
I 
 

1. Šilih, Igor                                                                                                                                             20,00 € 
PRAVLJICA O CARJEVIČU JERUSLANU  
prepesnil Pavel Golia ; ilustriral Tone Kralj. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1950. -  
[44] str. : barv. ilustr. ; 22 x 18 cm. - polplatno, dobro ohranjen izvod. 
 
2. Umek, Evelina                                                                                                                                  10,00 € 
SLOVAR RADOVEDNEGA TAČKA / ilustrator Samo Jenčič. - Ljubljana : Marketing 013 ZTP, 1992. -  
47 str. : barv. ilustr. ; 31 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
3. Umek, Evelina                                                                                                                                10,00 € 
RADOVEDNI TAČEK ALI TA VESELI DAN V GLEDALIŠČU  
ilustriral in opremil Samo Jenčič. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1995. -  
44 str. : barv. ilustr. ; 31 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
4. Cotič, Metka                                                                                                                                  5,00 € 
BACEK IN ZVER / besedilo in ilustracije Metka Cotič. - Ljubljana : Založba Morje, 2008. -  
[17] str. : barv. ilustr. ; 21 x 21 cm. - (Knjižna zbirka Mravljica). - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
 
5. Bizjak, Ivan (1936-2018)                                                                                                                   10,00 € 
PETELIN IN DVA PETELINČKA. 2. izdaja / ilustriral Rudi Skočir. - Piran : Sanjska knjiga d.o.o., 2009. -  
24 str. : barv. ilustr. ; 27 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
6. Paušič, Olga                                                                                                                                                8,00 € 
POD BELIM GRADOM : zgodbe za najmlajše / spremna beseda Matej Krajnc  
Ljubljana : Založba Ved, 2012. - 176 str. ; 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
7. Grosman, Božena (1903-1987)                                                                                                             10,00 €                 
NEKOČ JE BILO : iz spominov partizanske zdravnice / Božena Grosman-Vida  
Ljubljana : Zavod Borec, 1967. - 119 str. : čb fotogr. ; 17 cm. - (Kurirčkova knjižnica). -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
8. Jurca, Branka (1914-1999)                                                                                                                     5,00 € 
MARJANKA VSEZNALKA / ilustrirala Jelka Godec-Tomšič. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1980. -  
[16] str. : čb ilustr. ; 16 x 16 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 230). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
9. Makarovič, Svetlana                                                                                                                   20,00 € 
KAM PA KAM, KOSOVIRJA? / ilustriral Matjaž Schmidt ; spremna beseda Marjana Kobe. 
Ljubljana : DZS, 1995. - 57 str. : barv. ilustr. ; 22 x 21 cm. - (Zbirka Kosovirji ; 3). -  
kartoniran, dobro ohranjen izvod; podpis »milostljive gospe«. 
 
10. Rozman, Smiljan (1927-2007)                                                                                                               6,00 € 
OBLAČEK POHAJAČEK / ilustracije Marijan Pečar ; beseda o avtorju Dušan Čater.  
V Ljubljani : Karantanija, 1999. - 90 str. : čb ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Cekinček). -  
kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
 
11. Andersen, Hans Christian (1805-1875)                                                                                        15,00 € 
VŽIGALNIK. 3. izdaja / ilustriral Kostja Gatnik ; prevedel Rudolf Kresal. 
Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - [24] str. : barv. ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zakladi otroštva). - 
kartoniran, odlično ohranjen izvod. 



II 
 

12. Godina, Ferdo (1912-1994)                                                                                                                10,00 € 
KOS RŽENEGA KRUHA / ilustriral in opremil Ive Šubic. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. -  
156 str. : čb ilustr. ; 21 cm. - (Cicibanova knjižnica). - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
 
13. Hevier, Daniel                                                                                                                                10,00 € 
KAM GREDO SLADOLEDARJI POZIMI. 1. natis / prevedla Bilka Matè ;  
ilustrirala Luba Končeková-Veselá. - Ljubljana : Mladinska knjiga ; Bratislava : Mladé letá, 1986. -  
66 str. : barv. ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Cicibanova knjižnica). - kartoniran, dobro ohranjen izvod; 
posvetilo »V spomin na letno porcijo sladoleda«. 
 
14. Tellegen, Toon                                                                                                                                      15,00 € 
JUTRI JE BILA ZABAVA. 1. natis / z ilustracijami Ingrid Godon ; prevedla Anita Srebnik.  
Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 92, [6] str. : barv. ilustr. ; 20 x 18 cm. - (Zbirka Deteljica). - 
kartoniran, odlično ohranjen izvod. 
 
15. Suhodolčan, Leopold (1928-1980)                                                                                        15,00 € 
PETER NOS JE VSEMU KOS. 2. natis / ilustriral Marjan Manček. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. -  
103 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Deteljica). - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
16. Makarovič, Svetlana                                                                                                                   10,00 € 
ALADINOVA ČUDEŽNA SVETILKA / po pravljici iz Tisoč in ene noči napisala Svetlana Makarovič ;  
ilustriral Tomaž Kržišnik. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1974. -  
leporello [18 str.] : barv. ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
17. Zajc, Dane (1929-2005)                                                                                                                   15,00 € 
LETEČA HIŠICA. 1. ponatis / ilustrirala Anka Luger-Peroci 
Ljubljana : Mladinska knjiga, 2002. - [27] str. : barv. ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice). - 
kartoniran, odlično ohranjen izvod; velike tiskane črke. 
 
18. OD LINTVERNA : slovenska ljudska pravljica v priredbi Anje Štefan                                    12,00 € 
povedal Anton Dremelj-Resnik ; posnel Milko Matičetov ; ilustriral Zvonko Čoh.  
Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - [23] str. : barv. ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Velike slikanice). -  
kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
19. Firm, Vlado (1919-2002)                                                                                                                   20,00 € 
GOZDNI PRIJATELJI / ilustriral Miki Muster 
Ljubljana : Klub devete umetnosti : Delavska enotnost, 1987. - [52] str. : čb ilustr. ; 29 cm. -  
(Klasiki jugoslovanskega stripa. Posebna izdaja revije Naš strip). -  
broširan izvod; prvi dve risbi sta laično barvani. 
 
20. Muster, Miki (1925-2018)                                                                                                                   20,00 € 
SNEŽEK / besedilo in ilustracije Miki Muster 
Ljubljana : Klub devete umetnosti : Delavska enotnost, 1987. - [64] str. : čb ilustr. ; 27 cm. -  
(Zbirka Klasiki jugoslovanskega stripa. Posebna izdaja revije Naš strip). -  
broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
21. Lamb, Charles (1775-1834) ; Lamb, Mary (1764-1847)    10,00 € 
TALES FROM SHAKESPEARE. 5. Impression / with Illustrations by Karel Svolinský.  
London : Paul Hamlyn, 1967. - 242 str. : barv. ilustr. ; 29 cm. - platno, zelo dobro ohranjen izvod.  



III 
 

22. Jan Malik (1904-1980)    5,00 € 
ŽOGICA NOGICA : pravljična igra za najmlajše  
prevedel Pavel Holeček ; glasbene vložke napisal Bojan Adamič ; opremil Janez Trpin.  
[Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1951. - 49, [3] str. : čb ilustr., fotogr., note ; 17 cm. -  
(Zbirka Lutkovni oder ; 5). - broširan, solidno ohranjen izvod; vsebuje tudi Navodila za uprizoritev. 
 
23. Skupa, Josef (1892-1957) ; Wenig, Frank (1898-1974)                                                                  10,00 € 
TINČEK MED ŽUŽKI : pravljična igra za lutke / prevedla Pavel Holeček in Janko Moder ;  
ilustracije po originalu. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1958. - 50 str. : čb ilustr. ; 17 cm. -  
(Zbirka Lutkovni oder ; 14). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
24. Krásnohorská, Eliška (1847-1926)                                                                                                      10,00 € 
POLJUB : prostonárodna opera v dveh dejanjih  
po pripovesti Karoline Světlé spisala Eliška Krásnohorská ; uglasbil Bedřich Smetana ;  
preložil Anton Funtek. - V Ljubljani : Dramatično društvo, 1894. - 59 str. ; 18 cm. -  
(Zbirka Slovenska Talija ; 59(a)). - broširan, solidno ohranjen izvod. 
 
25. Scribe, Eugène (1791-1861)    10,00 € 
AFRIČANKA : opera v petih dejanjih / uglasbil G. Meyerbeer ; poslovenil Engelbert Gangl.   
V Ljubljani : Dramatično društvo, 1895 (1896). - 85 str. ; 17 cm. -  
(Zbirka Slovenska Talija ; 60(a)). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
26. Triesch, Friedrich Gustav (1845-1907)  10,00 € 
V MEDENIH TEDNIH : burka v enem dejanju. - V Gorici : Goriška tiskarna A. Gabršček, 1904. -  
52 str. ; 15 cm. - (Zbirka Talija ; 16). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
27. Makarovič, Svetlana                                                                                                                   15,00 € 
MRTVEC PRIDE PO LJUBICO / spremna beseda Matej Bogataj ; slike Andrej Brumen-Čop ;  
fotografije Boris Gaberščik. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2009. -  
71 str. : barv. ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Aleph ; 127). - kartoniran, dobro ohranjen izvod;  
posvetilo in podpis ilustratorja. 
 
28. Ibsen, Henrik (1828-1906)  17,00 € 
PEER GYNT : dramska pesnitev / prevedel [in opombe napisal] Janko Moder ;  
spremna beseda Mirko Zupančič. - V Ljubljani : Slovenska matica, 1980. - 321 str. ; 19 cm. -  
(Zbirka Vezava beseda ; 27). - platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
29. Siegenfeld, Carl (Florijan Vodovnik, 1824-1884)  20,00 € 
GEDICHTE DES HAUPTMANNES CARL VODOVNIK-SIEGENFELD  
herausgegeben von Dr. Ant. Medved, Prof. am k.k. Staatsgymn. in Marburg.  
Cilli : Dragotin Hribar, 1897. - 100 str., [1] čb slik. pril. s podobo avtorja : ilustr. ; 18 cm. -  
krašeno platno, zelo dobro ohranjen izvod. 
* Florijan Vodovnik (1824, Radegunda/Mozirje - 1884, Gradec), pesnik. Osnovno šolo je obiskoval v Mozirju, 
gimnazijo v Celju, v Gradcu je študiral filozofijo. V gimnazijskih letih si je nadel psevdonim C. Siegenfeld, ki ga 
je l. 1879 legaliziral kot rodbinski priimek. L. 1848 je kot prostovoljec vstopil v avstrijsko vojsko in se udeležil 
bojev pri Dunaju. L. 1854 je napredoval v poročnika in služboval v Zagrebu. Zaradi slabega zdravja se je l. 
1871 upokojil in se vrnil v Gradec. Kot gimnazijec je spoznal ljudskega pesnika J. Lipolda, župnika na Rečici ob 
Savinji, ki ga je spodbudil k pesnikovanju. Pisal je gladko tekoče verze v nemščini, a jih ni objavil; ohranili pa 
sta se dve prigodnici v slovenščini. Anton Medved je našel še rokopis s 125 pesmimi, jih 36 izbral in skupaj s 
pesnikovim življenjepisom objavil v pričujoči knjigi. 



IV 
 

30. Vahen, Damjan (1913-1981)                                                                                                      10,00 € 
MRAČNI SAMOGOVORI : zbirka pesmi. - Ljubljana : 1963. - 64 str. ; 17 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo avtorja. 
* Damjan Vahen Svetinov, slovenski pesnik in pionir esperantskega gibanja v Jugoslaviji. Bil je založnik Verde 
Revuo od l. 1935 in Niaj Vizaĝoj v l. 1937-39. 

