10,00 €

NACIONALNI ANTIMARKETING EX-YU I BH NARODA : [nacionalne
samoobmane ili histerija krize nacionalnog identiteta] / bosanski jezik. - Sarajevo : Vijeće
Kongresa bošnjačkih intelektualaca, 2001. - 196 str. ; 20 cm. - (Posebna izdanja / Vijeće Kongresa
bošnjačkih intelektualaca ; br. 79). - Broširan, dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis avtorja.
50. Walicki, Andrzej (1930-2020)

10,00 €

MARXISM AND THE LEAP TO THE KINGDOM OF FREEDOM : the rise and fall
of the communist utopia. - Stanford : Stanford University Press, 1995. - xii, 641 str. ; 24 cm.
Platno, trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod. Na naslovni strani posvetilo in podpis avtorja.
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51. Yuran, Noam

20,00 €

WHAT MONEY WANTS : an economy of desire / [with a preface by Keith Hart].
V angleščini. - Stanford : Stanford University Press, cop. 2014. - XIII, 302 str. ; 23 cm.
Broširan, dobro ohranjen izvod. Na prvi strani posvetilo in podpis avtorja.
* Z zadnje strani: »Noam Yuran's brilliant book offers a new point of view about the relationship between money and
the desire for it. Arguing that desire is built into the nature of money and not an external attachment to it, Yuran opens
up new readings of Marx, Veblen and Weber, and also gives readers a new perspective on the ways in which money can
inspire excess and destabilize economies. This book will be of great interest to economists, philosophers, and social
theorists.«

52. Pépin, Charles

20,00 €

LES PHILOSOPHES SUR LE DIVAN : Quand Freud recontre Platon, Kant et Sartre.
Paris : Flammarion, 2008. - 349 str. ; 22 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. Na naslovni
strani posvetilo in podpis avtorja.
53. Amalietti, Peter (1955-2020)

35,00 €

ZGODBE O JAZZU : razvoj afroameriške glasbe med leti 1619-1964. - Ljubljana :
Državna založba Slovenije, 1986. - 399 str. : čb. fotograf. ; 22 x 24 cm. - Broširan, dobro
ohranjen izvod. Na prvi strani podpis avtorja.
54. ANTON AŽBÈ IN NJEGOVA ŠOLA : [katalog-zbornik] / uredil Karel Dobida ;

15,00 €

katalog razstavljenih del je sestavila Anica Cevc ; prevedel Vladimir Naglič in drugi.
Ljubljana : Narodna galerija, 1962. - 136 str., [43] str. pril. : čb. fotograf., reprodukcije ; 21 cm.
Broširan, dobro ohranjen izvod, podpis urednika (»Tovarišu Doretu K. Dobida - Lj. 20. XI. 62«).
55. Puncer, Mojca

10,00 €

MEDPROSTORI UMETNOSTI / spremna beseda Ernest Ženko. - Ljubljana : Sophia,
2018. - XII, 230 str. : barvne fotograf. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!). - Broširan, zelo dobro
ohranjen izvod. Posvetilo in podpis avtorice.
56. Grobelnik, Andrej

15,00 €

SOPOTNICA ŽIVLJENJA : nadžupnija Rogatec in župnija sv. Roka ob Sotli skozi
stoletja / [fotografije Janko Zorin in drugi ; prevodi povzetka Kristina Jelnikar in drugi].
Rogatec : Nadžupnijski urad, 2003. - 287 str., [16] str. barvnih pril. : čb. in barvne fotograf. ; 24 cm.
Karton, trda vezava, dobro ohranjen izvod. Podpis avtorja.

KNJIGE BREZ PODPISOV
57. Jezernik, Marija (1879-1974)

10,00 €

VESELE UGANKE / ilustriral Francè Podrekar. - V Ljubljani : Slomškova družba, 1939.
63 str. : čb ilustr. ; 17 cm. - (Vrtčeva knjižnica ; zv. 3). - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
* Uganka: »Sem brez začetka in tudi brez konca. Nič nisem vredna, zato me je sram. Spravim pa v družbi na pravo se
mesto, drugim in sebi veljavo jaz dam.« (Ničla.)
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58. Majhen, Zvezdana

10,00 €

BRKATE, KOSMATE IN KRILATE UGANKE / ilustrirala Polona Kosec. Velike
tiskane črke.- Domžale : Studio Hieroglif, 2020. - 23 str. : barvne ilustr. ; 24 cm.
Karton, trda vezava, odlično ohranjen izvod.
* Z zadnje strani: »V slikanici najdete 55 v rimah zastavljenih ugank o živalih, ki jih dopolnjujejo živopisne ilustracije.
Zapisane so z velikimi tiskanimi črkami, zato so odlične za prvo branje … uganke spodbujajo radovednost in logično
sklepanje, hkrati pa bogatijo besedni zaklad in občutek za jezik.«

59. Štampe Žmavc, Bina

12,00 €

PESEM V OBLAČKU / Bina Štampe Žmavc ; ilustracije Darka Erdelji. - Maribor :
Pivec, 2020. - 68 str. : barvne ilustr. ; 24 cm. - Ilustracije na notranji strani ovitka, karton,
trda vezava, odlično ohranjen izvod.
60. Arko, Andrej

10,00 €

NAŠ ASTOR / [ilustrirala] Jelka Reichman. - Celje : Celjska Mohorjeva družba :
Društvo Mohorjeva družba, 2020. - [25] str. : barvne ilustr. ; 27 cm. - Karton, trda vezava,
zelo dobro ohranjen izvod.
61. Cvar, Maša

10,00 €

PEKARNA PRI REBRAČI TINI / ilustracije Bojana Dimitrovski. - Maribor : Aristej,
2020. - 42 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Iva ; letnik 6). - Ilustracije na notranji strani ovitka,
karton, trda vezava, odlično ohranjen izvod.
62. Falconer, Ian

15,00 €

OLIVIJA / napisal in narisal Ian Falconer ; [prevedla Urša Vogrinc]. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2001. - [35] str. : barvne ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Velike slikanice).
Ilustracije na spojnih listih, karton, trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod.
63. Jovanović, Klarisa M.

15,00 €

PRAVLJICA, POGRNI SE : ZA MIZO S PRAVLJIČNIMI JUNAKI / [pravljice izbrala,
prevedla, obnovila in priredila] Klarisa M. Jovanović ; ilustriral Štefan Turk ; [uredila Alina Carli].
Trst : ZTT = EST ; [Celovec] : Drava, 2021. - 124 str. : barvne ilustr. ; 25 cm. - Karton, trda vezava,
odlično ohranjen izvod.
* V knjigi je ob 21 ljudskih pravljicah predstavljenih 34 preprostih kuharskih receptov za otroke.

64. Krylov, Ivan Andreevič (1769-1844)

20,00 €

PETDESET BASNI IVANA ANDREJEVIČA KRILOVA / [poslovenil, uvod in
opombe napisal Mile Klopčič ; ilustrirala in opremila Melita Vovk]. - Ljubljana : Mladinska
knjiga, 1964. - 138 str. : ilustr. ; 27 cm. - Ilustracije na spojnih listih, platno, trda vezava, zelo dobro
ohranjen izvod.
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65. Kästner, Erich (1899-1974)

20,00 €

EMIL IN DETEKTIVI / prevedel Mirko Kunčič ; ilustriral Walter Trier. 1. slovenska
izdaja. - V Ljubljani : Jugoslovanska knjigarna, 1937. - 131 str. : čb. ilustr. ; 18 cm.
(Zbirka mladinskih spisov). - Platno, dobro ohranjen izvod.
66. Levstik, Fran (1831-1887)

20,00 €

MARTIN KRPAN / ilustriral Tone Kralj. 4. natis. - V Ljubljani : Mladinska knjiga,
1962. - [64] str. : barvne ilustr. ; 24 x 29 cm. - Polplatno, trda vezava, dobro ohranjen izvod.
67. Levstik, Fran (1831-1887)

30,00 €

MARTIN KRPAN / Fran Levstik ; Illustriert von Tone Kralj ; [aus dem Slowenischen
übersetzt von Else Byhan]. Nemški jezik. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1960. - [64] str. :
barvne ilustr. ; 25 x 29 cm. - Polplatno, trda vezava, dobro ohranjen izvod.
68. Makarovič, Svetlana

15,00 €

MAČEK TITÍ : [avtorska slikanica] / napisala in ilustrirala Svetlana Makarovič.
[Ljubljana] : samozal. 1980. - [15] str. : ilustr. ; 27 cm. - Ilustracije na sprednji notranji
str. ovitka, broširan, dobro ohranjen izvod.
69. Makarovič, Svetlana

10,00 €

POLH SI SPOSODI HRUŠKO / ilustriral Gorazd Vahen. - Ljubljana : Sanje, 2021.
[15] str. : barvne ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica). - karton, trda vezava, odlično
ohranjen izvod.
70. Martinello, Jessica

10,00 €

TUDI POŠASTI POSPRAVLJAJO! / [besedilo] Jessica Martinello ; [ilustracije]
Grégoire Mabire ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : Grlica, cop. 2020. - [25] str. : barvne ilustr. ;
29 cm. - Ilustracije na notranji strani ovitka, karton, trda vezava, odlično ohranjen izvod.
71. Mlakar Črnič, Ida

10,00 €

KAKO STA BIBI IN GUSTI PREZVIJAČILA HRIB / ilustrirala Kristina Krhin. Velike
tiskane črke. - Radovljica : Didakta, 2020. - [25] str. : ilustr. ; 22 x 23 cm. - Ilustracije na
notranji strani ovitka, karton, trda vezava, odlično ohranjen izvod.
* Knjiga je že šesta v zbirki o Bibiju in Gustiju in je l. 2021 prejela oznako Zlata hruška za kakovostno mladinsko
literaturo.

72. Njatin, Lela B.

15,00 €

ZAKAJ JE BABICA JEZNA / besedilo Lela B. Njatin ; ilustracije Alenka Sottler ;
[spremni besedi Igor Saksida, Aleš Kogoj]. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2011.
40 str. : ilustr. ; 21 x 26 cm. - (Aleph ; 145). - Karton, trda vezava, odlično ohranjen izvod.
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73. Pevec, Metod

15,00 €

SVET JE RAVEN IN OKROGEL : 14 zgodbic za lahko noč / ilustracije Lara Mastnak.
Ljubljana : Zavod Menuet, 2020. - 101 str. : ilustr. ; 24 cm. - Ilustracije na spojnih listih,
karton, trda vezava, odlično ohranjen izvod.
74. Schoenwald, Sophie

10,00 €

VELIKI DAN ŠČETKANJA V ŽIVALSKEM VRTU / [besedilo] Sophie Schoenwald ;
[ilustracije] Günther Jakobs ; [prevod Martin Uranič]. - Radovljica : Didakta, 2020. - [25] str. :
barvne ilustr. ; 28 cm. - Karton, trda vezava, odlično ohranjen izvod. Manjka priloženi plakat.
75. Stanonik, Tončka

10,00 €

ČASARNICA PRI GOSPE AŽBETI / ilustrirala Dunja Kofler. - Celje : Celjska
Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020. - 23 str. : barvne ilustr. ; 28 cm.
Karton, trda vezava, odlično ohranjen izvod.
76. Stritar, Rok

15,00 €

GOZDNA FILOZOFIJA JAZBECA BOŽIDARJA. Dan in noč / ilustracije Žiga
Hriberšek. Velike tiskane črke. - Ljubljana : Kibuba, 2020. - [47] str. : ilustr. ; 21 cm.
Karton, trda vezava, odlično ohranjen izvod.
77. Suhodolčan, Leopold (1928-1980)

10,00 €

7 NAGAJIVIH / ilustracije Marjan Manček. Posebna, darilna izdaja. - Ljubljana :
Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2016. - [19] str. : barvne ilustr. ; 27 cm.
(Zbirka Zlata bralka, zlati bralec). - Karton, trda vezava, dobro ohranjen izvod.
78. Svetina, Peter

10,00 €

KLOBUK GOSPODA KONSTANTINA / ilustriral Peter Škerl. 1. izdaja, 1. natis.
Ljubljana : DZS, 2007. - 24 str. : barvne ilustr. ; 29 cm. - Ilustracije na spojnih listih,
karton, zelo dobro ohranjen izvod.
79. Weninger, Brigitte

10,00 €

MANDI DOBI SESTRICO / ilustracije Eve Tharlet ; prevedla Jana Osojnik.
Ljubljana : Kres, cop. 1998. - [26] str. : barvne ilustr. ; 30 cm. - Ilustracije na spojnih
listih, karton, zelo dobro ohranjen izvod.
80. Weninger, Brigitte

10,00 €

VSE NAJBOLJŠE, MANDI / [ilustracije] Eve Tharlet ; prevedla Veronika Drolc.
Ljubljana : Kres, cop. 2001. - [27] str. : barvne ilustr. ; 30 cm. - Ilustracije na spojnih listih,
karton, zelo dobro ohranjen izvod.
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81. Tomažič, Jože (1906-1970)

20,00 €

OGLARJEV SIN : pripovedka / slike narisal Jože Beránek. - Ljubljana : samozal., 1944.
132 str. : ilustr. ; 21 cm. - Polplatno, trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod.
82. Vdovič, Stanislav (1885-1947)

10,00 €

PRAVLJICE / spisal Janez Rožencvet ; podobe narisal Milko Bambič. - V Celju :
Družba sv. Mohorja, 1932. - 128 str. : čb. ilustr. ; 18 cm. - (Mohorjeva knjižnica ; 49).
Broširan, solidno ohranjen izvod.
83. Zupančič, Beno (1925-1980); Bizovičar, Milan (1927-2006)

10,00 €

POPOTOVANJE NA TONGATABU : berilo za morske roparje / napisal Janez
Morski Volk ; narisal Milan Bizovičar. - Ljubljana : Naš tisk, 1954. - 116 str. : ilustr. ; 22 x 12 cm.
(Naša slikanica ; 1). - Modri tisk, polplatno, broširana vezava, dobro ohranjen izvod.
* Pravo avtorjevo ime je Beno Zupančič.

84. Župančič, Oton (1878-1949)

15,00 €

POMLADNA LADJA / besedila izbral, uredil in spremno besedo napisal Janez Mušič ;
ilustrirala Marjanca Jemec Božič. - Ljubljana : Mladika, 1994. - 87 str. : ilustr. ; 21 cm.
(Knjižna zbirka Trepetlika ; št. 17). - Karton, zelo dobro ohranjen izvod.
85. Kveder, Zofka (1878-1926)

10,00 €

MOJE DEKLICE / [ilustriral Adriano Janežič ; spremna beseda iz Albuma slovenskih
pisateljev]. - V Ljubljani : Karantanija, 1996. - 240 str. : čb. ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Lastovka :
najlepše zgodbe sveta). - Karton, trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod.
86. Smolnikar, Breda

10,00 €

OTROČKI, ŽIVLJENJE TEČE DALJE : črtice iz družinskega življenja / [risbe in
oprema Božo Kos]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1963. - 113 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka
Pota mladih). - Broširan, solidno ohranjen izvod. Hrbtna platnica rahlo popackana s črnilom.
87. Firm, Vlado (1919-2002)

20,00 €

GOZDNI PRIJATELJI / [besedilo] V. Firm ; [ilustrator] M. Muster. - Ljubljana : Klub
devete umetnosti, 1985. - [50] str. : čb. ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Za razvedrilo in prosti čas).
Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
* Posebna izdaja revije Naš strip.

88. Munuera, José-Luis; Sfar, Joann

10,00 €

MERLIN. [2], Proti Božičku / risba José-Luis Munuera ; zgodba Joann Sfar ; barve
Julia ; prevod Špela Žakelj. - Izola : Graffit, 2020. - 47 str. : barvne ilustr. ; 31 cm.
Ilustracije na spojnih listih, karton, trda vezava, odlično ohranjen izvod.
* Knjiga je l. 2021 prejela oznako Zlata hruška za kakovostno mladinsko literaturo.
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89. Munuera, José-Luis

10,00 €

VOLK VALTER. [2], Lisjakova lakota / scenarij in risba José Luis Munuera ; barve
Christian Lerolle ; prevod Kristina Šircelj. - Izola : Graffit, 2020. - 48 str. : barvne ilustr. ; 31 cm.
Ilustracije na spojnih listih, karton, trda vezava, odlično ohranjen izvod.
* Knjiga je l. 2021 prejela oznako Zlata hruška za kakovostno mladinsko literaturo.

90. Obion; Trondheim, Lewis

10,00 €

MAMMA MIA!. Ženska familija / [risba] Obion ; [scenarij] Lewis Trondheim ;
[prevod Špela Žakelj]. Strip. - Ljubljana : Graffit, 2020. - 48 str. : barvne ilustr. ; 31 cm.
Ilustracije na spojnih listih, karton, trda vezava, odlično ohranjen izvod.
91. Baudelaire, Charles (1821-1867)

15,00 €

PESMI V PROZI / Charles Baudelaire ; prevel [in uvod napisal] Pavel Karlin.
Ljubljana : I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg, 1923. - 112 str. ; 18 cm. - Karton, trda vezava,
zelo dobro ohranjen izvod.
92. ČEŠKA ANTOLOGIJA. 1 / [uredil Ivan Lah]. Izredno izdanje.

12,00 €

Ljubljana : Slovenska matica, 1922. - 322 str. : portreti ; 19 cm. - Platno, trda vezava,
dobro ohranjen izvod.
93. Detela, Lev

10,00 €

DUH IN TELO / [uredil in izbral Tone Pavček]. - Ljubljana : Mihelač, 1993. - 99 str. ;
19 cm. - Karton, trda vezava, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod.
94. Finžgar, Fran Saleški (1871-1962)

10,00 €

TRIGLAV : planinska idila / [opremil in ilustriral Gvido Birolla]. - Celje : Družba sv.
Mohorja, 1950. - 80 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Mohorjeva knjižnica ; 128). - Polplatno,
trda vezava, dobro ohranjen izvod.
* Na drugi strani: »Redna knjiga za ude Družbe sv. Mohorja, izdana ob pisateljevi osemdesetletnici.«

95. Kasprowicz, Jan (1860-1926)

20,00 €

HIMNE IN PODOBE NA STEKLU / Jan Kasprowicz ; [uvod napisal in pesmi prevel
Tine Debeljak ; priloge narisala na kamen Bara Remec]. Bibliofilska izdaja. - V Ljubljani : Vera
Remec, 1944. - 45 str., 6 str. pril. : ilustr. ; 19 x 21 cm. - Platno, trda vezava, ščitni ovitek, dobro
ohranjen izvod. Oštevilčena bibliofilska izdaja št. 45.
* Na zadnji strani: »Jana Kasprowicza Himne in podobe na steklu so izšle za Velikonoč leta 1944 ob tretji obletnici
vojne kot bibliofilska izdaja v 300 izvodih, ta ima št. 45.«

96. Handke, Peter

10,00 €

PESEM TRAJANJU / prevedel Andrej Kokot. - Celovec : Drava, 1987. - 50 str. ; 18 cm.
Platno, trda vezava, ščitni ovitek in pasica »Nagrajenec Vilenice '87«. Dobro ohranjen izvod.
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97. Jenko, Simon (1835-1869)

40,00 €

PESMI I.-II. - V Ljubljani : O. Fischer, 1896-1901, tiskano v Lipskem. - 2 zv. : ilustr. ;
14 cm. - Usnje, zlata obreza, v zv. 2 manjka vezni list, solidno ohranjen izvod.
* Vsebina:
 1. zv. / za tisek priredil Anton Funtek ; ilustracije zvršila J. Kobilca. Simon Jenko: str. IX-XV. - 1896. - XV, 126
str., [1] f. pril. z avtorj. sl.
 2. zv. / uredil Engelbert Gangl ; ilustroval J. Vavpotič. Predgovor / E. Gangl: str. XI-XII. - 1901. - XII, 129 str.

98. Kralj, Dorca (1913-1994)

10,00 €

TRŽIŠKA PESNICA DORCA KRALJEVA / [knjigo zasnovala, besedila izbrala in
uredila Jožica Koder ; likovna oprema Vinko Hlebš : fotografije likovnih prilog Foto Čebron].
Tržič : Občina : Zveza kulturnih organizacij, 2002. - 123 str. : ilustr., čb. fotograf. ; 22 cm.
Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
* Vsebuje tudi: Moja srečanja z Dorco Kraljevo, z njeno pesmijo in njenim delom; Znani podatki o pesmih / Jožica
Koder; Dorca Kraljeva, tržiška legenda / Marija Stanonik; Moji spomini na Dorco Kraljevo / Franci Šarabon.
* Dorca Kralj je bila rojena v Slapu pri Tržiču kot ena od desetih otrok. Želela se je šolati, a zaradi revščine to ni bilo
mogoče in tako se je že pri štirinajstih zaposlila v tovarni; tovarniška delavka je ostala vse do upokojitve l. 1963.
Vseskozi od zgodnje mladosti in še leta po upokojitvi pa je svoj prosti čas namenjala ustvarjanju in tržiški ljubiteljski
kulturi, kar ji je prineslo status »tržiške ikone«. Bila je igralka, pevka, pesnica in članica Društva skladateljev
Jugoslavije. Prav tako je bila članica in ena od ustanoviteljic folklorne skupine Karavanke, v tržiškem gledališču je
nastopala v igrah, spevoigrah, operetah. Bila je med ustanovitelji Radia Tržič, kjer je tudi redno sodelovala, sodelovala je
tudi z Radiem Ljubljana. Njene pesmi so izredno melodične, v njih je čutiti ljudski melos, zato je veliko uglasbenih,
polne so nežnih lirskih pesniških podob. Izpovedujejo ljubezen do najbližjih, do prijateljev, do narave.

99. Komelj, Miklavž

10,00 €

ROSA. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2002. - 78 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nova slovenska
knjiga). - Karton, trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod.
100. Kovič, Kajetan (1931-2014)

10,00 €

KORENINE VETRA / [opremil Jože Brumen]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1961.
32 f. ; 20 cm. - Platno, trda vezava, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod.
101. Krakar, Lojze (1926-1995)

7,00 €

PREDLOGI. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 55 str. ; 17 x 17 cm. - Broširan,
dobro ohranjen izvod.
102. Kuntner, Tone

10,00 €

CMUREK. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1998. - 89 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nova
slovenska knjiga). - Karton, trda vezava, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod.
103. Kuntner, Tone

15,00 €

MARIJA SNEŽNA. - Maribor : Obzorja, 1995. - 91 str. ; 21 cm. - Fotografija na spojnih
listih, karton, trda vezava, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod.
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104. Kuntner, Tone

10,00 €

MRTVA ZEMLJA / [likovne priloge Ive Šubic]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1972.
51 str., [4] barvne f. pril. ; 17 x 17 cm. Broširan, dobro ohranjen izvod.
105. Kravos, Marko; Palčič, Klavdij (1940-2021)

10,00 €

KO SO NAGELJNI DIŠALI : ljubezenske, ki jih je po stari šegi uglasil Marko
Kravos, upodobil pa Klavdij Palčič. - V Ljubljani : Prešernova družba, 1988. - 121 str. : ilustr. ;
21 cm. - (Zbirka Vrba). - Ilustracije na spojnih listih, platno, trda vezava, ščitni ovitek, dobro
ohranjen izvod.
106. Kravos, Marko

10,00 €

V ZNAMENJU ŠKRŽATA. - Trst : Založništvo tržaškega tiska ; Celovec : Drava, 1985.
97 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Leposlovje). - Platno, trda vezava, ščitni ovitek, dobro
ohranjen izvod.
107. Menart, Janez (1929-2004)

15,00 €

SREDNJEVEŠKE PRIDIGE IN BALADE. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1990.
263 str. : ilustr. ; 19 cm. - Polplatno, trda vezava, dobro ohranjen izvod.
108. Moder, Janko

10,00 €

SLA SPOMINA : sonetni venec sonetnih vencev. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj :
Mohorjeva, cop. 1994. - 127 str. ; 20 cm. - (Ellerjeva edicija ; 16). - Broširan, dobro
ohranjen izvod, platnice knjige rahlo pegaste.
109. Pavček, Tone (1928-2011)

12,00 €

SAMO TU LAHKO ŽIVIM / [izbor in spremna beseda »Pesnik zemlje in luči« Peter
Kolšek]. 1. izdaja. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008. - 194 str. ; 21 cm. - (Jubilejna zbirka).
Karton, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod.
110. Prešeren, France (1800-1849)

40,00 €

POEZIJE DOKTORJA FRANCETA PREŠERNA. - V Ljubljani : M. Fischer, 1896,
tiskane v Lipskem. - VI, 169 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 14 x 9 cm. - Usnje, zlata obreza,
solidno ohranjen izvod. Knjiga ima opombe s svinčnikom, zadnja stran delno polita s črnilom.
111. Stritar, Josip (1836-1923)

30,00 €

STRITARJEVA ANTOLOGIJA / uredil in uvod napisal Ivan Prijatelj. - V Ljubljani :
Tiskovna zadruga, 1919. - 247 str. ; 21 cm. - Krašeno platno, odlično ohranjen izvod.
112. Šalamun, Tomaž (1941-2014)

20,00 €

PRAZNIK. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1976. - 76 str. ; 21 cm. - Karton, trda
vezava, dobro ohranjen izvod.

XVI

Marec 2022

113. PESMI NAŠIH BORCEV / izbral in uredil Mile Klopčič. - Ljubljana :

20,00 €

Propagandna komisija pri IOOF, junij 1945. - 2 zv. (71; 69 str.) ; 17 cm. - (Propagandna
komisija pri IOOF ; 24; 25). - Broširan, dobro ohranjen izvod.
* Pesmi naših borcev so prvič izšle junija l. 1944. Izdal jih je Propagandni oddelek Glavnega štaba NOV in PO
Slovenije.

114. Tagore, Rabindranath (1861-1941)

20,00 €

GITANDŽALI : (žrtveni spevi) / Rabindranat Tagore ; preložil [in predgovor napisal]
Alojz Gradnik. - V Ljubljani : Učiteljska tiskarna, 1924. - VII, 122 str. ; 20 cm.
Platno, trda vezava, dobro ohranjen izvod.
115. Titan, Robert

10,00 €

KNJIGA O RAZBITEM ČASU / Robert Titan Felix ; [spremna beseda Milan Vincetič].
Grosuplje : Mondena, 2001. - 64 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lirika ; knj. 10). - Karton, trda vezava,
ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod.
116. Vincetič, Milan (1957-2017)

10,00 €

TANIN : [pesmi] / Milan Vincetič. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1997. - 61 str. ;
21 cm. - (Zbirka Domača književnost). - Karton, trda vezava, ščitni ovitek, zelo dobro
ohranjen izvod.
117. Župančič, Oton (1878-1949)

20,00 €

V ZARJE VIDOVE. - V Ljubljani : L. Schwentner, 1920. - 94 str. ; 15 cm. - Platno, trda
vezava, dobro ohranjen izvod.
118. Brvar, Andrej

10,00 €

PESNITVE IN PESMI. - Maribor : Obzorja, 1990. - 96 str. ; 21 cm. - Karton, trda vezava,
zelo dobro ohranjen izvod.
119. Baar, Jindřich Šimon (1869-1925)

15,00 €

KRIŽEV POT : roman češkega duhovnika / J. S. Baar ; prevedel Vojteh Hybášek.
[Prevalje] : Družba sv. Mohorja, 1925. - 149 str. ; 18 cm. - (Mohorjeva knjižnica ; 4).
Platno, trda vezava, dobro ohranjen izvod.
120. Detela, Jure (1951-1992)

10,00 €

POD STRAŠNIMI OČMI PONTONSKIH MOSTOV. - Koper : Lipa, 1988. - 47 str. ;
20 cm. - (Zbirka Rob). - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
121. Drndić, Daša (1946-2018)

15,00 €

SONNENSCHEIN : dokumentarni roman / prevod in spremna beseda Đurđa
Strsoglavec. 1. izdaja. - Ljubljana : Modrijan, 2009. - 416 str. : čb. fotograf. ; 23 cm.
(Poteze / Modrijan). - Karton, trda vezava, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod.
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* Citat na 5. strani: »En sam trenutek je dovolj, da se odklene skrivnost življenja, ključ vseh skrivnosti pa je edinole
Zgodovina, to večno ponavljanje in to lepo ime groze.« - Jorge Luis Borges

122. Detela, Fran (1850-1926)

30,00 €

ZBRANI SPISI / uredil Jakob Šolar. - V Celju : Družba sv. Mohorja, 1932-1939. - Zv. 1,
2, 4 ; 19 cm. - (Slovstvena knjižnica ; knj. 3; 4; 6). - Platno, trda vezava, dobro ohranjen izvod.
* Vsebina:
 Zv. 1: Lepa ideja v neumni odeji ; Malo življenje ; Kislo grozdje ; Veliki grof. - 1932. - XL, 452 str., [1] f. pril. z
avtorjevo sliko, [1] f. pril. s faks. avtorjevega rokopisa;
 Zv. 2: Prihajač ; Pegam in Lambergar. - 1936. - XXVII, 399 str.;
 Zv. 4: Trojka. - 1939. - XII, 327 str. - Priložen del ščitnega ovitka z besedilom o avtorju.
* Tretja knjiga ni nikoli izšla.