 
31. Geister, Iztok                                                                                                                                10,00 € 
ŽALOSTNA MAJNA / spisal in opremil I. G. Plamen. 
Ljubljana : DZS, 1969. - 81 str. ; 18 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
32. Šalamun, Tomaž (1941-2014)  20,00 € 
ROMANJE ZA MARUŠKO. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1971. - 79 str. ; 20 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod; na sprednjem veznem listu lastniški podpis in datum. 
 
33. OBRAZ / pesmi Ivan Minatti ; oblikovanje Tomaž Kržišnik.                                                 50,00 € 
Ljubljana : Partizanska knjiga, 1972. - mapa, [10,10] str. : barv. ilustr. ; 30 x 30 cm. -  
kartoniran izvod na špiralo, v mapi; oštevilčena izdaja, št. 6/300, podpisana pesnik in oblikovalec. 
 
34. Fritz, Ervin                                                                                                                                             15,00 € 
FARSE. - Ljubljana : DZS, 1973. - 129 str. ; 17 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
* vsebina: Karantena: zgodba iz vojaškega življenja ; Komisija za samomore ; Kralj Malhus.  

 
35. Kreft, Lev ; Vodušek, David B.   10,00 € 
MEJDUN, SO DOBRE PESMI / opremil Igor Recer. - Maribor : Založba Obzorja, 1975. -  
39, 39 str. ; 18 x 16  cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  
 
36. Svetina, Ivo  10,00 € 
VAŠA PARTIJSKA LJUBEZEN, OČETJE! HEROJSKA SMRT ŽIVLJENJA …. : 1972  
opremil Bard Iucundus. - Ljubljana : samozaložba I. Svetina, 1976. - 88 str. ; 17 cm. - 
broširan, solidno ohranjen izvod (platnice zamazane). 
 
37. Jesih, Milan                                                                                                                                            20,00 € 
SONETI. 2. naklada. - Celovec : Založba Wieser, cop. 1990. - 93 str. ; 19 cm. -  
brošura s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod.  
 
38. Pavletič-Lorenčak, Darinka                                                                                                      10,00 € 
NAVADNE PESMI / ilustrirala avtorica. - Laško : Kulturni center : Pivovarna Laško, 2002. -  
96 str. : čb ilustr. ; 21 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorice. 
 
39. Lainšček, Feri                                                                                                                                15,00 € 
POSONČNICE=Napraforgó-alkonyat=Suncogledice=Sonnenwenden  
z reprodukcijami slik Cvetke Hojnik ; prevodi Zágorec-Csuka Judit in drugi. Pesmi v slov.,  
madž., hr. in nem. jeziku. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2005. - 85 str. : barv. ilustr. ; 25 cm. -  
kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis slikarke. 
 
40. Zajc, Dane (1929-2005)  20,00 € 
UBIJAVCI KAČ. - Maribor : Založba Obzorja, 1968. - 73 str. ; 19 cm. - (Zbirka Znamenja ; 1). -  
broširan izvod; na sprednjem listu lastniški podpis, na platnicah rumenkasti madeži. 
* avtorjeva tretja pesniška zbirka; pred njo sta izšli Požgana trava (1958) in Jezik iz zemlje (1961). 



V 
 

41. Samec, Janko (1886-1945)  8,00 € 
SEN MORJA : soneti in druge pesmi / izbral, uredil in spremno besedo napisal France Vurnik.  
[Trst] : ZTT ; [Ljubljana] : Cankarjeva založba, 1981. - 108 str. ; 20 cm. -  
(Zbirka Leposlovje ; 6). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Janko Samec (1886, Trst - 1945, Ljubljana), primorski pesnik in učitelj. Pisal je članke, kritike, prozo in 
poezijo. Njegov pesniški svet je izhajal iz nasledstva »moderne«. 

 
42. Kosovel, Srečko (1904-1926) 40,00 € 
INTEGRALI '26. 2. izdaja / izbral, uredil in uvodno študijo napisal Anton Ocvirk.  
V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1984. - 314 str., [XVI] str. pril. : čb ilustr. ; 17 x 18 cm. -  
(Zbirka Bela krizantema). - polplatno, dobro ohranjen izvod;  
na sprednjem veznem listu lastniški podpis. 
 
43. Zupan, Vitomil (1914-1987)                                                                                                      20,00 € 
POLNOČNO VINO. - Ljubljana : DZS, 1973. - 67 str. ; 17 x 17 cm. -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
44. Grafenauer, Niko                                                                                                                                10,00 € 
ŠTUKATURE / spremna beseda Taras Kermauner. - Ljubljana : DZS, 1975. - 79 str. ; 17 x 17 cm. - 
brošura s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod, manjka grafični list Marjana Pogačnika. 
 
45. Taufer, Veno                                                                                                                                10,00 € 
PESMARICA RABLJENIH BESED. - Ljubljana : DZS, 1975. - 65 str. ; 17 x 17 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod; vsebuje tudi O rabi rabljenih besed: predavanje v Društvu za 
primerjalno književnost. 
 
46. Zagoričnik, Ifigenija                                                                                                                   10,00 € 
DREVESA SO SE TAKRAT PREMIKALA IN SEM POMEŠALA NJIHOVA IMENA  
Ljubljana : DZS, 1977. - 63 str. ; 17 x 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
47. Dekleva, Milan                                                                                                                             10,00 € 
DOPISOVANJA / fotografije Žare Veselič. - Ljubljana : DZS, 1978. -  
[44] str. : čb fotogr. ; 17 x 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
48. Mihalić, Slavko (1928-2007)                                                                                                   10,00 € 
ZADNJA VEČERJA / pesmi izbral in prevedel Veno Taufer ; spremna beseda Antun Šoljan.  
Ljubljana : DZS, 1974. - 93 str. ; 17 x 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
49. Urošević, Vlada                                                                                                                                10,00 € 
NEKO DRUGO MESTO / pesmi izbral in prevedel Veno Taufer.  
Ljubljana : DZS, 1975. - 96 str. ; 17 x 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
50. Koneski, Blaže (1921-1993)                                                                                                      10,00 € 
POEZIJA / prevedel Ivan Minatti ; O poeziji Blaže Koneskega Vlada Urošević (prevod Severin Šali).  
Ljubljana : DZS, 1977. - 127 str. ; 17 x 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
51. Pavlović, Miodrag (1928-2014)                                                                                                      10,00 € 
SVETLI IN TEMNI PRAZNIKI / pesmi zbral in prevedel Veno Taufer. 
Ljubljana : DZS, 1977 (1978). - 169 str. ; 17 x 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 



VI 
 

52. PESNIKI BAGDALE : Dobri Dimitrijević, B. L. Lazarević, Antonije Marinković,   7,00 € 
Saša Trajković, Živadin Lukić, Dimitrije Nikolajević, Ljubiša Djidić  
prevedli Ciril Zlobec in drugi ; spremna beseda Miloš Petrović. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1966. - 
118 str. ; 20 cm. - brošura s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
53. Scharf, Helmut (1915-2001)   6,00 € 
BESEDA, KI BOSA POTUJE / prevedla Jože Šmit in Branko Žužek. - Ljubljana : DZS, 1973. -  
45 str. ; 20 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
54. Arp, Jean Hans (1886-1966)                                                                                                      10,00 € 
DADA PESMI / prevedel in esej napisal Andrej Medved.  
Ljubljana : DZS, 1976. - 125 str. ; 19 cm. - (Zbirka Pesniki ; 9). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 * Hans Jean Arp, nemško-francoski pesnik, slikar, kipar in grafik, začetnik dadaističnega gibanja. 

 
55. Bataille, Georges (1897-1962)    5,00 € 
PESMI / prevod Andrej Medved. - Koper : Hyperion, 1999. - 61 str. ; 19 cm. - broširan izvod;  
na sprednjem listu lastniški podpis, na sprednji platnici na zgornjem robu svetlobni trak.  
 
56. Ducasse, Isidore Lucien, grof de Lautréamont (1846-1870)   15,00 € 
MALDORORJEVI SPEVI ; POEZIJE / prevedel in spremno besedo napisal Aleš Berger. 
Ljubljana : Cankarjeva založba, 1985. - 295 str. ; 19 cm. - (Zbirka Bela krizantema). - 
platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
57. Mallarmé, Stéphane (1842-1898)   15,00 € 
KNJIGA : izbrano delo / izbral, prevedel, uredil ter opombe in spremno besedo  
napisal Marko Crnkovič. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1990. - 294 str. ; 19 cm. -  
(Zbirka Bela krizantema). - umetno platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod;  
na sprednjem veznem listu lastniški podpis. 
* vsebina: Poezije ; Mladostna proza ; Pesmi v prozi ; Variacije na temo ; Igitur ; Met kock ; Drugi spisi ; Pisma. 

 
58. SLOVENEČKA POEZIJA / antologija vo izbor na dr. Boris Paternu,                                   10,00 € 
dr. Aleksandar Spasov ; pesnite gi prepeale Srbo Ivanovski i drugi. V cirilici.  
Skopje : Misla, 1972. - 275 str. ; 21 cm. - platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod 
 
59. Höfler, Alojzij (1866-1928)     20,00 € 
NAŠA ANČKA : povest / spisal Vekoslav Radgončan 
V Ljubljani : uredništvo »Tiskarskega obzornika«, 1911. - 63 str. : vinjete ; 17 cm. -  
polplatno, dobro ohranjen izvod; na naslovni strani ovalni žig »Knjižnica Prosveta Sv. Krištof«. 
* Alojzij Höfler (1866, Ljubljana - 1928, Ljubljana), tiskar. Po gimnaziji se je posvetil tiskarstvu, ki se ga je izučil 
pri Kleinmayrju & Bambergu. Kot korektor je služboval v Linzu, Mariboru, Celju in Ljubljani. L. 1900 je postal 
faktor Miličeve, pozneje Združene tiskarne. V l. 1912-14 je služboval v Sarajevu, nato v Mariboru, od koder se 
je l. 1918 vrnil v ljubljansko Zvezno tiskarno in postal njen ravnatelj. Izdajal in zalagal je Tiskarski obzornik 
1909-11. Pod psevdonimom je izdal povest Naša Ančka in založil Koželjevo slikanico Moji ljubčki. 

 
60. Kač, Janko (1891-1952)                                                                                                                   20,00 € 
GRUNT : roman v treh delih v eni knjigi. - Ljubljana : Založba »Zemlja«, 1933. -  
171 str. ; 21 cm. - platno; hrbet znotraj počen. 
* moto: »Prvo je grunt, za njim denar. Potem pridejo postave, Bog pa je zadnji. Taka je kmetska postava. 
Nikjer ni zapisana, nikjer dovoljena. V vseh deželah, pri vseh narodih in vseh verah pa je bila in bo ista, dokler 
je zemlja osebna last človekova.« 



VII 
 

61. Gradišnik, Janez (1917-2009)                                                                                                      10,00 € 
URA SPOMINA : novele. - Maribor : Založba Obzorja, 1961. - 309 str. ; 19 cm. -  
polplatno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
62. Kreft, Bratko (1905-1996)   10,00 € 
KALVARIJA ZA VASJO IN DRUGE POVESTI IZ PRLEKIJE / uvodno besedo napisal Francè Vurnik ;  
uredil Vanek Šiftar. - V Murski Soboti : Pomurska založba, 1961. -  
330 str. : čb avtor. pod. ; 21 cm. - polplatno s ščitnim ovitkom; obreze pegave. 
* vsebina: France Vurnik: Doživetje umetnika ; Cigani ; Špijon ; Povest o mlinu ; Balada o Lenčki ; Pesem v 
jeseni ; Vseh mrtvih dan ; Vas ; Povest o konju ; Zgodba o prvem honorarju ; Micka Šafarička ; Zgodba o 
komisiji, blatu in šmarnici ; Kalvarija za vasjo ; Jože Munda: Bibliografija Bratke Krefta ; Vanek Šiftar: Ob zbirki 
Kalvarija za vasjo in druge povesti iz Prlekije. 