123. Erjavec, Fran (1834-1887)

40,00 €

FRANA ERJAVCA ZBRANO DELO / uredil Anton Slodnjak. - Ljubljana :
Jugoslovanska knjigarna, 1934-1939. - 4 zv. ; 19 cm. - Platno, zelo dobro ohranjen izvod.
 Vsebina: Zv. 1.: Žaba ; Mravlja ; Vulkanske noči ; Kako se je Slinarju z Golovca po svetu godilo ; Velblod ; Živali
popotnice ; Odkod izvirajo gliste in kako se spreminjajo ; Rastlinske svatbe ; Rak / Urednikovo poročilo (str. 257263). - 1934. - 263 str., [6] str. pril.;
 Zv. 2.: Domače in tuje živali v podobah ; Uvod ; Živalske podobe ; Živali po tujih krajih udomačene ; Divje
četveronožne živali / Urednikovo poročilo (str. 292-293). - 1934. - 299 str., [58] str. pril.;
 Zv. 3.: Tujezemske četveronožne živali ; Pregled sesalcev ; Ptice ; Domača perutnina ali živad ; Naše poljske in
gozdne ptice ; Najimenitnejše ptice iz tujih krajev / Urednikovo poročilo (str. 434). - 1937. - 455 str., [58] str. pril.;
 Zv. 4 / poglavje o ribah napisal Rafael Bačar. - 1939. - 441 str., [6] str. pril.

124. Jurčič, Josip (1844-1881)

30,00 €

DESETI BRAT : roman / [opremil in ilustriral Maksim Gaspari]. - V Ljubljani :
Slovenski knjižni zavod, [1947?]. - 372 str. : ilustr. ; 20 cm. - Polplatno, trda vezava,
zelo dobro ohranjen izvod.
* Letnica izdaje ni navedena.

125. Jurčič, Josip (1844-1881)

10,00 €

KLOŠTRSKI ŽOLNIR ; TIHOTAPEC / [prireditev teksta, uvod in opombe Milan
Dodič ; ilustriral Bogdan Borčič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1960. - 171 str. ; 20 cm.
Polplatno, trda vezava, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod.
126. Kirst, Hans Hellmut (1914-1989)

30,00 €

08-15. / [prevedel Marjan Bregant, opremila Breda Varl]. 2. izdaja. - Maribor : Obzorja,
1975. - 3 zv. (329 str., 425 str., 380 str.) ; 19 cm. - (Svet v knjigi ; 145, 146, 147). - Platno,
trda vezava, ščitni ovitek, zaščitni karton. Dobro ohranjen izvod.
* Vsebina: Zv. 1. 08-15. 1, Pustolovski upor poddesetnika Ascha ; Zv. 2. 08-15. 2, Nenavadna doživetja vojaka
Ascha ; Zv. 3. 08-15. 3, Nevarna končna zmaga vojaka Ascha.
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127. Kundera, Milan

10,00 €

ŠALA / [prevedla Zdenka Jermanova ; verze poslovenil Ivan Minatti]. - Ljubljana :
Državna založba Slovenije, 1969. - 292 str. ; 20 cm. - (Moderni roman). - Polusnje,
trda vezava, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod.
128. Kveder, Zofka (1878-1926)

10,00 €

VLADKA, MITKA, MIRICA / Zofka Kvedrova ; [uredil Severin Šali ; izbrala in
pripravila za tisk in spremno besedo napisala Erna Muserjeva]. - Ljubljana : Mladinska
knjiga, 1978. - 272 str. ; 20 cm. - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
* Z druge strani: »Izdano v počastitev stoletnice rojstva pisateljice Zofke Kvedrove.«

129. Makarovič, Svetlana

10,00 €

KATALENA / ilustrirala Kaja Kosmač. - Ljubljana : Center za slovensko književnost,
2009. - [28] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Aleph ; 135). - Karton, trda vezava, odlično
ohranjen izvod.
* Svetlana Makarovič je v knjigi avtorsko priredila staroslovansko balado Kata, Katalena, ki se pri nas pojavlja v
ljudskih pesmih Prekmurja in Porabja. Gre za motiv dekleta, ki se poroči s strašnim, a privlačnim razbojnikom ter
zaradi njega zapusti svojo družino in dom. Vendar kmalu postane v zakonu nezadovoljna in s svojimi nenehnimi,
nemogočimi zahtevami uniči vse okoli sebe. Gre za srhljivo pripoved o človeški naravi, o posledicah in odgovornosti za
svoja dejanja, pa tudi o uničujoči moči nenehnega hrepenenja in nezadovoljstva.

130. Pelipenko, Aleksij

15,00 €

UKRAJINA JOKA . . . - Ljubljana : M. Vrtovec, 1940. - 80 str. ; 25 cm. - (Za resnico ; 6).
Broširan, solidno ohranjen izvod, hrbtna platnica popisana s kemičnim svinčnikom.
* Na hrbtni platnici: »List izhaja štirikrat na leto. Naročnina: letno 2 dinarja. Izdaja in urejuje Vrtovec Milan v
Ljubljani.«
* Iz uvoda: »Sedaj, ko tudi drugi del ukrajinskega naroda, ki je bil doslej pod poljsko državo, trpi iste grozovitosti ruskih
»odrešenikov« kot prvi, je naša povest zelo aktualna…«

131. Rožanc, Marjan (1930-1990)

10,00 €

ZRAČNA PUŠKA : novele. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1971. - 117 str. ;
19 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
* Vsebina: Popoldne in zvečer ; Zračna puška ; Likvidacija ; Sveti Kazimir ; Rojevanje ; Samomorilca.

132. Rupel, Dimitrij

5,00 €

ZAKAJ JE SVET NAROBE : peresna knjiga za težke čase / opremil Kostja Gatnik.
Ljubljana : Partizanska knjiga, 1987. - 140 str. ; 20 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
133. Smole, Dominik (1929-1992)

10,00 €

ČRNI DNEVI IN BELI DAN / [opremil Janez Bernik]. - Maribor : Obzorja, 1958.
218 str. ; 19 cm. - Polplatno, trda vezava, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod.
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134. Svevo, Italo (1861-1928)

10,00 €

KRATKO SENTIMENTALNO POTOVANJE : izbrana proza / [izbral in prevedel
Srečko Fišer ; spremno besedo napisala Alenka Koron]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1988.
265 str. : avtorjeva slika ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne
književnosti ; zv. 246). - Platno, trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod.
* Pravo avtorjevo ime Aron Hector (Ettore) Schmitz.

135. Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)

10,00 €

RODBINSKA SREČA : roman : (1859) / poslovenil J. Vidmar. - V Ljubljani : Tiskovna
zadruga, 1927. - 106 str. ; 19 cm. - (Zbirka Prosveti in zabavi ; 17). - Platno, trda vezava,
dobro ohranjen izvod.
136. Vašte, Ilka (1891-1967)

10,00 €

VRAŽJE DEKLE / Ilka Vašté. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1979. - 198 str. ; 21 cm.
(Zbirka Vezilja). - Platno, trda vezava, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod.
137. ZBIRKA SLOVENSKE POTI / urejuje Juš Kozak.

80,00 €

Ljubljana : Tiskovna zadruga, 1932-1934. - 14. zv. ; 19 cm. - Celotna zbirka. Karton,
št. 9/10 vezana v platno, trda vezava, zelo dobro ohranjeni izvodi. Nekatere na nekaj mestih
podčrtane svinčnikom.
 1. Kranjec, Miško (1908-1983) : Težaki. - 1932. - 96 str.
 2. Kranjc, Jože (1904-1966) : Pot ob prepadu. - 1932. - 80 str.
 3. Vidmar, Josip (1895-1992) : Kulturni problem slovenstva. - 1932. - 93 str. - Priloženo
pojasnilo Tiskovne zadruge, v katerem obsoja in se oddaljuje od v knjigi izraženih avtorjevih
stališč.
 4. Adamič, Louis (1898-1951) : Kriza v Ameriki / angleški spisal Louis Adamič ; [prevedel
Anton Debeljak]. - 1932. - 99 str.
 5. Kozak, Juš (1892-1964) : Celica / spisal Juš Kozak. - 1932. - 108 str.
 6. Kreft, Bratko (1905-1996) : Celjski grofje : drama iz življenja srednjeveških fevdalcev,
katerim so tlačanili naši predniki. - 1932. - 129 str.
 7. Uratnik, Filip (1889-1967) : Pogledi na družabno in gospodarsko strukturo Slovenije. 1933. - 94 str. : graf. prikazi, tabele.
 8. Debevec, Ciril (1903-1973) : Gledališki zapiski. - 1933. - 99 str.
 9/10. Ocvirk, Anton (1907-1980) : Razgovori. - 1933. - 171 str., [7] f. ilustr. prilog.
 11. Golia, Pavel (1887-1959) : Kulturna prireditev v Črni mlaki : veseloigra v treh dejanjih. 1933. - 89 str.
 12. Kralj, France (1895-1960) : Moja pot / spisal France Kralj. - 1933. - 80 str. : ilustr., fotograf.
 13. Šerko, Alfred (1879-1938) : O psihoanalizi. - 1934. - 119 str.
 14. Klopčič, Mile (1905-1984) : Preproste pesmi / Mile Klopčič ; [litografije Francè Mihelič]. 1934. - 79 str., [6] f. pril.
 15. Kozak, Juš (1892-1964) : Za prekmurskimi kolniki / spisal Juš Kozak. - 1934. - 87 str., [10] f.
pril.
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138. Waldow, Olga

15,00 €

VERA : roman / spisala Olga Waldowa ; poslovenila Minka Govekar. - V Ljubljani :
Zvezna tiskarna, [1920]. - 154 str. ; 19 cm. - (Knjižnica Jugoslavije ; zv. 4). - Platno,
trda vezava, dobro ohranjen izvod.
* Leto izida ni navedeno.

139. Zschokke, Heinrich (1771-1848)

15,00 €

ZLATA VAS : podučna in kratkočasna povest / poslovenil Franc Malavašič. 3. izdaja.
V Ljubljani : J. Blasnika nasledniki, 1894. - 136 str. ; 18 cm. - Broširan, solidno ohranjen izvod.
140. Zupan, Vitomil (1914-1987)

20,00 €

VRATA IZ MEGLENEGA MESTA : roman / [predgovor napisal Taras Kermauner].
Maribor : Obzorja, 1968. - 396 str. ; 19 cm. - Platno, trda vezava, ščitni ovitek, zelo dobro
ohranjen izvod.
141. MATI : knjiga o slovenski materi / zbral in uredil Alojzij Bolhar.

15,00 €

[Celje] : Družba sv. Mohorja, 1930. - 126 str. ; 18 cm. - (Mohorjeva knjižnica ; 37).
Platno, trda vezava, dobro ohranjen izvod.
* Vsebuje dela Ivana Preglja, Ivana Cankarja, Ksavra Meška, Lee Fatur, Vladimirja Levstika, Alojzija Gradnika, Otona
Župančiča, Frana S. Finžgarja, Srečka Kosovela, Franceta Prešerna in drugih.

142. Cankar, Ivan (1876-1918)

50,00 €

LES VALETS : drame en cinq actes / d` Ivan Cankar ; traduction de Sidonie
Jeras-Guinot ; avec la mise en scène de Slavko Jan ; et les décors de Viktor Molka. Francoščina.
Ljubljana : Theatre dramatique national Slovene : Državna založba Slovenije = Editions d` etat de
Slovenie, 1956. - 36 f. ; 29 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod, na naslovni strani žig »Knjižnica
RTV Ljubljana«.
* Prevod Cankarjevega dela Hlapci. Predstavo je odigral ansambel Slovenskega narodnega gledališča na 3. svetovnem
dramskem festivalu "Sarah Bernhardt" v Parizu, 2.-3. julija 1956.

143. Finžgar, Fran Saleški (1871-1962)

10,00 €

NAŠA KRI : igrokaz v štirih dejanjih. - V Ljubljani : Katoliška bukvarna, 1912.
84 str. ; 18 cm. - Platno, dobro ohranjen izvod. Priložen listič z opozorilom o plačilu
tantiem za uprizoritelje igre.
* Zgodba se odvija na Gorenjskem avgusta 1813.

144. Novačan, Anton (1887-1951)

15,00 €

CELJSKA KRONIKA : dramatski mozaik v treh delih. Prvi del, Herman Celjski :
drama v petih dejanjih. - V Ljubljani : Tiskovna zadruga, 1928. - 111 str. ; 17 cm.
Platno, trda vezava, dobro ohranjen izvod. Naslovna stran raztegnjena čez dve strani.
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145. Racine, Jean (1639-1699)

10,00 €

FEDRA / [prevedel Jože Udovič ; spremno besedo napisal Janez Negro]. - V Ljubljani :
Cankarjeva založba, 1972. - 93 str. ; 19 cm. - (Zbirka Bela krizantema). - Platno, trda vezava,
ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod.
* Iz spremne besede: »Kot vse velike tragedije zastavlja 'Fedra' vprašanje človekovega smotra in bistveni človekov
problem: problem njegove svobode. Mračne sile, ki neprestano delujejo na Fedro, hkrati določajo njeno usodo. Najsi so to
bogovi ali njena dednost, rezultat je zmeraj isti: nikdar ne more uiti svoji 'pošasti', svoji krivdi. … Vprašanje pa je, kje
je človekova svoboda, če so materialne in duhovne determinante, ki razlagajo človeka, že vnaprej dane in določene?
Fedrino ravnanje in njena nesreča nas silita k misli, da je ta svoboda v občutku, ki ga ima v sebi vsak posameznik.«

146. Trdina, Silva (1905-1991)

15,00 €

V PROVINCI : drama v treh dejanjih / [spremna beseda Francè Vodnik]. - V Ljubljani :
Založba iger, 1940. - 71 str. ; 20 cm. - Platno, trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod.
147. Župančič, Oton (1878-1949)

20,00 €

VERONIKA DESENIŠKA : tragedija v petih dejanjih. - V Ljubljani : Zvezna tiskarna
in knjigarna, 1924. - 185 str., [1] f. pril. z avtorjevo sliko ; 17 cm. - Platno, trda vezava, zelo
dobro ohranjen izvod.
148. Ehrlemark, Anna

12,00 €

WINNERS / strip. Angleščina. - Portland, OR : Floating World Comics, 2015.
[128] str. : čb. ilustr., 23 x 17 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
* Anna Ehrlemark je stripovska umetnica, pisateljica, ilustratorka in lingvistka. Živi v Gothenburgu na Švedskem, a
je živela in delovala tudi v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu. Razstavljala je na Hrvaškem, v Franciji, Sloveniji, Italiji,
na Švedskem in v Srbiji ter sodelovala na številnih stripovskih delavnicah po svetu. Od l. 2012 je ena od voditeljic
festivala Novo Doba v Beogradu, aktivna pa je tudi v mreži Fijuk, ki združuje striparje ob Jadranskem morju. Počne
tudi druge reči, kot je kolektivna performativna umetnost, organizira kvirovski in feministični festival Rdeče zore v
Ljubljani in prevaja iz slovanskih jezikov. Med bivanjem v Ljubljani je od l. 2006 delala kot oblikovalka plakatov,
antinatakarica ter organizatorica v KUD Mreža in Menzi pri koritu - njene poslikave ste morda opazili na zidovih
Metelkove mesta.

149. Peeters, Frederik; Lévy, Pierre Oscar

15,00 €

PEŠČENI GRAD / [narisal] Frederik Peeters ; [besedilo] Pierre Oscar Lévy ; [prevod
Ana Geršak]. Strip. - Prevalje : VigeVageKnjige, 2014. - 104 str. : čb. ilustr. ; 29 cm.
Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
* Z zavihkov ovitka: »Letalo v letu, denimo, ali ladja sredi morja - konstelacija potnikov na krovu je neponovljiva,
edinstvena; točno ti ljudje ne bodo najbrž nikoli več delili istega časa in prostora. V tej ideji je nekaj vznemirljivega,
hkrati pa vzbuja tesnobo, saj nujno evocira minljivost. Na tovrstni točki iztaknjenosti gradi Peščeni grad: na morski
obali se na lep poletni dan naključno sreča nekaj ljudi. V naslednjem hipu jih poveže zanimanje za truplo, ki ga naplavi
morje. Kmalu presenečeni ugotovijo, da so se znašli v zanki, v pasti, iz katere verjetno vodi le en izhod. Kako se bodo,
vsak zase in kot skupina ljudi, odzvali?« Po tem risoromanu z elementi znanstvene fantastike je bil l. 2021 posnet film z
naslovom Old.
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150. Kitchen, Denis ; Buhle, Paul

30,00 €

THE ART OF HARVEY KURTZMAN : The Mad Genius of Comics. - New York :
Abrams ComicArts, 2009. - 241 str. : barvne ilustr. ; 18 x 30 cm. - Polplatno, ščitni ovitek, dobro
ohranjen izvod.
151. Mazzucchelli, David

15,00 €

ASTERIOS POLYP / strip. Angleščina. - New York : Pantheon Books, cop. 2009.
[344] str. : barvne ilustr. ; 27 cm. - Ilustracije na spojnih listih, polplatno, ovitek,
dobro ohranjen izvod.
152. Vidmar, Josip (1895-1992)

15,00 €

OTON ŽUPANČIČ : kritična portretna študija / knjigo opremil ing. arch. Bojan
Stupica. - Ljubljana : Hram, 1935. - 154 str. ; 21 cm. - Platno, trda vezava, ščitni ovitek,
dobro ohranjen izvod.
153. Cesar, Emil (1927-2020)

15,00 €

POZDRAVLJEN, KAJUH - KANJUH! / fotografije arhiv avtorja in drugi. - Ljubljana :
Centerkontura, 2012. - 219 str. : čb. fotograf. ; 21 x 22 cm. - Fotografija na spojnih listih,
karton, zelo dobro ohranjen izvod.
154. Gričnik, Anton

25,00 €

JURIJ VODOVNIK. 3, Jaz hočem bit' fraj : romansirana biografija oziroma
pripovedi iz življenja pohorskega ljudskega pesnika - poslednjega evropskega "trubadurja",
pojočega mežnarja in tkalca, v štirih delih, s prologom in epilogom / pesniku prisluhnil in
posodobil Anton Gričnik. - Celje : Grafika Gracer, 2008. - 784 str. : čb. fotograf. ; 25 cm.
Karton, trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod.
* Jurij Vodovnik, bukovnik, ljudski pesnik, pevec in igralec. Rodil se je aprila 1791 v Skomarjih kot kmečki sin Mihaela
in Helene Ostrožnik. Ker je bil že od rojstva nekoliko bolehen in šibak deček, se je izučil tkalstva. Tkal je na domu in v
»šteri« (po tujih hišah za stanovanje, hrano in pijačo), kot fantič je ministriral skomarskemu kuratu, pozneje pa bil
organist ter cerkovnik v domači župnijski cerkvi. Zadnja leta je živel po več mesecev zdoma pri prijateljih in znancih,
hodil naokrog ter si s petjem svojih in drugih pesmi služil hrano, zlasti pa pijačo. Kot dober poznavalec narave in
zdravilnih zelišč ter ljudski živinozdravnik je bil Vodovnik priljubljen daleč naokoli, kot pevec, pesnik in pripovednik pa
zaželen gost na domačih slavjih, kolinah, godovanjih in pogrebih, udeleževal se je cerkvenih slavij in bil romarski vodja.
Brati in pisati ga je naučil oče, kar je bilo tedaj velika redkost, pesnjenja pa se je učil iz cerkvenih, posvetnih in ljudskih
pesmi. Njegov mentor je bil Anton Martin Slomšek, ko je kot kaplan v Novi Cerkvi med 1827 in 1829 zbiral okrog sebe
ljudske pesnike iz širše okolice. Vodovnik je bil realističen opisovalec ljudskega življenja na Pohorju, ki je znal
priložnosti primerno prilagoditi svoje stanovske, zbadljive, prigodne, zabavne in razpoloženjske pesmi, obvladal pa je
tudi baročno, uglajeno nabožno pesnjenje. Pesmi je sam zapisoval in jih v prepisih dajal ali prodajal ljudem, ki so se
poleg petja na ta način širile in nekatere med njimi ponarodele. Umrl je za jetiko 17. decembra 1858.

155. Rožanc, Marjan (1930-1990)

5,00 €

SLEPO OKO GOSPODA JANKA. - Maribor : Obzorja, 1972. - 113 str. ; 18 cm.
(Znamenja ; 28-29). - Broširan, solidno ohranjen izvod.
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156. Šalamun, Tomaž (1941-2014)

25,00 €

AMERIKA / opremil Marko Pogačnik. - Maribor : Obzorja, 1972. - 92 str. ; 18 x 16 cm.
(Znamenja ; 38). - Broširan, dobro ohranjen izvod.
157. Bajt, Drago

10,00 €

SAMIZDAT : kratek oris s primeri. - Maribor : Obzorja, 1983. - 317 str. ; 18 cm.
(Znamenja ; 70/71). - Broširan, dobro ohranjen izvod.
158. Blatnik, Andrej; Frančič, Franjo; Potokar, Matjaž; Rozman, Andrej; Stavber,

10,00 €

Vojko
MLADA PROZA. - Maribor : Obzorja, 1983. - 149 str. ; 18 cm. - (Znamenja ; 74).
Broširan, dobro ohranjen izvod.
159. Švabić, Marko (1949-1993)

10,00 €

POET IN POLIS / opremil Marko Pogačnik. - Maribor : Obzorja, 1984. - 147 str. ; 18 cm.
(Znamenja ; 80). - Broširan, dobro ohranjen izvod.
160. Hribar, Tine

10,00 €

O SVETEM NA SLOVENSKEM : uvod v zgodovino svetega I. - Maribor : Obzorja,
1990. - 180 str. ; 18 cm. - (Znamenja ; 104). - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
161. Milčinski, Maja

15,00 €

POT PRAZNINE IN TIŠINE : dao in zen. - Maribor : Obzorja, 1992. - 162 str. :
čb. ilustr. ; 18 cm. - (Znamenja ; 113). - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
162. Pirjevec, Nedeljka (1932-2003)

10,00 €

ZAZNAMOVANA. - Maribor : Obzorja, 1992. - 106 str. ; 18 cm. - (Znamenja / glavni
in odgovorni urednik Tine Hribar ; 114). - Broširan, dobro ohranjen izvod.
163. Bajt, Drago

10,00 €

ODČITKI : 1996-2000. - Maribor : Obzorja, 2001. - 201 str. ; 18 cm. - (Znamenja ; 141).
Broširan, dobro ohranjen izvod.
164. Pogačnik, Marko

10,00 €

PREOBRAZBA ZEMLJE KOT OSEBNI IZZIV. - Maribor : Litera, 2004. - 301 str. :
čb. ilustr. ; 18 cm. - (Nova Znamenja ; 10). - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
165. Berčon, Tanja; Predan, Barbara

10,00 €

NAZAJ K OBLIKOVANJU : antološki pregled teorije oblikovanja v slovenskem
prostoru / Tanja Berčon Potić, Barbara Predan. - Maribor : Litera, 2007. - 261 str. ; 18 cm.
(Nova znamenja ; 24). - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
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166. Grgič, Matejka

10,00 €

LOGOS, SIMBOL IN MIT : vprašanja semiotike in filozofije jezika. - [Maribor] :
Litera, 2007. - 337 str. ; 18 cm. - (Nova znamenja ; 22). - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
167. Kolšek, Peter (1951-2019)

10,00 €

VASERKEBER IN DRUGE DOGODBE. - Maribor : Litera, 2010. - 247 str. ; 18 cm.
(Nova Znamenja ; 35). - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
168. L' UOMO E LA »BESTIA ANTROPOFAGA« : Storia del lupo nell'Italia

10,00 €

settentrionale dal XV al XIX secolo / a cura di Mario Comincini. Zbornik v italijanščini.
Milano : Edizioni Unicopli, 2002. - 337 str. : čb. ilustr., grafi ; 23 cm. - Broširan, dobro
ohranjen izvod.
169. ŽIVLJENJE OB TRTI IN KRŠINU : življenjska pričevanja krajanov iz Vipave

15,00 €

in okolice / [uredili Magda Rodman, Marija Makarovič ; slikovno gradivo iz albumov in
zbirk pripovedovalcev za tisk pripravila Tomaž Furlan in Lucijan Bratuš ; slovarček sestavil
Božidar Premrl]. Zbornik. - Vipava : Občina, 2000. - 205 str. : čb. fotograf. ; 27 cm.
Karton, trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod.
* Z zadnje strani: »Že v mladih letih sem rada prisluhnila pripovedovanju starejših ljudi. Takrat je bil pred sosednjo
Lekanovo hišo tram, ki je služil za klop, na kateri so se zvečer zbirali naši sosedje. Tja je prisedel tudi moj oče, mama in
stari oče. V poletnem času so si tam dolgo v noč pripovedovali zgodbe iz svojega življenja, komentirali svetovne
dogodke, izmenjevali poglede na dnevne novice in se pomenkovali o vsakdanjem delu. S svojo izvirnostjo so me prevzeli
in napolnjevali, zato sem si zmeraj želela, da bi vsaj nekaj tega ljudskega bogastva ostalo tudi zapisano. Njih ni več med
nami, a še danes se jih živo spominjam.« - Magda Rodman - Bajcova

170. Breznik, Anton (1881-1944); Grafenauer, Ivan (1880-1964); Kotnik, France

40,00 €

(1882-1955); Marolt, Fran (1865-1945); Orel, Boris (1903-1962); Vilfan, Sergij
(1919-1996)
NARODOPISJE SLOVENCEV, DEL 1 / s sodelovanjem Antona Breznika … [in drugih]
priredil Rajko Ložar. - Ljubljana : Klas, 1944. - 349 str. : čb. fotograf., ilustr. ; 25 cm.
(Klas : znanstvena knjižnica ; 1). - Platno, trda vezava, dobro ohranjen izvod.
* Drugi del je izšel l. 1952 in tukaj ni vključen. Priloženo pismo Založbe Klas iz julija 1944, namenjeno naročnikom
knjige Narodopisje Slovencev.

171. Niklsbacher-Bregar, Neli; Makarovič, Marija

40,00 €

LJUDSKE VEZENINE NA SLOVENSKEM / [povzetke so prevedli Viktor Jesenik,
Barbara Parzer, Milan Rakočevič]. Povzetki v slovenščini, srbščini, angleščini in francoščini.
V Ljubljani : Centralni zavod za napredek gospodinjstva : Etnografski muzej, 1970. - 2 zv. (177 str. ;
26 listov vzorcev) : čb. ilustr., fotograf. ; 25 x 21 x 9 cm. - Platno, ščitni ovitek, trda vezava, 26 listov
z vzorci v kartonastem ovitku; oboje v ščitnem kartonu.
* Vsebina: [1]: [Besedilo]; [2]: Vzorci.
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172. Bokal, Ljudmila

10,00 €

MALI KLEKLJARSKI SLOVAR IZ ŽIROVSKIH DEL TONČKE STANONIK /
[fotografije Mirjam Gremes in drugi]. 1. izdaja, 2. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU,
2014. - 95 str. : barvne fotograf. ; 21 cm. - Karton, trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod.
* Med drugim vsebuje: Iz recenzije / Janez Bogataj.
* Iz slovarja: »cvétke cvétk ž nav. mn. klekljana čipka z vzorcem, pri katerem se ponavlja cvetovom podobna oblika ali
taka samostojna čipka, ki ima na notranji strani polnih cvetnih listov v sredini krogec, navadno z likom, znana zlasti na
žirovskem S: cvétkove /…/ so čipke dobile zelo slikovita imena: rogljički, križčevke, pogačke, srčkovke, gobice, zibke,
bunke, cvetke, potonike, krizanteme, tulpe. Lučka, 98.«

173. SLOVENSKE FOLKLORNE PRIPOVEDI, PREGOVORI, ZBADLJIVKE IN

10,00 €

ŠALJIVKE / ilustracije, [uredil] Radko Oketič ; [spremno besedilo Zvonka Zupanič
Slavec, Polona Škodič ; reprodukcije Igor Petaros, Klemen Oketič]. - Dane pri Sežani : samozal.
R. Oketič, 2016. - [90] str. : barvne ilustr. ; 27 cm. - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
174. ETNOGRAFIJA POMURJA. 1 / [uredila Vlasta Koren z uredniškim odborom

20,00 €

Franjo Baš in drugi ; fotografije Jože Kološa, opremil Jože Brumen]. Zbornik. - Murska
Sobota : Pomurska založba, 1967. - 191 str. : čb. fotograf., ilustr., note ; 25 cm. - Platno,
trda vezava, dobro ohranjen izvod.
* Vsebina: Uvodni zapis ; Kmečka hiša in njena funkcija v Prekmurju ; Žetev in mlatev v Prekmurju ; Kmečko
vinogradništvo v vzhodnih Slovenskih goricah ; Ženska pokrivala v Prekmurju v 19. in 20. stoletju ; Prekmurski
pozvačin ; Prekmurske pripovedne pesmi ; Remenke, remenice ; Pripovedna pesem madžarske narodnostne skupine v
Prekmurju.