 
63. Okič, Fani (1924-2019)  10,00 € 
LJUBIM TE, DEKLICA. - V Ljubljani : Zavod Borec, 1966. - 199 str. ; 19 cm. -  
polplatno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
64. Bojetu, Berta (1946-1997)  10,00 € 
FILIO NI DOMA : roman. - Celovec : Založba Wieser, 1990. - 193 str. ; 19 cm. -  
brošura s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
65. Smolnikar, Breda                                                                                                                                  20,00 € 
KO SE TAM GORI NE OLISTAJO BREZE : (ni iz Zlatih dépuških pripovedk)  
(sodno cenzurirana izdaja) / Razmišljanja o pripovedi… Evgen Bavčar.  
Depala vas : samozaložba B. Smolnikar, 2004. - 127 str. ; 21 cm. - kartoniran izvod s ščitnim ovitkom, 
zelo dobro ohranjen; na sprednjem veznem listu krajša opomba s kemičnim svinčnikom. 
 
66. Smolnikar, Breda                                                                                                                                20,00 € 
NAJBOLJ ZLATA DÉPUŠKA PRIPOVEDKA O IHANSKI RURALKI  
opremila in ilustrirala Obsojenka. - Depala vas : samozaložba B. Smolnikar, 2004. -  
91, [128] str. : faksim. dokum., čb fotogr. avtorice ; 24 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
67. VSE NAJ-SLABŠE : [480 novih šal] / [izbral] Slavko Krušnik ; ilustracije Bine Rogelj.                 20,00 € 
Ljubljana : samozaložba [S. Krušnik], 2005. - 352 str. : čb ilustr. ; 21 cm. -  
kartoniran, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis S. Krušnika.  
* »Nekatere ženske poslušajo može samo takrat, ko govorijo v spanju.« 

 
68. Šeligo, Rudi (1935-2004)   10,00 € 
TRIPTIH AGATE SCHWARZKOBLER. 1. izdaja. - Maribor : Založba Obzorja, 1968. - 69 str. ; 18 cm. - 
(Zbirka Znamenja ; 4). - broširan, solidno ohranjen izvod; na sprednjem listu lastniški podpis. 
 
69. Malenšek, Mimi (1919-2012) 24,00 € 
SONCE JE OBSTALO : vojni roman. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1976. - 3 zv. (323; 661; 654 str.) ;  
21 cm. - (Zbirka Levstikov hram). - platno s ščitnimi ovitki, dobro ohranjen komplet. 
 
70. DANE ZAJC V PETIH KNJIGAH / uredila Dane Zajc in Boris A. Novak                                  50,00 € 
Ljubljana : Založba Emonica, 1990. - 5 zv. ; 24 cm. -  
platno s ščitnimi ovitki, zaščitni karton, dobro ohranjen komplet. 
* vsebina: knj. 1: Pesmi: poezija (364 str.) ; knj. 2.: Drame (443 str.) ; knj. 3.: Pesmi, pravljice in igre za otroke 
(207 str.) ; knj. 4: Eseji, spomini  in polemike (186 str.) ; knj. 5.: Intervjuji (167 str., [13] str. čb slik. pril.). 



VIII 
 

71. Zobavnik, Igor                                                                                                                                14,00 € 
SVETILNIČAR. - Ljubljana : Založniški atelje Blodnjak, 2004. - 2 zv. (174 ; 190 str.) ; 21 cm. -  
(Zbirka Blodnjak). - kartoniran, zelo dobro ohranjen komplet; posvetilo in podpis avtorja. 
 
72. Jesih, Milan                                                                                                                                15,00 € 
LAHKODA. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 121 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina). - 
kartoniran izvod s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen; posvetilo in podpis avtorja.  
 
73. Bauk, Dino                                                                                                                                             15,00 € 
KONEC. ZNOVA / spremna beseda Svetlana Slapšak. - Ljubljana : Beletrina, 2015. -  
173 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina). - kartoniran izvod s ščitnim ovitkom,  
dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorja. 
 
74. Jančar, Drago                                                                                                                                20,00 € 
IN LJUBEZEN TUDI : roman. - Ljubljana : Beletrina, 2017. -  351 str. ; 22 cm. -  
(Knjižna zbirka Beletrina). - kartoniran izvod s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod;  
posvetilo avtorja, nagrada Kresnik za leto 2018. 
 
75. Jančar, Drago                                                                                                                                30,00 € 
MNOGA ŽIVLJENJA : izbrane novele in kratke zgodbe / spremna beseda Aleksander Zorn.  
Ljubljana : Beletrina, 2018. - 783 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina). -  
kartoniran izvod s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen; posvetilo in podpis avtorja. 
* vsebina: Smrt pri Mariji Snežni ; Pogled angela ; Prikazen iz Rovenske ; Človek, ki je pogledal v tolmun ; 
Mladostna proza. 

 
76. Hofbauer, Josef (1886-1948)  8,00 € 
POHOD V ZMEDO : vojni roman / poslovenil Matevž Selan (Ciril Štrukelj)  
Ljubljana : Založba »Prijatelj«, 1935. - 208 str. ; 20 cm. - polplatno, solidno ohranjen izvod.  
 
77. Verga, Giovanni (1840-1922)                                                                                                      15,00 € 
PASTIR JELI IN DRUGE NOVELE / prevel Ivo Dren (Andrej Budal);  
lesorezi so delo Avgusta Černigoja. - Gorizia : Unione editoriale Goriziana, 1936. -  
135 str. : čb ilustr. ; 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  
* vsebina: Pastir Jeli ; Volkulja ; Nanni Lisjak ; Sodna razprava ; Znamenje ljubezni ; Lepi Armando ; Grdodlak ; 
Ivo Dren: Giovanni Verga. 

 
78. Roth, Philip (1933-2018)                                                                                                                   16,00 € 
ZAROTA PROTI AMERIKI / prevedel Janez Lavtižar. - Tržič : Učila International, 2007. -  
396 str. ; 23 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
79. Borges, Jorge Luis (1899-1986)     20,00 € 
STVARITELJ / prevedel Aleš Berger ; opremil Marko Pogačnik.  
Maribor : Založba Obzorja, 1990. - 138 str. ; 18 cm. - (Zbirka Znamenja ; 108). -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod; na sprednjem veznem listu lastniški podpis. 
 
80. Masłowska, Dorota                                                                                                                   12,00 € 
POLJSKO-RUSKA VOJNA POD BELO-RDEČO ZASTAVO / prevedla Tatjana Jamnik ;  
ilustriral Iztok Sitar. - Ljubljana : Modrijan, 2011. - 231 str. : čb ilustr. ; 20 cm. -  
(Zbirka Bralec). - broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorice. 



IX 
 

81. Bobić-Mojsilović, Mirjana                                                                                                                   10,00 € 
ABECEDA MOJEGA ŽIVLJENJA / prevedel Slavko Barič 
Ljubljana : Založba Sanje, 2014. - 192 str. ; 20 cm. - (Zbirka Sanje roman). -  
broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis. 
 
82. Grossman, David                                                                                                                                  5,00 € 
GLEJ GESLO : LJUBEZEN / prevedel Klemen Jelinčič Boeta  
Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 508 str. ; 21 cm + razglednica. -  
(Knjižna zbirka Žepna Beletrina). - broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorja. 
 
83. Moor, Margriet de                                                                                                                                  8,00 € 
VIRTUOZ / prevedla Tanja Mlaker. - Ljubljana : Študentska založba, 2011. - 120 str. ; 21 cm. -  
(Knjižna zbirka Žepna Beletrina). - broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorice. 
 
84. Ghosh, Amitav                                                                                                                                       10,00 € 
OBRISI SENC / prevedla Urša Červ. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 249 str. ; 21 cm. -  
(Knjižna zbirka Žepna Beletrina). - broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorja. 
 
85. Šiškin, Mihail                                                                                                                                  8,00 € 
UČNA URA KALIGRAFIJE / prevedla Jelka Ciglenečki  
Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 71 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). -  
broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorja. 
 
86. Welsh, Irvine                                                                                                                                10,00 € 
POGRETO ZELJE : zgodbe kemične degeneracije / prevedli Breda Biščak, Andrej E. Skubic  
in Jernej Zupanič. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 329 str. ; 18 cm. -  
(Knjižna zbirka Žepna Beletrina). - broširan, dobro ohranjen izvod; podpis avtorja.    
* zbirka Welshevih kratkih zgodb, ki so izhajale vse od devetdesetih let in jih je Welsh uredil, zbral in ponovno 
pogrel... so zgodbe malih ljudi, ki se skrivajo v zakotnih luknjah Edinburga, Glasgowa, Leiha. Zgodbe ljudi, ki 
jih včasih druži patetičnost, včasih norost, včasih sovraštvo, v veliki meri pa črni humor, droge in alkohol. 

 
87. Esterházy, Péter (1950-2016)                                                                                                      10,00 €                   
POMOŽNI GLAGOLI SRCA / prevedel Jože Hradil. - Ljubljana : Beletrina, 2014. - [129] str. ; 18 cm. - 
(Knjižna zbirka Žepna Beletrina). - broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorja. 
 
88. Goytisolo, Juan (1931-2017)                                                                                                      10,00 € 
IZGNAN OD TOD IN DRUGOD / prevedla Marjeta Prelesnik Drozg 
Ljubljana : Beletrina, 2014. - 147 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). -  
broširan, dobro ohranjen izvod; podpis avtorja in datum. 
 
89. Nooteboom, Cees                                                                                                                                10,00 € 
RAJ IZGUBLJENI / prevedla Mateja Seliškar Kenda. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 152 str. ; 18 cm. - 
(Knjižna zbirka Žepna Beletrina). - broširan, dobro ohranjen izvod; podpis avtorja. 
 
90. Balzac, Honoré de (1799-1850)                                                                                                      20,00 € 
KLEINE LEIDEN DES EHESTANDES / Illustriert von Bertall ;  
Deutsche übertragen von Camill Hoffmann. V gotici. -  München : Hyperionverlag, [1922]. -  
385 str., [48] čb slik. pril. : čb ilustr. ; 25 cm. - polusnje, zgornja obreza zlata, dobro ohranjen izvod.   
* izšlo pozimi l. 1922 v 2150 izvodih, tiskano po originalni francoski izdaji iz l. 1845. 



X 
 

91. Nušić, Branislav (1864-1938)                                                                                                              10,00 € 
DEVETSTO PETNAESTA : tragedija jednog naroda. - Split : Narodna prosvjeta, 1924. -  
2 zv. v 1 knjigi. (XVI, 256 ; 267 str.) ; 21 cm. - platno, solidno ohranjen izvod.  
* roman pripoveduje o umiku srbske vojske čez Kosovo, Črno goro in Albanijo v času 1. svet. vojne. Avtor je 
delo posvetil sinu, ki je padel kot srbski vojak. Roman je prvič izšel l. 1921 v cirilici. 