175. PETINSEDEMDESET LET PROFESORJA JOŽETA DULARJA /

10,00 €

[uredila Andreja Brancelj]. Zbornik. - Metlika : Belokranjski muzej : Belokranjsko
muzejsko društvo, 1990. - 36 str. : čb. fotograf. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Belokranjskega
muzejskega društva ; 7). - Broširan, dobro ohranjen izvod. Na 35. str. popravek s kemičnim
svinčnikom. Priložen list s posvetilom in podpisom prof. Dularja.
176. Šuštar, Marija (1904-1988)

20,00 €

SLOVENSKI LJUDSKI PLESI PRIMORSKE / [zapisi melodij in plesov, koreogrami,
kinetogrami po Laban-Knustovem sistemu in priprava slikovnega materiala] Marija Šuštar ;
[ključ h kinetogramom Henrik Neubauer ; fotografije pod vodstvom Marije Šuštar izdelala Peter
Kocjančič in Lojze Jurc ; notografiral Maks Simončič]. Besedilo v slovenščini, predgovor in opombe
v slovenščini in prevod v angleščini. - Ljubljana : Glasbeno narodopisni institut, 1958. - 58 str. :
čb. fotograf., note ; 30 cm. - (Slovenski ljudski plesi = Slovene folk dances ; 1). - Polplatno, trda
vezava, dobro ohranjen izvod.
* Priloga: Kinetografija in njeni znaki / Henrik Neubauer. - 16 str. - Slovensko besedilo in angleški prevod.

177. Böll, Heinrich (1917-1985)

10,00 €

IRSKI DNEVNIK / prevedel Vital Klabus, opremila Mojca Dariš. - 85 str. ; 20 cm.
(Zbirka S poti). - Broširan, dobro ohranjen izvod.
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178. LJUBLJANSKI VODNIK = Guide to Ljubljana = Führer durch Ljubljana /

15,00 €

foto Arhivi Putnik Slovenija in drugi. Besedilo tudi nemško in angleško. - Ljubljana :
Klub borcev NOB "Kosmač-Klemenc", 1956. - 184 str., [20] str. pril. : čb. fotograf. ; + 2 zganj. zvd.,
reklame ; 20 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
179. Mavrič, Edi

10,00 €

MED LEGENDO IN RESNICO : Srnjak - korenine iz Zgornje Savinjske doline /
Edi Mavrič - Savinjčan ; fotografije Edi Mavrič - Savinjčan in drugi, predgovor Darko Repenšek,
knjigi na pot Tomo Križnar. - Gornji Grad : Turistično društvo, 2000. - 96 str., [32] str. barvnih pril. :
fotograf. ; 25 cm. - Ilustracija na spojnih listih, platno, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod.
180. MED BOČEM IN BOHORJEM / [uredniški odbor Marjan Žagar ... [et al.] ;

25,00 €

fotografije Muzej revolucije Slovenije ... et al.] Zbornik. - Šentjur pri Celju ; Šmarje pri
Jelšah [i. e.] Rogaška Slatina : Delavska univerza, 1984. - 869 str., [16] str. pril. : čb. in barvne
fotograf. ; 25 cm. - Platno, ščitni ovitek, trda vezava, dobro ohranjen izvod. Na nekaj mestih
podčrtano s kemičnim svinčnikom.
181. Sgaravatti, Alessandro

10,00 €

GRAVNER / [testi Alessandro Sgaravatti ; fotografie Gianni Berengo Gardin,
la prima, terza, diciottesima e ventesima fotografia sono opere di Maurizio Frullani ; traduzione
italiano-sloveno Filibert Benedetič]. Besedilo v italijanščini in vzporedni prevod v slovenščino.
[Oslavje : J. Gravner], 1997. - [58] str. : čb. fotograf. ; 22 x 31 cm. - Polplatno, trda vezava, zelo dobro
ohranjen izvod.
182. Gobetti, Andrea

20,00 €

ARIA DI VALTELLINA / foto di Jacopo Merizzi. 2 ristampa. Italijanščina. - Lecco :
a

Stefanoni Editrice, 1999. - 292 str., zganj. barvne fotograf. ; 35 x 25 cm. - Karton, trda
vezava, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod.
183. Režek, Boris (1908-1986)

18,00 €

STENE IN GREBENI : razvoj alpinistike v Savinjskih Alpah (1759-1945) /
ilustracije Tomaž Kvas. - Ljubljana : Planinska založba pri Planinski zvezi Slovenije, 1959.
345 str., [12] f. prilog : ilustr. ; 21 cm. - Polplatno, dobro ohranjen izvod.
184. Robecchi, Franco

25,00 €

BRESCIA PER GIOCO : vicende ludiche e sportive dall'antichità al primo novecento.
Roccafranca : La compagnia della stampa Massetti Rodella, [2004]. - 157 str. : čb. in barvne
fotograf., ilustr. ; 26 cm. - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
185. Videčnik, Aleksander

10,00 €

PRIMORSKI BEGUNCI V ZGORNJI SAVINJSKI DOLINI / spremna beseda Matej
Pečovnik. - Nazarje : Občina, 2015. - 54 str. : ilustr. ; 23 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
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186. ALBANCI / [avtorji besedila Francesco Altimari in drugi] ; prevedli Bojan

20,00 €

Grobovšek, Marjan Poljanec, Meta Sluga ; uredil Janez Stanič ; slikovni material so
Prispevali Albanološki inštitut Priština in drugi]. Zbornik. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1984.
276 str., [44] str. pril. : barvne in čb. fotograf. ; 24 cm. - Platno, ščitni ovitek, trda vezava, zelo dobro
ohranjen izvod. Na str. 258 napaka v tabeli.
187. Križ, Borut; Turk, Peter

10,00 €

STEKLO IN JANTAR NOVEGA MESTA : katalog arheološke razstave / avtorja
kataloga Borut Križ, Peter Turk ; fotografije Dragan Arrigler in drugi, risba Igor Rehar.
Novo mesto : Dolenjski muzej ; Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2003. - 104 str. : ilustr.,
barvne fotograf. ; 25 x 21 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
188. Linhart, Anton Tomaž (1756-1795)

25,00 €

POSKUS ZGODOVINE KRANJSKE IN OSTALIH DEŽEL JUŽNIH SLOVANOV
AVSTRIJE : 1 in 2 / Anton Linhart ; [prevedli Marjeta Šašel-Kos, Alfonz Gspan, Nada GspanPrašelj ; komentirali Bogo Grafenauer, Jaro Šašel, Fran Zwitter ; uredil Bogo Grafenauer].
Ljubljana : Slovenska matica, 1981. - 400 str., [2] zganj. zvd. ; 21 cm + 2 pril. zvd.
Platno, trda vezava, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod.
* Vsebina: Knj.1: Od prvih sledov prebivalstva v deželi do prve naselitve kranjskih Slovanov ; Knj. 2: Od prve
naselitve kranjskih Slovanov do njihovega podjarmljanja po Frankih.

189. Stemberger, Herman (1884-1971)

10,00 €

LABINSKA POVIJESNA KRONIKA : povijesne skice Kožljaka, Čepića, Kršana,
Šumbera / [urednik i prevodilac Tullio Vorano]. V hrvaškem jeziku. - Labin : Radničko
sveučilište : Narodni muzej : Turistički savez općine, 1983. - 87 str. : čb. ilustr. ; 24 cm.
Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
190. Mikola, Milko

10,00 €

RAZVOJ UPRAVE IN SODSTVA NA OBMOČJU UPRAVNE ENOTE ŠMARJE
PRI JELŠAH OD 18. STOLETJA DO DANES / fotografije Damjan Regoršek, Metka Bukovšek
in osebni arhivi. Zbornik. - Šmarje pri Jelšah : Knjižnica, 2009. - 122 str. : fotograf. ; 30 cm.
Broširan, dobro ohranjen izvod.
191. Kranjec, Silvo (1892-1976)

10,00 €

KAKO SMO SE ZEDINILI / uvod napisal Fran S. Finžgar. - V Celju : Družba sv.
Mohorja, 1928. - 142 str. ; 17 cm. - (Mohorjeva knjižnica ; 25). - Broširan, dobro ohranjen izvod.
* Iz uvoda: »Ni bilo mogoče… Baš ko je dr. Anton Korošec prijel za pero, da bi napisal svoje spomine o zedinjenju, so ga
nepričakovano zateli važni politični in državni posli. Vsak ve, da mu ob tem ogromnem delu ni bilo mogoče pisati. Zato
pa je poskrbela Mohorjeva družba svojim članom knjigo izpod peresa Silvestra Kranjca, ki je opisal po različnih virih
zgodovinski potek našega zedinjenja.«
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192. Ludwig, Emil (1881-1948)

15,00 €

JULIJ 14 : sinovom v svarilo / prevedel Pavel Debevec. - Ljubljana : Prijatelj, 1933.
188 str. : avtorjeva fotograf. ; 20 cm. - Polusnje, trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod.
193. SLOVENCI V DESETLETJU 1918-1928 : zbornik razprav iz kulturne,

40,00 €

gospodarske in politične zgodovine / uredil Josip Mal. Zbornik. - Ljubljana : Leonova
družba, 1928. - 776 str. ; 26 cm. - (Znanstvena izdanja "Leonove družbe" v Ljubljani ; zv. 1).
Platno, trda vezava, dobro ohranjen izvod.
194. Dedijer, Vladimir (1914-1990)

20,00 €

JOSIP BROZ TITO : contributi per una biografia / [hanno tradotto l'opera Eros Sequi,
Giacomo Raunich e Erio Franchi]. Italijanski jezik. - [Fiume] : Edit, 1953. - 549 str., [20] str.
pril. : čb. fotograf. ; 22 cm. - Polplatno, trda vezava, solidno ohranjen izvod. Prednja platnica
popisana, na prvi vezni strani žig »Eliminato-odpisano« iz osnovne šole Vincenzo e Diego de
Castro Pirano in na nekaj mestih žig »Osnovne šole z italijanskim učnim jezikom Sečovlje«.
5. stran podčrtana s svinčnikom, 547. z rdečim flomastrom.
195. SONCE TISOČIH JE UTONILO V MORJU : koncentracijsko taborišče

25,00 €

Hamburg - Neuengamme 1938-1945 / zbral in uredil Miloš Poljanšek. Zbornik.
Povzetek v slovenščini, nemščini, angleščini. - Ljubljana : samozal., 2002. - 246 str., [2] f. pril. :
čb. fotograf., ilustr. ; 25 cm. - Karton, trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod. Priložen list
s posvetilom in podpisom.
196. Gala, Aleksander (1916-1987)

10,00 €

OGENJCA : tragedija partizanskih ranjencev / Aleksander Gala - doktor Peter ;
[skice in zemljevide izdelal Alojz Bartol]. - Ljubljana : Partizanska knjiga, 1977. - 155 str. : čb.
fotograf. ; 21 cm. - Zvd. na spojnih listih. Platno, trda vezava, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod.
197. Križanovskij, Oleg

10,00 €

SPOMINI ČRNOGLEDEGA HUMORISTA / [pripovedoval] Oleg Križanovski-Igor ;
[zapisal in uvod napisal] Mile Pavlin. - Ljubljana : Borec, 1982. - 339 str. ; 21 cm.
Platno, trda vezava, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod.
198. Križnar, Ivan (1927-2014)

30,00 €

JESENIŠKO OKROŽJE MED NACISTIČNO OKUPACIJO IN
NARODNOOSVOBODILNIM BOJEM / [spremna beseda Angelca Vidic - Vlasta,
Boris Bregant ; fotografije Gorenjski muzej Kranj in drugi]. - Jesenice : Okrožni odbor aktivistov
OF pri Področnem odboru Združenja borcev in udeležencev NOB občin Jesenice, Kranjska Gora in
Žirovnica ; Ljubljana : Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije, 2000. - 454 str. : čb. in barvne
fotograf., ilustr. ; 24 cm. - (Partizanski knjižni klub ; knj. št. 34, Knjižnica OF ; št. 22).
Karton, trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod.
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199. Mikola, Milko

15,00 €

RDEČE NASILJE : represija v Sloveniji po letu 1945. - Celje : Celjska Mohorjeva
družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012. - 409 str. : čb. fotograf. ; 25 cm. - Karton,
trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod.
200. Premk, Martin

20,00 €

MATJAŽEVA VOJSKA 1945-1950 / [fotografije so iz Muzeja organov za notranje
zadeve]. - Ljubljana : Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije, 2005. - 344 str. : čb.
fotograf. ; 23 cm. - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
201. Majce, Janez

20,00 €

SLOVENSKI DENAR : kronika nastajanja vrednostnih bonov, tolarskih bankovcev
in kovancev ter priložnostnih kovancev od 1990 do 2000 / [fotografija Miran Kambič,
predgovor France Arhar]. - Ljubljana : Banka Slovenije, 2001. - 319 str. : barvne in čb. ilustr. ;
31 cm. - Ilustracije na spojnih listih, karton, trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod.
202. Spektorskij, Evgenij Vasil'evič (1875-1951)

20,00 €

ZGODOVINA SOCIJALNE FILOZOFIJE / E. Spektorskij ; [prevedel J. Vidmar].
V Ljubljani : Slovenska matica, 1932-1933. - 2 zv. (305, VIII str. + popravki ; 186, VIII str. +
popravki) ; 25 cm. - Platno, trda vezava, dobro ohranjen izvod.
* Vsebina: Zv. 1: Od starega veka do XIX. stoletja. ; Zv. 2: Devetnajsto stoletje in začetek dvajsetega.