 
92. Kelemina, Jakob (1882-1957)  10,00 € 
LITERARNA VEDA : pregled njenih ciljev in metod. - V Ljubljani : Nova založba, 1927. -  
120 str. ; 20 cm. - platno, dobro ohranjen izvod; na sprednjem veznem listu lastniški žig. 
 
93. Aristotel (384 pr.n.št.-322 pr.n. št.)  20,00 € 
POETIKA. 2., dopolnjena izdaja / prevedel, uvod in opombe napisal Kajetan Gantar.  
Ljubljana : Cankarjeva založba, 1982. - 157 str. ; 19 cm. - (Zbirka Bela krizantema). -  
platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod; na sprednjem veznem listu lastniški podpis. 
 
94. Kukuljević Sakcinski, Ivan (1816-1889)                                                                                             20,00 € 
BIBLIOGRAFIA HRVATSKA : (1860) z DODATKOM : (1863). Reproducirani ponatis  
spremna beseda Tomislav Jakić ; urednik Tone Glavan. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1974. -  
233, 31, VI str. ; 23 cm. - platno, dobro ohranjen izvod. 
* originalna izdaja Bibliografia hrvatska. Dio 1, Tiskane knjige (U Zagrebu : Brzotiskom Dragutina Albrechta, 
1860) je izšla kot 1. knjiga večjega dela Bibliografia jugoslavenska. Dodatek k prvemu delu je izšel l. 1863. 

 
95. Scherber, Peter                                                                                                                                20,00 € 
DIE SLOVENISCHE ELEGIE : Studien zur Geschichte der Gattung 1779-1879  
Wiesbaden : Franz Steiner, 1974. - IX, 133 str. ; 23 cm. - (Bibliothek Osteuropastudien der 
Hochschulen des Landes Hessen. Reihe 3, Frankfurter Abhandlungen zur Slavistik ; Bd 18). - 
broširan, dobro ohranjen izvod; priložen listek s posvetilom in podpisom avtorja. 
 
96. REPERTOAR SLOVENSKIH GLEDALIŠČ : 1867-1967 : popis premier in obnovitev                       20,00 € 
uredniški odbor Nevenka Gostiševa in drugi. Povzetek v fr. jeziku. 
V Ljubljani : Slovenski gledališki muzej, 1967. - 759 str. : čb fotogr. ; 25 cm. -  
platno; notranji hrbet zadaj počen, ponekod opombe s kemičnim svinčnikom. 
* velik mejnik v zgodovini gledališča na Slovenskem predstavlja l. 1789 uprizorjena Linhartova Županova 
Micka, prva gledališka predstava v slov. jeziku. Naslednji pomembni mejnik pa je ustanovitev ljubljanskega 
Dramatičnega društva l. 1867, prve gledališke organizacije, ki predstavlja začetek profesionalizacije gledališča 
pri nas. 

 
97. POSTMODERNA IN SODOBNA SLOVENSKA DRAMATIKA : zbornik študij                                      8,00 € 
uredniški odbor Tina Kosi in drugi ; avtorji prispevkov Denis Poniž in drugi.   
Ljubljana : AGRFT, Dramaturški oddelek, 1997. - 204 str. ; 23 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
98. Jovanović, Dušan (1939-2020)                                                                                                           20,00 € 
SVET JE DRAMA. 1. izdaja. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 207 str. ; 21 cm. -  
(Zbirka Kultura). - broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorja. 
 
99. Kermauner, Taras (1930-2008)                                                                                                      20,00 € 
DRAMA (MAŠA?) IVANA MRAKA : Mrakova dramatika / vsebine dram Alenka Goljevšček ;  
spremna beseda Peter Kovačič Peršin. - Ljubljana : Društvo 2000, 2007. -  
430 str. ; 23 cm. - (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike). -  
broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorja. 



XI 
 

100. LE THEATRE DRAMATIQUE NATIONAL SLOVENE DE LJUBLJANA PRÉSENTE                      40,00 € 
LES SERVITEURS, drame en cinq actes de Ivan Cankar : Yougoslavie / rédaction Lojze Filipič ; 
traduction Sidonie Jeras. - [Ljubljana : Theatre dramatique national Slovène, 1956?]. -  
[32] str. : čb fotogr. ; 29 cm. - broširan, dobro ohranjen katalog; priložena čb Cankarjeva fotografija. 
* predstava ansambla SNG na 3. svet. dramskem festivalu, Théatre Sarah Bernhardt, Pariz, 2.-3. 7. 1956. 

 
101. Strehovec, Janez                                                                                                                                15,00 € 
BESEDILA Z NAPAKAMI : eseji o knjigah in vprašljivi usodi umetnosti.  
Maribor : Založba Obzorja, 1988. - 249 str. : 1 čb pod. avtorja ; 21 cm. - (Zbirka Razpotja :  
razprave, eseji, članki, kritike ; 40). - broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorja. 
  
102. Žitnik Serafin, Janja                                                                                                                            10,00 € 
OREL IN KORENINE MED "BRUŠENJEM" IN CENZURO. - Ljubljana : ZRC SAZU, 1995. -  
242 str. ; 19 cm. - (Zbirka ZRC ; 6). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
103. PREŽIHOV ALBUM / slikovno gradivo zbral, uredil, napisal predgovor, uvode... 20,00 € 
Tone Sušnik ; za tisk pripravila Jože Koruza in Jože Stabej. - Ljubljana : Založba Borec, 1983. -  
263 str. : čb in barv. ilustr., fotogr. ; 23 x 23 cm. - platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
104. GUNDULIĆEV SAN : 15. svibnja - 15. srpnja 1989=Gundulić's dream :   10,00 € 
May 15th - July 15th : [katalog izložbe] : Muzejski prostor, Zagreb   
glavni i odgovorni urednici Petar Piskač, Ante Sorić ; autori Ivo Banac i drugi ;  
fotografija Slaven Fischer i drugi ; prijevodi Sonja Bašić, Sonia Wild Bićanić. Besedila v hrv., ang.  
in polj. jeziku, s prevodi. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka : Muzejsko-galerijski centar, 
1989. - 263 str. : čb in barv. fotogr., faksim., zvd., ilustr. ; 28 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Ivan Gundulić (tudi Dživo Gundulić; 1589, Dubrovnik - 1638, Dubrovnik), dubrovniški baročni pesnik, pisatelj 
in dramatik. Njegova dela utelešajo osrednje značilnosti rimskokatoliške protireformacije: verski zanos, 
vztrajanje pri "nečimrnosti tega sveta" in gorečnost v nasprotju z "neverniki". Njegova najpomembnejša dela 
(drama Dubravka, zgodovinski ep Osman in verska pesnitev Suze sina razmetnoga), so primeri baročnega 
slogovnega bogastva in pogost retorični presežek.  

 
105. Blumenau, Maksim Leonidovič (1870-1932)   40,00 € 
RUSKA ZAČETNICA ZA SLOVENCE / sestavil Maksim Leonidovič Blumenau,  
ruski gimnazijski profesor. - V Mariboru : Mariborska tiskarna, 1927. - 86 str. ; 23 cm +   
[1] zganj. priloga (Jugoslovanska in ruska abeceda). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
106. Jurančič, Janko (1902-1989)  10,00 € 
SLOVENAČKI JEZIK : gramatika slovenačkog jezika za Hrvate i Srbe. 
Ljubljana : DZS, 1965. - 277 str. ; 20 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
107. Schmitz, Wilhelm                                                                                                                               30,00 € 
ENGLISCHES WÖRTERBUCH FÜR EISENBAHNSIGNALWESEN UND FERMELDETECHNIK :  
englisch-deutsch und deutsch- englisch. 2., verbesserte Auflage  
von Dr.-Ing. habil. W. Schmitz. - Frankfurt : Tetzlaff-Verlag, 1954. -  
2 zv. (201 ; 246 str., oglasi) ; 18 cm. - platno, zelo dobro ohranjen komplet. 
 
108. UPOREDNI REČNIK VOJNIH POJMOVA : srpskohrvatski, makedonski, slovenački,         30,00 € 
albanski, mađarski / glavni i odgovorni urednik Dušan Avramović. V latinici in cirilici.  
Beograd : Vojnoizdavački zavod, 1982. - 1013 str. ; 26 cm. - umetno usnje, dobro ohranjen izvod. 



XII 
 

109. Pavlovič, Mik ; Erčulj, Frane                                                                                                              10,00 € 
KOŠARKARSKI SLOVAR / spremna beseda Rajko Šugman  
Ljubljana : samozaložba [UL, Fakulteta za šport], 1994. - 98 str. ; 21 cm. -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod; slovar je angleško-slovenski. 
 
110. Woldřich, Johann (1834-1906)    20,00 € 
SOMATOLOGIJA ALI NAUK O ČLOVEŠKEM TELESU : učiteljiščem in višjim učilnicam spisal  
Jan N. Woldřich : v berilo vtisnenih je 140 slik / po četrtem natisku poslovenil Fran Erjavec  
V Ljubljani : Matica Slovenska, 1881. - 108 str. : čb ilustr. ; 22 cm. - polplatno, dobro ohranjen izvod; 
besedilo ponekod podčrtano in opremljeno z opombami z navadnim svinčnikom. 
 
111. SLOVENSKA ČÍTANKA ZA NEMCE NA SREDNJIH ŠOLAH IN UČITELJIŠČIH :   30,00 € 
s slovensko-nemškim slovarjem : nadaljevanje počétnice "Slovenisches Elementarbuch"  
sestavil Josip Lendovšek ; po rokopisni ostalini pisáteljevi uredil, popolnil in izdál Anton Štritof.  
Na Dunaju : Cesarsko-kraljeva založba šolskih knjig, 1897. - 167 str. ; 22 cm. - 
polplatno, dobro ohranjen izvod. 
 
112. Fakin, Anton (1885-1963)  15,00 € 
ŠOLSKI ZOO : kratko navodilo za ustanovitev šolskega živalskega vrta s posebnim ozirom  
na prirodopisni pouk v osnovnih, meščanskih in nižjih srednjih šolah v smislu delovne šole  
spisal Anton Fakin, strok. učitelj. - Ljubljana : Oblastna zaloga šolskih knjig in učil, 1929. -  
31 str. ; 15 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
113. Petelin, Albin ; Horn, Pero                                                                                                                30,00 € 
PRAKTIČNA GOSPODARSKA ZNANJA ZA III. RAZRED LJUDSKIH ŠOL 
Ljubljana : Banovinska zaloga šolskih knjig in učil, 1939. -  
58 str. : čb in barv. ilustr., fotogr. ; 23 cm. - broširan dobro ohranjen izvod. 
 
114. Voglar, Mira                                                                                                                                        20,00 € 
OTROK IN GLASBA : metodika predšolske glasbene vzgoje.  
Dopolnjena in popravljena izdaja (4. popravljeni in dopolnjeni natis) / notografiral Igor Habe 
Ljubljana : DZS, 1987. - 219 str. : note ; 24 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
 
115. LUČKA : verski list za mladino : letnik VI, št. 1 (1940/41) - letnik IX (1943/44), št. 9-10         50,00 € 
uredil P. Krizostom Sekovanič O.F.M. - V Ljubljani : Jugoslovanska tiskarna : Ljudska tiskarna,  
1940-44. - (144 ; 128 ; 80 ; 80 str.) : čb ilustr., fotogr. ; 20 cm. - polplatno, dobro ohranjen izvod. 
* v 1 knjigo vezani letniki VI, VII, VIII, IX. List je izhajal kot mesečnik, letno je izšlo 10 številk (od septembra ali 
oktobra do junija, nekatere številke so bile dvojne). V l. 1931-35 je revija izhajala pod naslovom Lučka iz neba. 