203. Bürger-Prinz, Hans (1897-1976)

15,00 €

PSIHIATROVI ZAPISI / [prevedel Mirko Avsenak]. - V Ljubljani : Cankarjeva
založba, 1974. - 243 str. ; 21 cm. - (Bios). - Platno, ščitni ovitek, trda vezava, dobro ohranjen izvod.
204. Ozvald, Karel (1873-1946)

12,00 €

SMERNICE NOVEGA ŽIVLJENJA / dr. K. Ozvald. - V Ljubljani : Matica Slovenska,
1918. - 187 str. ; 16 cm. - Polplatno, trda vezava, prevezan, dobro ohranjen izvod.
205. Quinn, Anthony (1915-2001)

10,00 €

IZVIRNI GREH / [prevedla Tita Simoniti]. 1. izdaja. - Ljubljana : Cankarjeva založba,
1974. - 335 str. ; 21 cm. - (Zbirka Bios). - Platno, trda vezava, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod.
206. Vilfan, Jernej (1941-2012)

15,00 €

OB KRESU KOMUNIZMA : (spomini, politika in dnevnik). - [Ljubljana] : Svet
knjige : P. Amalietti & J. Vilfan, 1987. - 231 str. ; 20 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
207. I. FESTIVAL PRIMORSKIH ŠTUDENTOV : Slovensko Primorje, maj 1955 /

20,00 €

[uredili Andrej Miklavčič, Tomaž Pavčič, Martin Žnideršič, opremil Boris Markič.
[S. l.] : Pripravljalni odbor Prvega festivala primorskih študentov, 1955. - 26 str. : čb. fotograf. +
reklame ; 20 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
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208. IZSELJENIŠKI VESTNIK : za pouk našemu narodu / Ljubljana, 10. septembra

10,00 €

1931. - V Ljubljani : Družba sv. Rafaela, 1931. - 48 str. ; 17 cm. - (Izseljeniška knjižnica ; 6).
Broširan, dobro ohranjen izvod.
* Vestnik je izhajal od leta 1929 do leta 1940.

209. Novak, Janže (1893-1934)

30,00 €

SMERNICE ZA RESOLUCIJE KMETSKE PROSVETE / pravila društva Kmetska
prosveta. - V Ljubljani : Kmetska prosveta, 1931. - 35 str ; 16 cm. - (Knjižnica Kmetske
prosvete ; zv.1). - Broširan, dobro ohranjen izvod.
* Janže Novak, slovenski pravnik ter politični in kulturni delavec. Pravo je študiral v Pragi in Zagrebu in tam l. 1923
doktoriral. Že kot gimnazijec se je pridružil narodnoradikalni struji ter bil med glavnimi zaupniki in organizatorji
preporodovcev. Julija 1914 so ga aretirali; na t. i. ljubljanskem veleizdajniškem procesu in nato septembra 1915 na
graškem procesu je bil obsojen na 5 let zapora. Po vojni je bil med Maistrovimi borci za severno mejo. Ko se je l. 1927
vrnil v Ljubljano, se je posvetil advokaturi in kmečko-delavskemu gibanju. Kot osrednja osebnost v Zvezi kmetskih
fantov in deklet je sooblikoval njeno idejno-politično usmeritev. S članki v reviji Gruda (katere urednik je bil) in
Kmetskem listu je v obdobju diktature kralja Aleksandra I. prispeval k preusmerjanju Zveze k »novodobnemu kmetskem
gibanju« v smislu jugoslovanske nacionalne ideje, ki jo je propagirala Jugoslovanska nacionalna stranka. Veliko se je
posvečal reševanju agrarnega vprašanja in bil jeseni 1929 med pobudniki ustanovitve Zveze slovenskih agrarnih
interesentov. Po češkem vzoru je s sodelavci septembra 1931 ustanovil Kmetsko prosveto, katere predsednik je bil do
smrti.

210. IZVRŠILNI PREDPIS K DOKONČNEMU ŠOLSKEMU IN UČNEMU REDU /

20,00 €

izdal c. kr. deželni šolski svet za Kranjsko. - V Ljubljani : Učiteljska tiskarna, 1908.
80, (3) str. ; 19 cm. - Platno, solidno ohranjen izvod.
211. OBČINSKI RED IN OBČINSKI VOLILNI RED ZA VOJVODINO KRANJSKO / 20,00 €
priredila Lovro Pogačnik in Ferdinand Tomažič. - Ljubljana : Katoliška bukvarna,
1910. - 70 str. ; 20 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod, ponekod podčrtan s svinčnikom.
212. OBČINSKI RED IN OBČINSKI VOLILNI RED ZA DEŽELNO STOLNO

20,00 €

MESTO LJUBLJANO : (Zakon z dne 5. avgusta 1887, dež. zak. št. 22, in zakon z dne
17. oktobra 1910, dež. zak. št. 31.) / priredila Lovro Pogačnik in Ferdinand Tomažič.
Ljubljana : Katoliška bukvarna, 1910. - 80 str. ; 20 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
213. ZAKON Z DNE 23. OKTOBRA 1912., VELJAVEN ZA VOJVODINO

40,00 €

KRANJSKO, O ŠOLSKEM NADZORSTVU. - Ljubljana : Katoliška bukvarna, 1912.
26 str. ; 20 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
214. ZAKON O NARODNIH ŠOLAH S KRATKO RAZLAGO IN STVARNIM
KAZALOM TER Z DODATKOM PREDPISOV DRUGIH ZAKONOV, KI SO V
ZVEZI Z ZAKONOM O NARODNIH ŠOLAH / priredil Pavle Flerè. - Ljubljana :
Učiteljska tiskarna, 1929. - 183 str. ; 17 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
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215. ZBIRKA VAŽNEJŠIH NOVIH NAREDB IN ODREDB ZA NARODNE,

20,00 €

MEŠČANSKE, UČITELJSKE IN STROK. NAD. ŠOLE / zbral Franc Fink.
XVI. zvezek (za leto 1936). - Maribor : Tiskarna sv. Cirila, 1937. - 203 str., kazalo ; 20 cm.
Broširan, dobro ohranjen izvod.
216. UKAZ C. KR. DEŽ. ŠOL. SVETA ZA KRANJSKO Z DNE 30. OKT. 1909,

30,00 €

ŠT. 3218, O IZVRŠITVI IV. POGLAVJA DOKONČNEGA ŠOLSKEGA IN
UČNEGA REDA Z DNE 29. SEPT. 1905, ŠT. 13.200, DRŽ. ZAK. ŠT. 159, O SKRBI ZA OTROKE.
V Ljubljani : Katoliška bukvarna, 1909. - 11 str. ; 18 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
217. Baraga, Friderik Irenej (1797-1868)

60,00 €

NEBESHKE ROSHE. - V' Ljubljani : v' salogi in na prodaj per J. Klemensu ... : natisnil
Joshef Blasnik, 1846. - [4], 462, [1] str., [1] f. ilustr. pril. (frontispic) : ilustr. ; 16 cm. - Dobro
ohranjen izvod, vezan v krašeno usnje, poškodovan zgornji del hrbta.
218. Franciscus Salesius, svetnik (1567-1622)

40,00 €

SVETIGA FRANCIŠKA ZALEZJA NEKDAJNIGA ŠKOFA V GENEVI FILOTEJA
ALJ PRIJAZNA ROKA POBOŽNO ŽIVETI / poslovenil ino z molitvami za Cerkuv in nekterimi
drugimi pomnožil neki dušni pastir lavantinske škofije ; pregledal ino priporočil Anton Slomšek.
V Celovci : J. Leon, 1851. - XIV; 337 str, [1] f. pril. ; 18 cm. - Karton, solidno ohranjen izvod.
* Prevajalec Mihael Stojan (po: F. Simonič, Slovenska bibliografija, Ljubljana 1903-1905).

219. Florjančič, Ana

10,00 €

STAROLOŠKA ŽUPNIJSKA KNJIŽNICA 2005 / [povzetek v nemščini Jože Lebar,
povzetek v francoščini Nežka Florjančič ; fotografije A. Pavel Florjančič]. - Ljubljana :
Salve, 2005. - 143 str. : čb. fotograf. ; 23 cm. - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
220. Jarc, Marija

10,00 €

SLOVENSKI LJUDSKI DUHOVNIK ALFONZ JARC IZ AJDOVCA / napisala
Marija Jarc ; priredil in predgovor napisal France Gnidovec, opremil Jure Vombergar.
Buenos Aires : [samozaložba] France Gnidovec, 1987. - 44 str. : ilustr. ; 20 cm.
Broširan, dobro ohranjen izvod.
221. Jeglič, Anton Bonaventura (1850-1937)

20,00 €

NAŠI ZAVODI : Kn.-šk. zavod sv. Stanislava. - [Ljubljana : samozal., 1905]. - 63 str.,
[5] zganj. pril. : ilustr. ; 22 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
222. Tominec, Angelik (1892-1961)

20,00 €

OSNOVNA NAČELA KRŠČANSKEGA SOCIALIZMA : delavska okrožica Leona
XIII. / iz latinskega izvirnika prevedel in z razlago opremil Angelik Tominec. - Ljubljana :
Delavska založba, 1931. - 199 str. ; 19 cm. - Platno, zelo dobro ohranjen izvod. Na naslovni
strani »Bratu v spomin avtor«.
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223. KAPELSKI PASIJON : komedija od Kristusoviga trplinja, katiro so nekidej na 15,00 €
te veliki četrtek inu na te velikonočni pondelek v Kapli špilali : editio princeps :
znanstvenokritična izdaja / [avtorji znanstvenokritične izdaje], uredila Erich Prunč in Matija
Ogrin ; [kritični prepis s prevodom neslovenskih delov besedila Erich Prunč ; opombe k prepisu
Matija Ogrin ; komentar, appendix Erich Prunč, Matija Ogrin ; prevod povzetkov Erich Prunč ;
fotografije rokopisa Marko Zaplatil]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU ; [Celje] : Celjska
Mohorjeva družba, 2016. - 548 str. : fotograf. ; 24 cm. - (Dela starejšega slovenskega slovstva ; knj. 1,
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 267). - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
* Delo je l. 2017 prejelo nagrado Odlični v znanosti na področju humanistike/literarnih ved, ki jo podeljuje Javna
agencija za raziskovalno dejavnost RS za najvidnejše dosežke v znanosti.

224. Sodja, Franc (1914-2007)

10,00 €

MINUTE V TIHOTI / [priredil J. Z. [i.e.] Franc Sodja]. - Ljubljana : Provincialat
Misijonske družbe, 1986. - 253 str. : čb. fotograf. ; 19 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
* Franc Sodja je bil duhovnik lazarist, pisec, misijonar, vzgojitelj in mistik. Rojen je bil v Bohinjski Bistrici, na
ljubljanski Teološki fakulteti pa je študiral teologijo, stopil k lazaristom in bil l. 1941 posvečen. L. 1945 je bil obsojen in
pet let preživel v zaporu, nato je emigriral v Toronto in l. 1966 še v Argentino, kjer je bil vodja misijonskega zavoda in
nato predstojnik Misijonišča Friderika Ireneja Barage v Buenos Airesu ter član Slovenske kulturne akcije. L. 1982 se je
vrnil v Toronto, kjer je l. 2007 tudi umrl. Pesmi, prozo in nabožne spise je objavljal že v Buenos Airesu. V svojem
pisanju povezuje svet izpod Triglava, širše območje Balkana, emigracijo v Severni in Južni Ameriki in velik del
zgodovine 20. stoletja. Svoje spomine na zaporniška leta je zapisal in l. 1961 objavil pod naslovom Pred vrati pekla,
pisateljsko pa se je uveljavil predvsem z življenjepisno pripovedjo Pisma mrtvemu bratu.

225. Zabukovec, Janez (1868-1946)

25,00 €

KRATEK PODUK O SVETEM ZAKONU / za slovenske zaročence in zakonske
sestavil Janez Zabukovec. - V Ljubljani : Katol. bukvarna, 1902. - 89 str. : kazalo, vinjete ;
17 cm. - Polplatno, zelo dobro ohranjen izvod.
* Janez Zabukovec, slovenski rimskokatoliški duhovnik, nabožni pisatelj in krajevni zgodovinar. Med službovanjem v
Zgornjem Tuhinju je spisal knjigo Pouk zaročencem in zakonskim, ki je izšla l. 1907. V Slavini se je vključil v tedanje
krajevno-zgodovinsko raziskovanje v ljubljanski škofiji, ki ga je vodil A. Koblar, in napisal obsežno knjigo Slavina,
prispevek k zgodovini župnij (1910). Zgodovinska sta tudi njegova članka Prisilna delavnica v Ljubljani (1915) in
Bistrica (1925). Napisal je praktične pastoralne priročnike, ki jih je kritika dobro ocenila: Kratek pouk o svetem zakonu
(1902), K Materi, nauki, opomini in molitve za dekleta (1924), Vrtnice, junijska pobožnost na čast Srcu Jezusovemu
(1935). Zanimiv je Zabukovčev članek Statistični izkaz Mohorjanov (1929, z zemljevidom), v katerem je prikazal, kako
so člani razporejeni po slovenskih župnijah. Ko je bil v Metliki, je zbiral ljudske pesmi, v Komendi pa skrbel za knjižnico
in zapuščino svojega prednika P. P. Glavarja.

226. Zabukovec, Janez (1868-1946)

20,00 €

POUK ZAROČENCEM IN ZAKONSKIM / sestavil Janez Zabukovec. 2. izdaja.
V Ljubljani : Katoliška bukvarna, 1907. - 114 str. ; 21 cm. - Polplatno, dobro ohranjen izvod.
* Prva izdaja je izšla l. 1902 z naslovom Kratek pouk o svetem zakonu.
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227. Terseglav, Franc (1882-1950)

10,00 €

MED NEBOM IN ZEMLJO : velika žena in njen čas : (sveta Terezija Avilska
1515-1582). - V Celju : Družba sv. Mohorja, 1931. - 160 str. ; 18 cm. - (Mohorjeva knjižnica ; 44).
Platno, dobro ohranjen izvod.
228. Tominec, Roman (1900-1991)

20,00 €

NAŠA LJUBEZEN TEBI GOSPA / Dr. P. Roman Tominec, O.F.M. - [Ljubljana : A.
Sfiligoj], 1934. - 125 str. : ilustr. ; 19 cm. - Platno, trda vezava, dobro ohranjen izvod.
229. Zupan, Gojko; Ferenc, Mitja; Dolinar, France M.

25,00 €

CERKVE NA KOČEVSKEM NEKOČ IN DANES = Die Gottscheer Kirchen einst
und heute / prevajalka Doris Debenjak ; barvne fotografije Oskar Dolenc in drugi. Vzporedno
slovensko besedilo in nemški prevod - Kočevje : Muzej : Župnija, 1993. - 270 str. : barvne in čb.
fotograf. ; 24 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
230. Šonje, Ante (1917-1981)

20,00 €

CRKVENA ARHITEKTURA ZAPADNE ISTRE : područje porečke biskupije od
IV. do XVI. stoljeća / [slikovne priloge za tisak uredili Anđelko Badurina, Antun Hek, Roman
Turčinović]. Povzetek v italijanščini. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; Pazin : "Juraj Dobrila", 1982.
XX, 325 str., [36] f. pril. : čb. fotograf., ilustr. ; 24 cm. - (Analecta croatica christiana : biblioteka
Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije "Kršćanska sadašnjost" ; sv. 13).
Broširan, dobro ohranjen izvod.
231. Kladnik, Darinka

10,00 €

LJUBLJANSKE METAMORFOZE / [uvod Nace Šumi ; fotografije Tomaž Skale].
Ljubljana : Luxuria, 1991. - 208 str. : čb. in barvne fotograf. ; 29 cm. - Platno, ščitni ovitek,
trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod.
232. Mušič, Marjan (1904-1984)

20,00 €

OBNOVA SLOVENSKE VASI. - V Celju : Družba sv. Mohorja, 1947. - 150 str. :
čb. fotograf., ilustr., načrti ; 25 cm. - Polplatno, dobro ohranjen izvod.
* Redna knjiga za ude Družbe sv. Mohorja.