 
116. NAŠ ROD : list za mladino. Letnika XIV. (1942-43) in XV. (1943-44)   40,00 € 
glavni in odgovorni urednik Ivan Tavčar ; ilustratorji Oton Gaspari, France Mihelič,  
Tine Kos, Marija Vogelnik in drugi. - V Ljubljani : Učiteljska tiskarna, 1942-44. -  
2 zv. (143 ; 160 str.), oglasi : čb ilustr., fotogr. ; 24 cm. - polplatno, zelo dobro ohranjena izvoda.  
* revija je izhajala v l. 1929-44; izšlo je 15 letnikov. Izhajala je med šolskim letom, izšlo je 10 številk na leto.  

 
117. PROBLEMI : časopis za mišljenje in pesništvo : magazin. Leto VIII (1970)                                 50,00 € 
glavni urednik Niko Grafenauer. - Ljubljana : Predsedstvo ZM in UO ZŠJ, 1970. -  
različno število strani : čb ilustr., fotogr. ; 28 cm. - polplatno, zelo dobro ohranjen izvod. 
* vezan letnik 8 (januar 1970, št. 85 - november 1970, št. 95-96). 



XIII 
 

118. VELIKI NARODNI TIPAR : šaljivo-stoki i ilustrovani listić za uzdanicu   10,00 € 
Srbinovu 1893-1895. Fototipsko i transkribovano izdanje / priredili Dobrilo Aranitović i Radoman 
RistoManojlović . - Plevlja : Zavičalni muzej, 2007. - 189 str. : čb in barv. ilustr., faksim. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Fototipska izdanja ; 1). - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
* Tipar je rokopisni  satirični list, ki je nastajal v Beogradu v l. 1893-95. Avtorji lista so bili študentje iz Plevlja, 
ki so študirali v Beogradu. Izdajala sta ga brata Pejatović in njun bratranec Samardžić. List je bil namenjen 
meščanom Plevlja in ožji družini Pejatović za nacionalno prebujenje Srbov v 2. pol. 19. stol. Izšlo naj bi XX. 
letnikov, ohranilo se je samo devet kompletnih in dva nekompletna letnika. Originale hrani muzej v Plevlju. 

 
119. Ošnjak, Jožko (1921-2003)                                                                                                      10,00 € 
POD MATAJURJEM : spomini in zapiski iz Beneške Slovenije / opremil Ive Šubic ; uvod France Bevk.  
Ljubljana : Zavod Borec, 1969. - 388 str., [1] zganj. čb zvd : čb fotogr., zvd. ; 21 cm. -  
platno s ščitnim ovitkom; na spodnji obrezi manjši madež.  
 
120. Polič, Radko (1919-1988)  10,00 € 
ČUDEŽNA POMLAD. 2. izdaja. - Ljubljana : Založba Borec, 1979. - 470 str. ; 21 cm. -  
platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
121. Osolnik, Bogdan (1920-2019)                                                                                                      15,00 € 
MED SVETOM IN DOMOVINO : spomini 1945-1981. - Maribor : Založba Obzorja ;  
Novo mesto : Dolenjska založba, 1992. - 328 str., [12] str. čb slik. pril. ; 22 cm. - (Zbirka Meridiani). -  
umetno platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorja.  
 
122. Gerdej, Franja   10,00 € 
NJENA ZGODBA - NAKLJUČJE ALI USODA. 2., dopolnjena izdaja.  
[S. l. : samozaložba], 2009. - 143 str. ; 24 cm. - kartoniran izvod s ščitnim ovitkom,  
zelo dobro ohranjen; posvetilo in podpis avtorice. 
 
123. Semenič, Simona                                                                                                                                10,00 € 
ME SLIŠIŠ? / fotografije Nada Žgank. - Koper : KUD AAC Zrakogled, 2017. -  
155 str. : čb fotogr. ; 21 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorice. 
 
124. Charlet, Gaston G. (1902-1976)  10,00 € 
KAZNILNICA V SNEGU / prevedel in pripombe napisal France Šušteršič ;  
predgovor Jacques Lamy. - V Ljubljani : Zavod Borec, 1966. - 156 str., [8] str. čb slik. pril. ; 19 cm. -  
polplatno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
* avtorjevi spomini na taborišče Podljubelj. 

 
125. Rebula, Alojz (1924-2018)   10,00 € 
DUH VELIKIH JEZER : lik Ireneja Friderika Baraga. 2., popravljena in dopolnjena izdaja,  
s sodelovanjem Zdravka Revna / fotografije Clem Brisson in drugi. 
Celje : Mohorjeva družba, 1997. - 312 str., [28] str. čb in barv. slik. pril. : čb fotogr. ; 21 cm. - 
kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
126. Gabrič, Janko   10,00 € 
HIŠA ŽUPNIKA METODA / fotografije iz arhiva Metoda in Francke Oblak in drugod.  
Krško : samozaložba J. Gabrič, 2014. - 176 str. : čb in barv. fotogr. ; 21 cm. -  
broširan, odlično ohranjen izvod. 
* spomini na duhovnika Metoda Oblaka (1935-2008), ki je v l. 1968-2008 deloval v župniji Sv. Duh-Veliki Trn 
pri Krškem. 



XIV 
 

127. Žlaus, Jože  5,00 € 
JURIJ VODOVNIK : podobe iz njegovega življenja : (ob 160. letnici smrti Jurija Vodovnika)  
napisal, uredil in ilustriral Jože Žlaus ; spremna beseda in pesem »Pohorski pojoči mežnar in tkalec« 
Anton Gričnik. - Vojnik : Turistično - kulturno društvo Globoče, 2018 [i. e.] 2019-darilna izdaja. -  
43 str. : čb ilustr. ; 28 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
128. Rupel, Mirko (1901-1963)  30,00 € 
PRIMOŽ TRUBAR / sa slovenačkog prevela Jelena Stefanović-Križaj. V cirilici. - Beograd : Nolit,  
1960. - 291 str. ; 17 cm. - (Biblioteka Portreti ; 23). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
129. Mušič, Drago    15,00 € 
SYNDROMA GERBEZIUS-MORGAGNI-ADAMS-STOKES  
predgovor Branko Volavšek. Besedilo v slov., hr. in ang., delno tudi v lat. jeziku.  
Ljubljana : Jugoslovansko kardiološko društvo, 1977. - 69 str., [42] str. čb slik. pril. : ilustr. ; 19 cm. -  
umetno usnje, dobro ohranjen izvod; na sprednjem veznem listu žig »Poklanja avtor«. 
* naslov na ovitku: Marko Gerbec=Marcus Gerbezius : 1658-1718. 

 
130. DIRIN, DIRIN, DUKA : razstava Sekcije ilustratorjev pri Zvezi društev slovenskih  15,00 € 
likovnih umetnikov : [ZDSLU galerija, 19. november - 11. december 2009…] / otroške folklorne pesmi 
iz Bele krajine so upodobili Marjeta Cvetko in drugi ; spremni besedili Robert Lozar,  
Bogomira Kure ; zasnoval, uredil in opremil Dušan Muc. - Ljubljana : ZDSLU-sekcija ilustratorjev,  
2009. - 95 str. : barv. ilustr. ; 21 x 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
131. MI PA PESMI DOSTI ZNAMO / gradivo zbrala Štefka Kovše ; spremna beseda   16,00 € 
Vito Hazler in drugi ; fotografije arhiv Ljudskih pevcev iz Tepanja in drugi ; ilustracije  
Irena Prapótnik. - Tepanje : Ljudski pevci, 2013. - 207 str. : čb fotogr., ilustr. ; 24 cm + CD. - 
kartoniran, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis Š. Kovše. 
 
132. Dular, Jože (1915-2000)  10,00 € 
ZAPISI IZ FUXOVEGA VINOGRADA. - [Metlika] : samozaložba J. Dular, 1995. -  
32 str. : čb fotogr. ; 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorja. 
 
133. Marinšek, Marjan (1941-2011)                                                                                                      10,00 € 
KO SLIVE V MLIN NAREJAJO : petintrideset kratkih zgodb s Kozjanskega  
spremna beseda Ivan Sivec ; slovarček narečnih in starinskih besed Alenka Veber in  
Marjan Marinšek ; fotografije iz avtorjevih zasebnih zbirk in drugod ; ilustracije Peter Krivec. 
Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2006. -  
257 str. : čb fotogr., ilustr., note ; 25 cm. - kartoniran, dobro ohranjen izvod;  
posvetilo tedanjega župana občine Kozje in občinski žig. 
 
134. Dular, Jože (1915-2000)     10,00 € 
MLINI OB KOLPI UMIRAJO / fotografije iz fototeke Belokranjskega muzeja v Metliki.  
[Novo mesto] : samozaložba J. Dular, 1990. - 53 str., [8] str. čb slik. pril. ; 20 cm. -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod; podpis avtorja. 
 
135. Ocvirk, Matej                                                                                                                                10,00 € 
PRIMORSKE DRUŽINE IN PRIIMKI NA TEHARJAH IN V ŠTORAH  
Knjigi na pot Borut Batagelj. - Teharje : samozaložba M. Ocvirk, 2015. -  
103 str. : čb in barv. fotogr. ; 21 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 



XV 
 

136. Voga, France  5,00 € 
SPOMINI NA DOVJE. 2. natis. - Jesenice : Književna zadruga, 1990. -  
63 str. : čb fotogr. ; 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
137. PRETEKLOST V ZAVETJU STOLA : zbornik občine Žirovnica,  13,00 € 
izdan ob 200-letnici rojstva  dr. Franceta Prešerna / urednik Janez Meterc ; avtorji prispevkov  
Stane Granda in drugi. - Žirovnica : Občina, 2000. - 191 str. : čb in barv. fotogr., ilustr. ; 24 cm. -  
kartoniran, dobro ohranjen izvod; na drugi strani naslovnice posvetilo. 
 
138. Klančar, Gabrijel (1923-2008)                                                                                                          15,00 € 
MOJA POPOTOVANJA : akvareli notranjske vasice Ivanjega sela  
spremni besedi Vesna Lamut-Tomc in Helena Žakelj-Modic ; fotografije avtor ; [zemljevid GURS]. 
Ljubljana : Založba Unigraf, 2006. - 700 str. : barv. fotogr. ; 25 cm + 1. zganj. čb zvd. Ivanjega sela. -  
kartoniran izvod s ščitnim ovitkom, odlično ohranjen izvod. 
 
139. Pucer, Alberto (1955-2015)                                                                                                        6,00 € 
PADNA / fotografije Robert Titan in drugi. S povzetki v it. in ang. jeziku.  
Koper : Libris, 2009. - 60 str. : čb in barv. fotogr. ; 21 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
* Padna (it. Padena) je del občine Piran. Gručasta, tesno pozidana istrska vas na JZ koncu Šavrinskega gričevja 
se nahaja na ozkem pomolu na robu slemena, ki se strmo spušča v dolino potoka Drnice in na severu v dolino 
potoka Piševca. Ime naj bi izviralo iz latinske besede »patena«, ki pomeni krožnik, skleda; grič, na katerem 
stoji vas, ima namreč obliko narobe obrnjene sklede. Naselje je najverjetneje obstajalo že v antiki. Prvi 
ohranjeni zapis o kraju je iz l. 1186, tedaj se je vas imenovala Pedina. Pod imenom Padina je zapisana 
v piranskem mestnem statutu iz l. 1307. 

 
140. Mal, Josip (1884-1978)                                                                                                                   30,00 € 
STARA LJUBLJANA IN NJENI LJUDJE : kulturnozgodovinski oris / opremil Jože Plečnik ;  
izdal Mestni muzej v Ljubljani. S povzetkom v nem. jeziku. - Ljubljana : DZS, 1957. -  
226 str. : čb ilustr., fotogr. ; 25 cm. - platno; zgornji rob zadnje platnice prelomljen. 
 
141. Makarovič, Marija ; Modrej, Ivan                                                                                                     20,00 € 
ČRNA IN ČRNJANI : narodopisna podoba koroškega delavskega naselja do  
druge svetovne vojne / tehnične risbe Gorazd Makarovič. S povzetkom v nem. jeziku.  
Črna na Koroškem : Krajevna skupnost, 1986. - 427 str. : čb fotogr. ; 22 cm. -  
platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
142. NOVO MESTO : kulturnozgodovinski vodnik                                                                                  10,00 € 
zbral in uredil Tone Knez. - Novo mesto : Dolenjski muzej, 1976. -  
183 str., [56] str. čb slik. pril. ; 21 cm + [1] zganj. barv. zvd. - broširan, solidno ohranjen izvod. 
 
143. Krmelj, Vesna  10,00 € 
ROŽNIK. - Ljubljana : Založba ZRC, 2012. - 90 str. : čb in barv. fotogr., ilustr. ; 21 cm. -  
(Zbirka Umetnine v žepu ; 6). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
144. Auersperger, Alenka  28,00 € 
ISKALCI GRALA : poskus oživljanja nemške manjšine v Sloveniji  
prevodi, imensko kazalo Aleš Učakar ; razlaga pojmov in kratic Marko Vidic in Aleš Učakar ;  
zemljevid Mateja Rihtaršič ; slikovno gradivo avtorica in drugi. - Ljubljana : Modrijan, 2004. -  
373 str. : čb in barv. fotogr. ; 24 cm. - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
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145. Turnšek, Metod (1909-1976)                                                                                                      20,00 € 
ROD ZA MEJO : zgodovinska in socialna slika Beneške Slovenije in Rezije  
spisal  H. Špekonja ; foto-ilustracije prispeval po večini Marij Magajna. - Trst : 1954. -  
71 str. : čb fotogr. ; 24 cm. - broširan, solidno ohranjen izvod. 
 
146. MAJ V DOLINI / izdali dolinski fantje in dekleta ob priliki tradicionalnega plesa   7,00 € 
pod "mlajem" in gostovanja kvinteta bratov Avsenik iz Ljubljane. - [Dolina] : [1959]. -  
15 str. : čb fotogr. ; 17 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
* nekdaj je bila po vseh slovenskih pokrajinah navada, da so fantje na začetku meseca maja sredi vasi 
postavljali mlaje, visoke smreke ali jelke z obeljenim deblom in zelenim vrhom. Običaj izhaja še iz 
predkrščanske dobe, iz starodavnih poganskih obredov za čaščenje rodovitnosti. Danes se je postavljanje 
mlaja ohranilo predvsem po nekaterih vaseh v tržaški okolici (v Dolini, Boljuncu, Mačkoljah) in velja za 
najpomembnejši ljudski praznik Slovencev v Italiji. Vsako prvo nedeljo v maju je v Dolini tradicionalna 
»majenca«, praznik dviganja mlaja, ki že leta privablja številne obiskovalce. 
 

147. Morato, Nada                                                                                                                                10,00 € 
REPENTABOR : svet na meji / fotografije Stojan Gorup. S povzetkom v it. jeziku. 
[Koper : Pokrajinski muzej], 1993. - 114 str. : čb ilustr., fotogr., zvd. ; 21 cm. -  
(Zbirka Življenje na Krasu ; 1). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
148. Sereinig, Uši ; Sketelj, Polona                                                                                                      15,00 € 
POPOTNIK PO ZILJI : kulturno-zgodovinski vodnik / izdajatelja Mohorjeva založba Celovec in  
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Celovec. - Celovec : Mohorjeva družba, 2017. -  
239 str. : čb in barv. fotogr. ; 20 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
149. Johnson, Uwe (1934-1984)                                                                                                      12,00 € 
POTOVANJE V CELOVEC / iz nemščine prevedla Anja Uršič   
Celovec : Drava : Slovenska prosvetna zveza, cop. 1998. - 127 str. ; 21 cm. -  
kartoniran izvod s ščitnim ovitkom, odlično ohranjen.  
 
150. Hudales, Oskar (1905-1968)                                                                                                      10,00 € 
SOVJETSKA ZVEZA. - V Celju : Tiskarna Družbe sv. Mohorja, 1947. -  
301 str., [16] čb slik. pril. : čb zvd., tabele ; 21 cm + [1] zganj. čb zvd. -  
(Zadružna knjižna izdaja ; 25. [Znanstvena knjižnica] ; [4]). -  
polplatno s ščitnim ovitkom (slabše ohranjenim), dobro ohranjen izvod. 
 
151. Bertoncelj, Dinko ; Arko, Vojko (1920-2000)                                                                           30,00 € 
DHAULAGIRI : Slovenec v argentinski odpravi na Himalajo / knjigi na pot Robert Petriček ;  
fotografije Gerhardt Watzl. - Buenos Aires : Slovenska kulturna akcija, 1956. -  
161 str., [39] str. čb slik. ; 24 cm. - platno, dobro ohranjen izvod. 
* vsebina: Vojko Arko: Človek in gora ; Dinko Bertoncelj: Z argentinsko odpravo na Dhaulagiri ; Dodatek. 

 
152. Granda, Stane    17,00 € 
SLOVENIJA : pogled na njeno zgodovino. - Ljubljana : Urad vlade za komuniciranje, 2008. -  
272 str. : čb in barv. fotogr., ilustr. ; 22 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod.  
 
153. Švajncer, Janez J.                                                                                                                                20,00 € 
VOJNA IN VOJAŠKA ZGODOVINA SLOVENCEV / predgovor Janez Janša ;  
fotografsko gradivo Arhiv TO in Marjan Garbajs. - Ljubljana : Prešernova družba, 1992. -  
217 str., [32] str. barv. slik. pril. : čb fotogr., ilustr. ; 29 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
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154. POZDRAVLJENI, PREDNAMCI! : Ljubljana od prazgodovine do srednjega veka=                      10,00 € 
Ancestral encounters : Ljubljana from prehistory to the middle ages :  
Galerija in velika sprejemna dvorana Cankarjevega doma, 15. junij - 25. oktober 1996   
uredništvo kataloga Božena Dirjec in drugi ; avtorji besedil Tatjana Bregant in drugi ;  
risbe Veljko Toman in drugi ; fotografija Carmen Narobè in drugi ; prevod Martin Cregeen.  
Besedilo v slov. jeziku in ang. prevodu. - Ljubljana : Cankarjev dom : Mestni muzej, 1996. -  
118 str., [1] zganj. čb slik. pril. : čb in barv. ilustr., fotogr. ; 34 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod 
 
155. Kermavner, Dušan (1903-1975)  21,00 € 
POLITIČNI BOJI NA GORENJSKEM IN DELAVSKO GIBANJE NA JESENICAH - JAVORNIKU  
OD ZAČETKOV DO LETA 1918. - Ljubljana : DZS, 1974 [i.e.] 1975. -  
3 zv. (339 ; 393 ; 363 str.) ; 21 cm. - umetno usnje, dobro ohranjen komplet.  
* vsebina: knj. 1, Gorenjska 1860-1904 : (pred socialno prebujo in v njenih začetkih: do leta 1904) ; knj. 2, 
Gorenjska 1904-1908 : (Jesenice v osredju političnega življenja na Slovenskem: od stavke 1904 do končne 
krize v občinskem svetu letu 1908) ; knj. 3, Gorenjska 1908-1918 : (rast socialne demokracije ob krščanskem 
socialstvu v letih 1908-1914 in njen prodor v vojnih letih 1914-1918). 

 
156. PREPORODOVCI PROTI AVSTRIJI / uredil in uvod napisal Adolf Ponikvar ;   20,00 € 
spremna beseda Fran Zwitter ; avtorji prispevkov Ladislav Lajovic in drugi.  
Ljubljana : Zavod Borec, 1970. - 483 str. : čb fotogr. ; 19 cm. -  
platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
* Preporodovci so bili člani mladinskega prevratniškega gibanja, zbrani okoli mesečnika Preporod. Mesečnik 
je izhajal od 1. novembra 1912 do 25. junija 1913. Bili so del l. 1910 nastalega gibanja mladine v vseh 
jugoslovanskih deželah avstro-ogrske monarhije. Nezadovoljni z oportunizmom takratnih političnih strank so 
videli rešitev nacionalnega vprašanja v uničenju monarhije in ustanovitvi jugoslovanske države. Gibanje, ki je 
združevalo okoli 500 članov in privržencev, si je vpliv pridobilo predvsem med srednješolci in študenti. Da bi 
dosegli svoje revolucionarne cilje, jim niso bile tuje niti teroristične metode. Simpatizirali so z gibanji kot sta 
Srbsko-hrvaška napredna mladina in Mlada Bosna, številni člani tega gibanja so pozneje postali pristaši 
komunistične revolucije. Preporodovci so uspešno organizirali dijaške stavke marca 1914, predvsem pa so se 
povezovali s sorodnimi jugoslovanskimi gibanji v Avstro-Ogrski. Po začetku 1. svet. vojne so avstrijske oblasti 
s sodnim procesom, ki je decembra 1914 potekal proti 32 članom, gibanje dokončno razbile. 

 
157. VOJNA V POSOČJU 1915-1917 : [ob otvoritvi Kobariškega muzeja]   10,00 € 
uvodna teksta Nataša Nemec, Branko Marušič. - [Nova Gorica] : Goriški muzej, 1990. -  
[20] str. : čb fotogr. ; 21 x 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  
 
158. SRČNI POZDRAV IZ BOJNIGA POLJA : prva svetovna vojna in njen odmev                        5,00 € 
na Celjskem / avtorji besedil Borut Batagelj in drugi ; slikovno gradivo MNZ Celje in drugi ;  
uredila Marija Počivavšek. - Celje : Zgodovinski arhiv, 2014. -  
48 str. : čb in barv. fotogr. ; 20 x 17 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
159. Prepeluh, Albin (1881-1937)                                                                                                            20,00 € 
PRIPOMBE K NAŠI PREVRATNI DOBI : z zemljevidoma Koroške in Primorja ter s sliko A. Prepeluha  
uredil Dušan Kermauner. - Ljubljana : Založba Univerzitetne tiskarne J. Blasnika nasl., 1938. -  
562 str., [1] barv. slik. pril., [2] zganj. čb zvd. ; 20 cm. - polplatno;  
na veznih listih spredaj in zadaj lastniški žig in podpis, obreze rahlo pegave. 
 
160. Ratej, Mateja  10,00 € 
RUSKI DIPTIH : iz življenja ruske emigracije v Kraljevini SHS / predgovor Mladen Dolar  
Ljubljana : Modrijan, 2014. - 112 str. : čb fotogr. ; 25 cm. - kartoniran, odlično ohranjen izvod. 