233. Bienale industrijskega oblikovanja (17 ; 2000 ; Ljubljana)

20,00 €

[KATALOG BIO 17 = BIO 17 catalogue] / 17. bienale industrijskega oblikovanja - 17.
BIO 2000 = 17th Biennial of Industrial Design, 5. oktober/October-5. november/November 2000,
Ljubljana ; [urednik kataloga Matija Murko ; besedila Peter Krečič in drugi ; prevodi Amidas in
Barbara Strnad ; fotografije razstavljalci in AML]. Katalog. Slovenski in angleški jezik. - Ljubljana :
Gospodarska zbornica Slovenije, 2000. - 207 str. + reklame : čb. in barvne fotograf. ; 30 cm.
Broširan, dobro ohranjen izvod. Priložen 1 list »Spremljevalni dogodki = Accompanying events«.
* Naslov naveden v kolofonu.
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234. Barovier Mentasti, Rosa

20,00 €

VETRO VENEZIANO (1890-1990) / Seconda edizione. V italijanščini. - Venezia :
Arsenale Editrice, 1997. - 207 str. : barvne fotograf. ; 32 x 25 cm. - Karton, ščitni ovitek,
trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod.
235. Bernik, Janez (1933-2016)

15,00 €

ČRTE = Crte = Die Linien = Lines / [risbe in pesmi] Janez Bernik ; [spremna beseda
Zoran Kržišnik, Jure Mikuž ; prevodi Alenka Pirjevec in drugi ; fotografije Moderna Galerija - Lado
Mlekuž]. Angleški, slovenski, nemški, hrvaški jezik. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Zagreb :
Mladost ; London : Aldus Books, 1977. - [216] str. : čb. ilustr. ; 29 x 24 cm. - Platno, trda vezava,
ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod.
236. Čopič, Špelca (1922-2014)

40,00 €

SLOVENSKO SLIKARSTVO / spremna študija Špelca Čopič ; biografski in
bibliografski podatki Melita Stele-Možina ; [prevajalci povzetkov Nada Vitorović in drugi].
Povzetek v angleščini, francoščini, nemščini, ruščini. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1966.
294 str. : barvne in čb. reprodukcije ; 31 x 25 cm. - Platno, trda vezava, ščitni ovitek in zaščitni
karton. Dobro ohranjen izvod.
237. Jakopič, Rihard (1869-1943)

30,00 €

R. JAKOPIČ / [izbor slik in spremna beseda Zoran Kržišnik ; življenjski podatki [in]
iz literature o umetniku Ljerka Menaše, oprema Nadja Furlan]. - Ljubljana : Državna založba
Slovenije : Moderna galerija, 1971. - [234] str. : barvne reprodukcije ; 30 x 26 cm. - Platno,
podložene platnice, trda vezava, plastični ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod.
* Naslov v kolofonu: Rihard Jakopič. Avtorjev podpis kot naslov na naslovni strani.

238. Kalin, Zdenko (1911-1990)

15,00 €

KIPAR ZDENKO KALIN = Sculptor Zdenko Kalin : [Moderna galerija v Ljubljani,
retrospektivna razstava kiparja Zdenka Kalina 1935-1985] / [uvod Zoran Kržišnik ; študija in
življenjepis Špelca Čopič ; prevod v angleščino Darja Hribar, Cica Stele]. Slovensko in angleško
besedilo. Katalog. - Ljubljana : Moderna galerija, 1985. - 189 str. : čb. fotograf. ; 23 x 23 cm.
Dodatek k naslovu naveden na strani pred naslovno stranjo. Broširan, dobro ohranjen izvod.
239. Kralj, France (1895-1960)

10,00 €

FRANCE KRALJ : kiparstvo, grafika 1909-1960 : [Lamutov likovni salon],
Kostanjevica na Krki, julij-september 1980 / [uvodna študija Andrej Smrekar ; literatura Andrej
Smrekar in Zlata Kralj ; prevod v francoščino Viktor Jesenik, prevod v angleščino Mirjam Briški ;
barvni posnetki in fotografija Igor Antič in drugi]. Biografski podatki tudi v angleščini in
francoščini. Katalog. - Kostanjevica na Krki : Dolenjski kulturni festival, 1980. - 97 str. : čb.
fotograf., reprodukcije ; 20 x 20 cm. - Naslov raztegnjen čez dve strani. Broširan, dobro
ohranjen izvod.
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240. Komel, Silvester (1931-1983)

20,00 €

SILVESTER KOMEL / [študija, glavni urednik] Stane Bernik ; predgovor, prefazione
Giuseppe Mazzariol ; [fotografija Alfonz Dariš in drugi ; prevod predgovora Ciril Zlobec, prevod
študije Milko Rener]. Besedilo v slovenščini in italijanščini. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1985.
190 str. : čb. in barvne reprodukcije, fotograf. ; 31 x 27 cm. - Platno, trda vezava, ščitni ovitek. Zelo
dobro ohranjen izvod.
241. Kos, Gojmir Anton (1896-1970)

20,00 €

GOJMIR ANTON KOS : 1896-1970 : retrospektiva, [december] 1992 - [januar] 1993,
Moderna galerija Ljubljana / [teksti Jure Mikuž, Julijana Stojan, Špelca Čopič ; dokumentacija
Breda Ilich-Klančnik ; prevodi Tamara Soban, Mika Briški ; fotografije Lado Mikuž, Matija
Pavlovec]. Besedilo v slovenščini in angleški prevod. Katalog. - Ljubljana : Moderna galerija, 1992.
171 str. : barvne in čb. fotograf., reprodukcije. ; 30 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
242. Maleš, Miha (1903-1987)

30,00 €

MIHA MALEŠ - SLIKAR / [ureditev monografije [in] uvod Marko Lesar ; predgovor
Mirina Zupančič ; avtorji strokovnih besedil Mirko Juteršek, Milček Komelj, Marko Lesar ;
prevajalca povzetkov Narcis Dembskij (francoščina), Gerda Fras (angleščina) ; fotografski posnetki
Srečo Habič, iz zapuščine Mihe Maleša]. - Kamnik : Kulturni center, Galerija zbirka Miha Maleš,
1989. - 176 str. : čb. in barvne reprodukcije, fotograf. ; 31 x 27 cm. - Platno, trda vezava,
ščitni ovitek, zaščitni karton. Zelo dobro ohranjen izvod, ščitni karton nekoliko poškodovan.
243. Samec, Rafael

15,00 €

SVETLOBA, KRHKOST IN PROSOJNOST = Light, fragility and transparency /
[avtorji besedil Mirko Juteršek in drugi ; verzi Helena Blavatsky, Eileen Caddy ; prevod
Kristina Hacin-Ludvik ; fotografi Egon Kaše in drugi. Besedilo v slovenščini in prevod v
angleščino. - Ljubljana : samozal., 2001. - 95 str. : barvne fotograf. ; 31 cm. - Karton, trda
vezava, zelo dobro ohranjen izvod.
244. Savinšek, Jakob (1922-1961)

20,00 €

JAKOB SAVINŠEK : 1922-1961 : retrospektivna razstava, 13. september 13. november 1994 : Moderna galerija Ljubljana = Museum of modern art Ljubljana /
[teksti, texts Špelca Čopič, Sonja Klemenc, Jure Mikuž ; življenjepis, biography Sonja Klemenc ;
prevodi, English translations Amidas, Ljubica Klančar ; fotografije Boris Gaberščik, Lado Mlekuž,
Matija Pavlovec]. Besedilo v slovenščini in prevod v angleščino. Katalog. - Ljubljana : Moderna
galerija, 1994. - 199 str. : čb. in barvne fotograf. ; 30 x 24 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
245. SODOBNA KOROŠKA GRAFIKA : november - december 1954 /

15,00 €

uvod v katalog Leopoldine Springschitz ; katalog je uredil in prevedel besedilo Karel
Dobida. Povzetek v francoščini. - V Ljubljani : Moderna galerija, 1954. - 20 str., [11] str. pril. :
čb. reprodukcije ; 21 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
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246. Tršar, Drago

15,00 €

DRAGO TRŠAR / [uvod] Zoran Kržišnik ; [življenjski podatki Marjan Tršar ; pregled
razstav Eva Gspan ; iz literature o umetniku Ljerka Menaše ; črnobele fotografije Lojze Šmuc
in drugi ; barvni diapozitivi Srečo Habič]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1975.
[138] str. : čb. fotograf. ; 31 x 24 cm. - Fotografije na spojnih listih, platno, trda vezava, ščitni ovitek,
dobro ohranjen izvod.
* Priložen kartonček: »Izdano v počastitev 30-letnice osvoboditve.«

247. TRŽAŠKI SLOVENSKI SLIKARJI = Les peintres slovènes de Trieste /

10,00 €

predgovor je napisal Francè Stelè, uredil in sestavil življenjepisne podatke Karel
Dobida. Katalog. Besedilo v slovenščini in francoščini. - Ljubljana : Moderna galerija, 1953.
19 str., [24] f. ilustr. pril. ; 24 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
* Podoba na ovitku Riko Debenjak. Sodelujoči avtorji: Jože Cesar, Avgust Černigoj, Bogdan Grom, Robert Hlavaty,
Aurelij Lukežič, Rudolf Saksida, Albert Sirk, Lojze Spacal.

248. Modic, Marko

15,00 €

LJUBLJANA. Luč in dan : [fotomonografija = photomonograph] / fotografije Marko
Modic ; tekst Marko Crnkovič ; [prevedel, translated by Milan Mlačnik]. Besedilo v slovenščini
in angleškem prevodu. - Ljubljana : Co Libri, 1994. - 167 str. : barvne fotograf. ; 30 cm.
Karton, trda vezava, zelo dobro ohranjen izvod.
249. Adamič, Emil (1877-1936)

20,00 €

OTROŠKI IN MLADINSKI ZBORI / zbral in uredil Avgust Šuligoj. Glasbeni tisk.
Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1957. - 1 partitura (59 str.) : avtorjeva slika, ; 24 cm.
Broširan, dobro ohranjen izvod.
* Vsebina: Zazibalka; Glej fantka; Račji klun; Grgoraš, kam krevljaš?; Večer; Pleši, pleši črni kos; Izpraševalnica;
Jurjevanje; Sestrica; Dudeldajčki; Belokranjsko narodno kolo; V ljubljano bom pisala; Drava reka; Na jurjevo;
Uspavanka; Koroškim fantom; Kdo najlepše živi; Zabučale gore; Stoji mi polje; Zbadljivka; Vandrovc je privandrov;
Črni kos; Tičica lepo poje; Huda zima; Drežniška; N'mau čez izaro; Da b' biva liepa ura; Po vodi plava; Tri drobne
konople; Ni mi volja več živeti.

250. Stanič Fran (1893-1979)

30,00 €

MELODIČNE ETUDE ZA VIOLINO S SPREMLJAVO KLAVIRJA / glasbeni tisk.
Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1950. - 3 zv. ( 33, 31, 19) str. : note ; 32 cm.
Broširan, dobro ohranjen izvod.
* Vsebina: Zv. 1 : I. del : prva lega; zv. 2 : II. del, A : lege; zv. 3: II. del, B : menjava leg.

251. ŠTIRJE SAMOSPEVI S SPREMLJEVANJEM KLAVIRJA / besede zložil

40,00 €

Oton Župančič, uglasbila Fran Gerbič in Josip Pavčič. Glasbeni tisk. - V Ljubljani :
Glasbena matica, 1917. - 1 partitura (24 str.) : note ; 34 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
* Vsebina: Pojdem na prejo / Fran Gerbič. Uspavanka ; Mehurčki ; Ciciban - Cicifuj / Josip Pavčič.
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252. Žnuderl Stanko (1920-?)

30,00 €

PESMI SVOBODE : priredba za harmoniko, zv. 2 / notno gradivo. - Opalograf
M. Kunaver : Ljubljana, 1945. - 1 partitura ([4] str.) : note ; 25 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
* Vsebina: Bilečanka, Katjuša, Partizanska žena. Izšlo več snopičev.

253. FRANTIŠEK ČAP / [eseja] Zdenko Vrdlovec, Jože Dolmark, uvod Silvan Furlan. 10,00 €
Ljubljana : Slovenski gledališki in filmski muzej, 1981. - 132 str. : čb. fotograf. ;
17 x 17 cm. - (Slovenski film ; 1). - Broširan, dobro ohranjen izvod.
* František Čáp, (1913-1972) režiser, scenarist in montažer češkega rodu, delujoč tudi v Sloveniji.
Rodil se je v Čachovicah blizu Prage v dokaj premožno rodbino. V Pragi je zaključil študij agronomije, vendar se je
zgodaj pričel ukvarjati s filmom, tako da tega poklica ni nikoli opravljal. Najprej je nastopal kot igralec, kmalu pa je
začel prevzemati tudi naloge režiserja in sčasoma postal takrat najbolj cenjen in plačan režiser na Češkem. Tudi kasneje,
ko so Češkoslovaško priključili k Tretjemu Rajhu, je Čap sodeloval s tedaj pomembnimi nemškimi igralci in do konca
vojne posnel okoli deset celovečernih romantičnih filmov. L. 1948, ko so oblast prevzeli komunisti, je prebegnil v
Zahodno Nemčijo, saj je tam imel več možnosti za nadaljevanje svoje kariere. Na Bavarskem je Čapa srečal Branimir
Tuma, direktor Triglav filma, iščoč strokovnjake, ki bi pomagali pri razvoju mlade slovenske filmske industrije. Tako je
po prihodu v Slovenijo Čap že s svojim prvim celovečercem Vesna (1953) v našo kinematografijo vnesel popolnoma
nove tehnične standarde kvalitete in Vesna je vse do konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja ohranil rekord najbolj
gledanega slovenskega filma. Sledili so še številni projekti v domači in tuji produkciji, v 60. letih pa je bil zaradi
neuspeha zadnjega filma in iz političnih razlogov počasi umaknjen iz središča filmskega dogajanja ter nazadnje v
revščini umrl na slovenski obali, kjer je preživel zadnja leta življenja. Pokopan je v Piranu, ki mu je bil od vedno prav
posebej pri srcu, saj naj bi ga pogled z obzidja na mestne strehe spominjal na domačo Prago.