XVIII 
 

161. Špelec, Sara                                                                                                                                12,00 € 
"ZABOGA, SAJ SEM VENDAR JAZ NA POL SLOVENEC!" : naš najdražji gost kralj  
Aleksander I. Karađorđević v slovenski časopisni zapuščini (1918-1934) / fotografije Nani Poljanec, 
Blaž Lah. S povzetkom v slov. in ang. jeziku. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 
2017. - 202 str. : čb fotogr. ; 24 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
162. MLADI ROD KOČEVSKE PROTI OKUPATORJU    10,00 € 
zbral, uredil in uvod napisal Bogomil Gerlanc. - V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1953. -  
78 str. : čb fotogr. ; 21 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
 
163. ČETRTA SOVRAŽNA OFENZIVA PROTI NARODNO OSVOBODILNI VOJSKI                                   20,00 € 
JUGOSLAVIJE LETA 1943 : operacija "Weis" I. in "Weis" II. : Bitka in prehod reke Neretve 
Ljubljana : Strokovna komisija pri glavnem odboru ZRO Slovenije, 1957. -  
ciklostil, 23 f., 6 čb zvd. pril. ; 30 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod;  
na naslovnici »Razmnoževanje prepovedano. Evidenčna št. 01387«.  
 
164. NAPAD NA VRHOVNI ŠTAB NOB VOJSKE JUGOSLAVIJE :     20,00 € 
Desant na Drvar 25. maja 1944 leta. - Ljubljana : Strokovna komisija pri GO ZRO Slovenije, 1957. - 
ciklostil, 13 f, [1] zganj. čb zvd. ; 29 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod, na naslovnici 
»Razmnoževanje prepovedano. Evidenčna številka 00801«, čez žig »Združenje rezervnih oficirjev 
Jugoslavije. Občinski odbor Vipava« in datum. 
 
165. TRIDESET LET MOLNIŠKE ČETE : (knjiga je posvečena prvi partizanski četi v Sloveniji)           10,00 € 
uredili Miha Berčič in drugi ; slike zbral in uredil ter uvod napisal Edo Svetek ;  
avtorji prispevkov Marjan Moškrič in drugi. - Zadvor : Krajevna skupnost, 1971. -  
90 str., oglasi : čb fotogr. ; 25 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
 
166. Hribernik, Rudolf-Svarun (1921-2002)  10,00 € 
PARTIZANSKI KLJUČ / skice Milenko Nonković ; fotografije iz knjige Dolomiti v NOB.  
Ljubljana : Odbor skupnosti borcev Dolomitskega odreda NOV in POS, 1982. -  
71 str., [4] str. + [2] barv. zvd. pril. : čb fotogr. ; 20 cm. - broširan, odlično ohranjen izvod. 
 
167. Kregar, Tone                                                                                                                                10,00 € 
VIGRED SE POVRNE : druga svetovna vojna na Celjskem  
avtorja dodatnega besedila Franta Komel, Janez Ivo Grobelnik ; fotografije MNZ Celje ;  
uredila Marija Počivavšek. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2009. -  
164 str. : čb fotogr. ; 21 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
168. Nećak, Dušan  15,00 € 
OBISK PRETEKLOSTI. - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1992. -  
156 str. : čb in barv. fotogr., ilustr. ; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete). -  
broširan, dobro ohranjen izvod.  
* vsebina: Janez Stanič: Izvor in pomen džuče ; Dnevniški zapiski s poti po DLR Koreji ; Korejska vojna  
(1950-1953/54). 

 
169. Repe, Božo                                                                                                                                10,00 € 
"LIBERALIZEM" V SLOVENIJI / s povzetkom v ang. jeziku. - Ljubljana : RO ZZB NOV Slovenije, 1992. - 
str. 673-949 : čb fotogr. ; 24 cm. - (Revija Borec ; 44, 9-10). - broširan, dobro ohranjen izvod.  
* revija Borec je začela izhajati l. 1949 in izhaja še danes. 



XIX 
 

170. Grobovšek, Bojan                                                                                                                   10,00 € 
HOMO DIPLOMATICUS SLOVENICUS / karikature Franco Juri. - Ljubljana : Cankarjeva založba,  
2000. - 100 str. : čb ilustr., fotogr. ; 20 cm. - broširan, odlično ohranjen izvod. 
  
171. Walter, Gérard (1890-1974)                                                                                                      20,00 € 
ZATON BIZANCA : 1204-1453 / prevedel Niko Košir. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1962. -  
348 str. ; 21 cm. - (Zbirka Bios). - polusnje s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
172. Walter, Gérard (1890-1974)                                                                                                             15,00 € 
KARTAGINA IN NJEN KONEC / prevedel Niko Košir  
Ljubljana : Cankarjeva založba, 1964. - 404 str., [2] zganj. čb zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Bios). -  
polusnje s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
173. Delarue, Jacques (1919-2014)  15,00 € 
ZGODOVINA GESTAPA / iz francoščine prevedel, napisal predgovor in uvod Rado Jan. 
V Ljubljani : Zavod Borec, 1968. - 481 str. ; 19 cm. - platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
174. Mumford, Lewis (1895-1990)  40,00 € 
MESTO V ZGODOVINI / prevedel Branko Vrčon. - Ljubljana : DZS, 1969. -  
2 zv. (804, [30] str., [64] str. čb slik. pril.) ; 21 cm. - (Zbirka Kultura in zgodovina). -  
polusnje s ščitnima ovitkoma, dobro ohranjen komplet. 
 
175. Kontler, László                                                                                                                                24,00 € 
MADŽARSKA ZGODOVINA : tisočletje v Srednji Evropi / prevedla Irena Trenc Frelih.  
Ljubljana : Slovenska matica, 2005. - 447 str. : čb in barv. fotogr. ; 25 cm. -  
(Zgodovina držav in narodov ; 2). - kartoniran izvod s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen.  
 
176. Vidaković-Petrov, Krinka                                                                                                                   15,00 € 
KULTURA ŠPANSKIH JEVREJA NA JUGOSLOVENSKOM TLU : XVI-XX vek.  
Sarajevo : Svjetlost, 1986. - 318 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Savremenici). -  
broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
177. Schwarz-Bostunitsch, Gregor (1883-po 1945)   100,00 € 
JÜDISCHER IMPERIALISMUS : 3000 Jahre hebräischer Schleichwege zur Erlangung der  
Weltherrschaft : mit 84 Bildern auf Tafeln und im Text. 4., aufs neue vermehrte, verbesserte,  
bis auf die jüngste Gegenwart ergänzte und mit einem Namen- und Sachwortverzeichnis  
versehene Auflage / v gotici. - Berlin : Theodor Fritsch Verlag, 1939. -  
687 str., 15 str. čb slik. pril. : čb ilustr., fotogr. ; 20 cm. - platno, solidno ohranjen izvod.  
* Gregor Schwartz-Bostunitsch, rusko-nemški avtor in pomembna figura nemškega nacionalističnega gibanja. 
Bil je radikalen sledilec teorij o svetovni zaroti Judov, prostozidarjev in boljševikov. 

 
178. Hitler, Adolf (1889-1945)                                                                                                                 100,00 € 
MEIN KAMPF / translated by Ralph Manheim ; Introduction Konrad Heiden.  
Boston : Houghton Mifflin Company, 1943. - XXI, 694 str. ; 21 cm. -  
platno, originalna vezava; na str. 691-692 delček lista ob robu odtrgan. 
 
179. IZ LENINOVE DEDIŠČINE : zapiski, članki in napotki    10,00 € 
uredil in uvod napisal France Klopčič ; prevedel France Šafar.  
V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1957. - 86 str. ; 18 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 



XX 
 

180. Kant, Immanuel (1724-1804)  15,00 € 
PROLEGOMENA / prevedel Jože Lavrič. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1963. -  
214 str. ; 19 cm. - (Mala filozofska knjižnica ; [11]). - broširan, solidno ohranjen izvod; 
ponekod besedilo podčrtano z navadnim svinčnikom, na sprednjem veznem listu lastniški podpis. 
 
181. Descartes, René (1596-1650)  10,00 € 
MEDITACIJE O PRVI FILOZOFIJI, v katerih je dokazano bivanje božje in različnost  
človeške duše in telesa. 1. slovenska izdaja / poslovenil Primož Simoniti ; uvod Mirko Hribar.  
Ljubljana : Slovenska matica, 1973. - 118 str. : 1 čb podoba avtorja ; 19 cm. -  
(Filozofska knjižnica/SM ; 13). - broširan, dobro ohranjen izvod; na naslovnem listu lastniški podpis. 
 
182. Lacan, Jacques (1901-1981)  20,00 € 
SEMINAR. [Knj. 11, Štirje temeljni koncepti psihoanalize] / besedilo uredil Jacques-Alain Miller ;  
prevedli Rastko Močnik in drugi. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1980. -  
365 str., [1] zganj. čb slik. pril. : čb ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Misel in čas). - broširan izvod;  
besedilo na več straneh podčrtano z navadnim svinčnikom, na naslovnem listu lastniški podpis.  
* opomba urednika: »Nič nismo hoteli dodajati, le priskrbeti smo hoteli takšen prepis govorjenega dela 
Jacquesa Lacana, da bi bil zvest in da bi v prihodnosti obveljal za izvirnik, ki ga sicer ni«. 

 
183. Kocijančič, Gorazd                                                                                                                   10,00 € 
TISTIM ZUNAJ : eksoterični zapisi 1990-2003. - Ljubljana : KUD Logos, 2004. -  
288 str. : čb fotogr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Collectanea ; 2 ). - broširan, dobro ohranjen izvod; 
posvetilo in podpis avtorja. 
 
184. Brejc, Tomaž                                                                                                                                25,00 € 
REALIZEM, IMPRESIONIZEM, POSTIMPRESIONIZEM / uredili Barbara Jaki in Majda Peklaj.  
Ljubljana : Narodna galerija, 2006. - 342 str. : čb in barv. reproduk. ; 24 cm. -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
185. Šuvaković, Miško                                                                                                                                20,00 € 
PROLEGOMENA ZA ANALITIČKU ESTETIKU. - Novi Sad : Četvrti talas, 1995. - 358 str. ; 24 cm. - 
(Edicija Naučne monografije). - broširan, solidno ohranjen izvod; hrbet rahlo poškodovan.  
 
186. Šuvaković, Miško                                                                                                                                40,00 € 
KONCEPTUALNA UMETNOST / urednik Dragomir Ugren. - Novi Sad : Muzej savremene umetnosti 
Vojvodine, 2007. - 862 str. : čb ilustr., fotogr. ; 30 cm. - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
 
187. Šuvaković, Miško                                                                                                                                40,00 € 
UMETNOST I POLITIKA : savremena estetika, filozofija, teorija i umetnost u vremenu  
globalne tranzicije. - Beograd : Službeni glasnik, 2012. - 676 str. : čb in barv. fotogr. ; 24 cm. -  
(Biblioteka Umetnost i kultura. Kolekcija Umetnost u teoriji). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
188. Hall, Edwin    15,00 € 
THE ARNOLFINI BETROTHAL : Medieval Marriage and the Enigma of  
Van Eyck's Double Portrait. - Berkeley ; Los Angeles : University of California Press, 1997. -  
XXI, 180 str., [16] str. barv. slik. pril. : čb reproduk., fotogr. ; 28 cm. - (Discovery Series). -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod; na sprednjem veznem listu lastniški podpis. 
* Arnolfinijeva zaroka, oljna slika na hrastovi tabli iz l. 1434, delo flamskega slikarja Jana Van Eycka, velja za 
eno najbolj izvirnih in najbolj zapletenih slik v zahodni umetnosti. 



XXI 
 

189. Marinetti, Filippo Tommaso (1876-1944)                                                                           25,00 € 
CRITICAL WRITINGS. New edition / edited by Günter Berghaus ; translated by Dough Thompson. 
New York : Farrar, Straus and Giroux, 2006. - XXIX, 549 str. ; 23 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod; besedilo ponekod podčrtano z navadnim svinčnikom. 
 