254. KAROL GROSSMANN / Stanko Šimenc, Silvan Furlan, Jure Mikuž, Liljana

10,00 €

Nedić ; [prevod v angleščino Breda Zužić]. - [Ljubljana] : Slovenski gledališki in filmski
muzej, 1985. - 136 str. : čb. fotograf. ; 17 x 17 cm. - (Slovenski film ; 4/5. - Broširan, dobro
ohranjen izvod.
* Dr. Karol Grossman (1864-1929) se je rodil v Drakovcih blizu Male Nedelje in velja za pionirja slovenskega filma.
Po poklicu je bil odvetnik, pravo je študiral v Gradcu, od l. 1901 pa je služboval v Ljutomeru. Bil je razgledan in
izobražen človek; ukvarjal se je z literaturo, gledališčem, prevajanjem in predavanji. Bil je tudi nadvse aktiven
podpornik slovenstva v družabnem življenju takratnega Ljutomera. V prvem desetletju dvajsetega stoletja sta ga posebej
pritegnila fotografija in film. V Dresdnu si je nabavil »laterno magico« za predvajanje diapozitivov in filmov, več
fotoaparatov in amatersko 17,5-milimetrsko filmsko kamero. Leta 1905 in 1906 je posnel prve slovenske kratke filme:
“Odhod od maše v Ljutomeru“, “Sejem v Ljutomeru“ in “Na domačem vrtu“. “Sejem v Ljutomeru“ je posnel
v središču mesta, kjer se dandanes odvija Grossmannov festival. Po pričevanju dr. Božene Grosman in dr. Vladimirja
Grosmana je l. 1915 v očetovi hiši v Ljutomeru nekaj mesecev stanoval artilerijski podoficir Fritz Lang (1890-1976),
poznejši slavni filmski režiser, ki ga poznamo po filmih “Metropolis“, “Nibelungi“, “Žena na mesecu“, in drugih.
Lang je veliko časa prebil v knjižnici dr. Grossmanna, v bližnji lončarski delavnici pa je kiparil, o čemer pričajo
spominska fotografija ter dve vazi in dve poprsji, ki so jih odkrili na podstrehi Grossmanove hiše. Prav te skulpture so
edino ohranjeno umetniško delo iz Langovega predfilmskega obdobja. Ni izključeno, da je Grossmann kot velik ljubitelj
posnetih podob in poznavalec takratne filmske tehnike tako vsaj delno vplival tudi na ustvarjalno pot enega največjih
režiserjev zlate dobe filma.
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255. Benko, Marija; Špolad Žuber, Božica

15,00 €

JEDI NA KOBARIŠKEM : kar je bujš, je pa bujš / [besedilo in fotografije] Marija
Benko, Božica Špolad Žuber ; zemljevid Kobarida z okolico Geodetski zavod Slovenije,
uvod Janez Bogataj. - Ljubljana : Kmečki glas, 2008. - 198 [7] str. : barvne fotograf. ; 24 cm.
Karton, dobro ohranjen izvod.
256. JEDI NA GORIŠKEM. 1 : [Predjedi. Juhe, mineštre, skuhe, kuhinje. Mesne jedi] / 20,00 €
uredila Slavica Plahuta. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2002. - 239 str. : čb. ilustr. ; 25 cm.
Karton, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod.
* V kompletu so izšli skupno 3 zvezki; poleg 1. še knj. 2 (Omake, priloge, zelenjavne jedi, jedi iz jajc in sira) ter knj. 3
(Jedi iz testa, pijače, sadje), ki pa tukaj nista priloženi.

257. Piccinardi, Antonio

20,00 €

ITALIJANSKA GASTRONOMIJA : italijanske pokrajine in njihova kulinarika /
prevajalki Vesna Čeh-Štok, Silva Gomzi-Praprotnik ; fotografije Emilio F. Simion. - Ljubljana :
DZS, 1993. - 256 str. : barvne fotograf. ; 34 cm. - Karton, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod.
258. Sälzer, Sabine; Dickhaut, Sebastian

10,00 €

OSNOVNA KUHARIJA : vse, kar potrebujemo, da bomo hitro in dobro kuhali /
prevod iz nemščine Marija Knez Bergant in Hanka Štular. - Ljubljana : Vale-Novak, 2000.
168 str. : barvne fotograf. ; 24 x 23 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.
259. Künzle, Johann (1857-1945)

10,00 €

ZDRAVILNA ZELIŠČA : prirejeno po knjižici župnika Ivana Künzlerja "Chrut und
Uchrut". - V Ljubljani : Katoliška bukvarna, 1914. - 62 str. ; 17 cm. - Broširan, zelo dobro
ohranjen izvod.
260. ZELENJADNI VRT : kratek popis obdelovanja in pridelovanja zelenjadi.

30,00 €

Ljubljana : Sever & Urbanič, [1910]. - 30 str. ; 19 cm. - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
261. NA DOMAČI ZEMLJI / uredil Oskar Hudales. Učbenik. - Maribor : Obzorja,

15,00 €

1960. - 104 str. ; 21 cm. - (Pionirsko branje za V. razred osnovnih šol ; zv. 1). - Broširan,
Dobro ohranjen izvod.
* Vsebina: Na domači zemlji ; Na našem lepem Jadranu.

262. NA PLODNIH PANONSKIH RAVNINAH / uredil Oskar Hudales. Učbenik.
V Mariboru : Obzorja, 1960. - 138 str. ; 21 cm. - (Pionirsko branje za V. razred osnovnih
šol ; zv. 2). - Broširan, dobro ohranjen izvod, prednja platnica pobarvana z barvicami.
* Vsebina: Del 1: Na plodnih panonskih ravninah ; Del 2: V rojstnih krajih naše svobode.
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263. V VRTINCU ŽIVLJENJA / uredil Oskar Hudales. Učbenik.

15,00 €

V Mariboru : Obzorja, 1961. - 121 str. ; 21 cm. - (Pionirsko branje za V. razred osnovnih
šol ; zv. 3). - Broširan, dobro ohranjen izvod.
* Vsebina: V vrtincu življenja ; Pot v lepšo bodočnost.

264. Radić, Momčilo

30,00 €

NIKOLA TESLA : ustvarjalna pot izumitelja : ob 135 letnici rojstva : [1856-1943].
Maribor : Birostoritve, 1992. - 2 zv. (108; 179) str. : čb. ilustr. ; 29 cm. - Broširan, zelo dobro
ohranjen izvod.
265. Duhovnik, Jože (1913-1996)

15,00 €

POGLED V SVET KRISTALOV / opremila Mira Rojec. - [Ljubljana] : Mladinska
knjiga, 1961. - 206 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižnica Priroda in ljudje). - Broširan, dobro
ohranjen izvod.
266. Ramovš, Anton (1924-2011)

15,00 €

GEOLOŠKI IZLETI PO LJUBLJANSKI OKOLICI / opremila Marija Rojec.
[Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1961. - 230 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Knjižnica Priroda in ljudje ;
Mladi geolog ; 3). - Broširan, dobro ohranjen izvod.
267. Rus, Jože (1888-1945)

10,00 €

SLOVENSKA ZEMLJA : kratka analiza njene zgradnje in izoblike. - V Ljubljani :
Zvezna tiskarna in knjigarna, 1924. - 48 str. : čb. ilustr. ; 24 cm. - (Splošna knjižnica.
Znanstvena in strokovna zbirka ; 2). - Broširan, solidno ohranjen izvod.
268. Schiviz von Schivizhoffen, Ludwig (1859-1939)

300,00 €

DER ADEL IN DEN MATRIKEN DES HERZOGTUMS KRAIN / herausgegeben
von Ludwig Schiviz von Schivizhoffen. - Görz : Selbstverlag des Verfassers, 1905.
[4], 505 str. ; 30 cm. - Polplatno, dobro ohranjen izvod.
* Ludwig Schiviz von Schivizhoffen (v poznejših letih Šivic Ludvik), pravnik in genealog, rojen v Zagrebu, umrl v
Ljubljani. Izhajal je iz vipavske svobodniške rodbine (poplemenitena 1754) in služboval kot upravni pravnik pri
Kranjski deželni vladi na raznih okrajnih glavarstvih. Na lastno željo se je l. 1900 upokojil. V pokoju se je ukvarjal z
genealogijo plemstva; zbiral je podatke o rojstvih, porokah in smrti plemstva na Kranjskem, Goriškem in Gradcu.
Podatki so zbrani po farah in vrstah matičnih knjig, dodana so jim tudi imenska kazala. Kljub očitkom, da so podatki tu
in tam napačno prepisani ali po nepotrebnem označeni kot nečitljivi, so te zbirke vendar po obsegu in zamisli pri nas
edinstvene ter pomembne za pojasnitev določenih pojavov naše gospodarske in družbene zgodovine. Izdal je tri knjige:
Der Adel in den Matriken der Grafschaft Gorz und Gradisca (1904), Der Adel in den Matriken des
Herzogthums Krain (1905) in Der Adel in den Matriken der stadt Graz (1909).

269. Merkù, Pavle (1927-2014)

10,00 €

SLOVENSKA KRAJEVNA IMENA V ITALIJI : priročnik = Toponimi sloveni in
Italia : manuale. - Trst : Mladika, 1999. - 123 str. ; 21 cm. - Umetno usnje, mehka vezava,
dobro ohranjen izvod.
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270. ZAČASNI SLOVAR SLOVENSKIH PRIIMKOV / odgovorni redaktor France

30,00 €

Bezlaj. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1974. - 723 str. ; 28 cm.
Polplatno, dobro ohranjen izvod, naklada 50 izvodov.
* Na vrhu naslovne str.: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede, Inštitut za
slovenski jezik, Etimološko-onomastična sekcija.

271. JULIJSKA KRAJINA V BORBI ZA SAMOODLOČBO IN PRIKLJUČITEV

40,00 €

K FEDERATIVNI LJUDSKI REPUBLIKI JUGOSLAVIJI = Juliska Krajina u borbi za
samoopredeljenje i priključenje k Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji = The Julian
March in the struggle for the self-determination and union with the Federative People's
Republic of Jugoslavia = Julijskaja Krajna v bor'be za samoopredelenie i prisoedinenie k
Federativnoj narodnoj respublike Jugoslavii = La Marche Julienne dans sa lutte pour son droit
de disposer d'elle-même et pour son rattachement à la République fédérative populaire de
Yougoslavie = La Regione Giulia nella sua lotta per la autodecisione e per la congiunzione alla
Repubblica federativa popolare di Jugoslavia / - Večino zvd. in diagramov izdelala Viljem
Kremžar in A. Lazić. Besedilo slov., srbohrv., angl., rus., franc. in italij. - [Ljubljana : Zunanje
ministrstvo, 1946]. - 1 mapa (loč. pag.) : ilustr., zvd. ; 36 cm. - Platnena mapa, dobro ohranjen
izvod.
* Podatki o impresumu in avtorjih po Slovenski bibliografiji 1945-1947. To spomenico je izročil Pokrajinski narodno
osvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst medzavezniški razmejitveni komisiji.

272. Stieler, Adolf (1775-1836)

200,00 €

HAND - ATLAS. 254 Haupt- und Nebenkarten in Kupferstich / 10. Aufl.
Hundertjahr-Ausgabe. Von Grund auf neubearbeitet unter unter Leitung von Hermann Haack.
Gotha : Justus Perthes, 1926/28. - [9] str., 108 zg. barvnih zvd. ; 40 cm. Dodano:
NAMENVERZEICHNIS ZU STIELERS-HAND-ATLAS / 1. Sufl. Hundertjahr- Ausgabe.
315 str. ; 40 cm. - Oba zvezka vezana v polusnje in zeleno platno, zelo dobro ohranjen izvod.
* Adolf Stieler je bil nemški kartograf in pravnik, ki je večino svojega življenja delal na Geografskem inštitutu Justus
Perthes v Gothi.

273. SVETA NOČ V ZVONIKU / božična igra. - 6 f., ciklostil. Privezano:

30,00 €

 1. Sveta noč : božična igrica s petjem v dveh slikah / Joža Vovk. - 9 f., ciklostil.
 2. Pastirčki pred nebeškimi vrati : božični prizorček z rajanjem. - 4 str., ciklostil.
 3. Sveti trije Kralji : otroški prizorček. - 4 str., ciklostil.
 4. Pastirica Barbika in sveti večer : dramatska igra v treh slikah / Silvin Sardenko. - 10 f.,
ciklostil.
1 zv. ; 30 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. Redkost.
* Kraj in letnica izdaje nista navedena.
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274. BIBLIJA / prevod podnapisov k slikam Andrej Rosina. Prevedeno po

2.750,00 €

Wiener Bilderbibel. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008. - 1067 str. : ilustr. ; 36 cm.
Rdeče usnje, zlata obreza z ornamentiko, rumeno kovinsko okovje in zaponka; v leseni varovalni
škatli (40 x 32 x 11 cm), prav tako z rumeno kovinsko zaponko. Priložene rokavice in kuverta.
Bibliofilska izdaja, št. 175/1000.
* Ena najprestižnejših izdaj Biblije v slovenskem jeziku z bogatimi ilustracijami in razkošno opremo.
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VIRI
Celjska Mohorjeva družba. Dostopno na: https://www.mohorjeva.org/
COBISS. Dostopno na http://www.cobiss.si/
Grossmann: festival fantastičnega filma in vina. Dostopno na https://www.grossmann.si/
Leksikon Slovenska književnost. Zbirka Sopotnik/Leksikoni CZ. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1996.
Obrazi slovenskih pokrajin. Dostopno na https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/
Primorski slovenski biografski leksikon. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1974-1994.
Slovenski biografski leksikon. Elektronska izdaja. Ljubljana: SAZU: ZRC SAZU, 2009. Dostopen na
http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:sbl/VIEW/
Wikipedia. Dostopno na http://sl.wikipedia.org/
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Mladinska knjiga Trgovina d.o.o.
TRUBARJEV ANTIKVARIAT
Mestni trg 25, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 244 26 83
Fax: +386 (0)1 244 26 82
E-mail: antikvariat@mladinska-knjiga.si
Delovni čas:
ponedeljek - petek od 9:00 do 19:00
sobota od 8:30 do 13:30
nedelje in prazniki zaprto
Pripravili: Stanka Golob, Andrej Jereb, Ruby Knap
Tisk: Fotokopirnica Gosposvetska, Ljubljana
Ljubljana, marec 2022
Za vse morebitne napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje. 
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