190. Krečič, Peter   20,00 € 
AVGUST ČERNIGOJ : monografija / prevodi Tullio Reggente, Edvard Zajec ;  
fotografije Janko Furlan in drugi. Besedilo v slov. jeziku, s povzetki v it. in ang. jeziku.  
Trst : ZTT, 1980. - 189 str. : čb in barv. reproduk., fotogr. ; 29 cm. - platno s ščitnim ovitkom,  
dobro ohranjen izvod; besedilo ponekod podčrtano z navadnim svinčnikom. 
 
191. Monroe, Alexei                                                                                                                                20,00 € 
PLURALNI MONOLIT : Laibach in NSK / prevedla Aleksandra Rekar  
Ljubljana : Maska, 2003. - 413 str. : čb fotogr., ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka TRANSformacije ; 11). -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod; na prvem listu lastniški podpis. 
 

192. STATE IN TIME / edited by Irwin ; copy editor Caroline Woodley ;                                  15,00 € 
authors Slavoj Žižek et al. Besedila v ang. jeziku. - Ljubljana : Društvo NSK Informativni center ;  
Novo mesto : Dolenjski muzej, 2012. - 151 str. : čb fotogr. ; 26 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod; 
na drugem listu lastniški podpis, besedilo ponekod podčrtano z navadnim svinčnikom. 
 
193. HONORÉ DAUMIER : Gemälde, Graphik : 196 tafeln davon 4 vielfarbig                                   25,00 € 
Text von Benno Fleischmann. - Wien : Otto Lorenz, [1938?]. -   
XXXXVIII, 192 str., [4] barv. + [1] čb slik. pril. : čb ilustr. ; 26 cm. - platno, dobro ohranjen izvod. 
 
194. Gough-Cooper, Jennifer ; Caumont, Jacques 40,00 € 
MARCEL DUCHAMP : Ephemerides on and about Marcel Duchamp and Rrose Sélavy :  
1887 - 1968 : [Exhibition, Palazzo Grassi, Venezia, 1993]. - Milano : Bompiani, 1993. -  
148, [48], [410] str., [1] zganj. pril. : čb in barv. fotogr., reproduk., ilustr. ; 30 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod; na sprednjem listu lastniški podpis. 
 
195. Groys, Boris ; Ross, David A. ; Blazwick, Iwona   15,00 € 
ILYA KABAKOV / photographers Robert Archer et al. - London : Phaidon Press, 1998. -  
160 str. : čb in barv. fotogr., ilustr., reproduk. ; 29 cm. - broširan izvod s ščitnim ovitkom,  
zelo dobro ohranjen; na sprednjem veznem listu lastniški podpis. 
 
196. ARHITEKT JOŽE PLEČNIK : 1872-1957 : katalog ob spominski razstavi    80,00 € 
v Narodni galeriji v Ljubljani 1968. 2. natis ob razstavi arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani na  
Gospodarskem razstavišču 1986 / katalog zasnoval, uredil, napisal biografijo in bibliografijo  
Lojze Gostiša ; uvodna študija France Stele. Besedilo v slov. in fr. jeziku.  
Ljubljana : Delavska enotnost, [1986]. - [160 ]str., [12] čb slik. pril. : čb ilustr., fotogr. ; 21 x 28 cm. - 
platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
197. WEGE ZUR MODERNE UND DIE AŽBE-SCHULE IN MÜNCHEN=POTA K MODERNI IN   15,00 € 
AŽBETOVA ŠOLA V MÜNCHNU : Museum Wiesbaden 25. September - 30. Oktober 1988,  
Narodna galerija, Ljubljana 15. november 1988 - 8. januar 1989  
zasnova in vodenje projekta Katarina Ambrozić ; s prispevki Siegfrieda Wichmanna in Anice Cevc ;  
uvod Achim Exner. Besedilo v nem. in slov. jeziku. - Recklinghausen : A. Bongers, 1988. -  
262 str., [86] str. pril. : čb in barv. reproduk., fotogr. ; 24 x 23 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 



XXII 
 

198. PODOBE DOMIŠLJIJE=LE IMMAGINI DELLA FANTASIA : 10. mednarodna razstava   30,00 € 
otroških ilustracij, Sàrmede, Italija 1992 : 1. - 25. april 1993, Ljubljana, Cankarjev dom  
priprava razstave v Ljubljani Maruša Stupica, Nina Pirnat ; prevodi Nina Pirnat in drugi.  
Besedila v slov., it., ang., nem., špa. in fr. jeziku. - Ljubljana : Cankarjev dom, [1993]. -  
207 str. : barvne ilustr., čb fotogr. ; 32 cm. - broširan izvod s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen. 
 
199. OHO : RETROSPEKTIVA=eine Retrospektive=a retrospective : Moderna galerija,   25,00 € 
Ljubljana, 1. 2. - 13. 3.1994 ; Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz,  
18. 8. - 18. 9. 1994  / tekst, kronološki pregled in dokumentacija Igor Zabel ; prevodi Neva Skapin 
Šlibar in drugi ; fotografije Lado Mlekuž in drugi. Besedilo v slov., nem. in ang. jeziku. -  
Ljubljana : Moderna galerija, cop. 1994. - 119 str. : čb fotogr., ilustr. ; 28 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
200. OBLIKOVANJE : NOVI KOLEKTIVIZEM=Design : New Collectivism :                                            25,00 € 
knjiga je izšla ob razstavi v Moderni galeriji Ljubljana, 1999 / uvod Stane Bernik ;  
besedila Marina Gržinić in drugi ; prevodi Borut Cajnko in drugi ; fotografija Diego Gomez in drugi. 
Besedila v slov. in ang. jeziku. - Ljubljana : NSK Info center, 1999. - 113 str. : čb in barv. fotogr. ;  
31 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod; na sprednjem listu lastniški podpis. 
  
201. EDUARD STEPANČIČ IN KONSTRUKTIVISTIČNI PRINCIP=[EDUARD STEPANČIČ]    20,00 € 
AND THE PRINCIPLES OF CONTRUCTIVISM : 21. 4. - 21. 6. 2006, Cankarjev dom  
besedilo Peter Krečič ; dokumentacija Peter Krečič, Vuka Mijušković ;  
prevod Amidas, Anina Oblak ; fotografija Miha Pustoslemšek in drugi. Besedilo v slov. in ang. jeziku. 
Ljubljana : Cankarjev dom, 2006. - 89 str. : čb in barv. fotogr., reproduk. ; 26 x 26 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
202. NSK FROM KAPITAL TO CAPITAL : Neue Slowenische Kunst-an Event of the                      30,00 € 
of the Final Decade of Yugoslavia : [Moderna galerija, Ljubljana, 11 May - 16 August 2015] 
edited by Zdenka Badovinac, Eda Čufer and Anthony Gardner ; contributors Bojan Anđelković  
et al. ; translations Una Bauer et al. - Ljubljana : Moderna galerija ; Cambridge (Mass.) ;  
London : The MIT Press, 2015. - XLII, 546 str. : čb in barv. ilustr., fotogr. ; 27 cm. -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod; na drugem listu spredaj lastniški podpis. 
 
203. THE POWER OF THE AVANT-GARDE : Now and Then : Catalogue    30,00 € 
edited by Ulrich Bischoff, Katarina Lozo ; authors Javier Arnaldo et al. ;  
translators Emiliano Battista et al. ; catalogue Anouck Clissen et al.  
S prevodi v niz. in fr. jeziku na koncu kataloga. - Tielt : Lannoo Publishers ; Brussels : BOZAR, 2016. -  
340 str. : čb in barv. fotogr., reproduk. ; 29 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
204. Rubin, William S. (1927-2006)   65,00 € 
DADA AND SURREALIST ART / by William S. Rubin, Chief Curator of the Painting and  
Sculpture Collection, The Museum of Modern Art, NY. - New York : Harry N. Abrams, [1968]. -  
525 str. : čb in barv. reproduk., ilustr. ; 31 cm. - platno s ščitnim ovitkom;  
sprednja platnica pri robu rahlo udarjena, na sprednjem veznem listu lastniški podpis. 
 
205. Lista, Giovanni                                                                                                                                40,00 € 
FUTURISME : manifestes, proclamations, documents. - Lausanne : L'Age d'Homme, cop. 1973. -  
450 str., [32] str. čb slik. pril. ; 24 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod;  
na sprednjem listu lastniški podpis. 



XXIII 
 

206. Durozoi, Gérard  50,00 € 
HISTORY OF THE SURREALIST MOVEMENT / translated by Alison Anderson.  
Chicago : University of Chicago Press, cop. 2002. - 805 str. : čb in barv. reproduk., fotogr. ; 28 cm. - 
broširan izvod; na nekaj mestih besedilo podčrtano z navadnim svinčnikom,  
na sprednjem listu lastniški podpis. 
 
207. DADA / edited by Rudolf Kuenzli. - London ; New York : Phaidon Press, cop. 2011. -         40,00 € 
304 str. : čb in barv. reproduk., fotogr. ; 29 cm. - (Themes and Movements Collection). -  
broširan izvod s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen; na naslovnici lastniški podpis.  
 
208. Flaker, Aleksandar (1924-2010)                                                                                                   100,00 € 
RUSKA AVANGARDA / oprema Mihajlo Arsovski. - Zagreb : Liber : Globus, 1984. -  
500 str. : čb in barv. reproduk., fotogr. ; 28 cm. - (Posebno izdanje). - platno s ščitnim ovitkom, 
dobro ohranjen izvod; na sprednjem veznem listu lastniški podpis, redkost. 
* Aleksandar Flaker je l. 1949 diplomiral iz slavistike na zagrebški Filozofski fakulteti in tu do l. 1989 deloval 
kot profesor za rusko književnost. Doktoriral je l. 1954 v Zagrebu z disertacijo Pravaštvo i ruska književnost. 
Uveljavil se je kot rusist, a tudi kot preučevalec hrvaške in drugih južnoslovanskih književnosti. L. 1957 je bil 
med ustanovitelji revije Umetnost riječi; l. 1984 je pričel uresničevati enega od najpomembnejših slavističnih 
projektov 20. stol. Pojmovnik ruske avangarde (Zagreb, 1984-90). Kot predavatelj je gostoval na mnogih 
univerzah in sodeloval pri urejanju revij Russian Literature (Amsterdam), in Neohelicon (Budimpešta). 
Ukvarjal se je tudi z raziskovanjem slovenske književnosti. Sodeloval je na mednarodnih simpozijih Obdobja v 
slovenskem jeziku, književnosti in kulturi in med drugim posebno pozornost posvetil ustvarjanju Srečka 
Kosovela (Kosovelova konstruktivna poezija i jugoslovenski kontekst, 1984) in sodobni umetnosti (NSK).  

 
209. IMPOSSIBLE HISTORIES : historical avant-gardes, neo-avant-gardes, and  60,00 € 
post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991 / edited by Dubravka Djurić and Miško Šuvaković ;   
authors Aleš Erjavec et al. - Cambridge (Massachussets) ; London : The MIT Press, 2003. -  
XVIII, 605 str. : čb in barv. fotogr. ; 24 cm. - platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
210. ESSENCE OF LIFE, ART / [editor] Jadran Adamović, co-editor Sofia Murashkovsky ;    60,00 € 
translations Maja Šoljan et al. ; Essays by Ivan Chikov et al. - Ljubljana : Adamo d.o.o., 2006. -  
326 str. : čb in barv. fotogr., reproduk. ; 31 cm. - platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
211. Zupančič, Bogo    30,00 € 
LJUBLJANSKI NEBOTIČNIK : denar in arhitektura=Nebotičnik - the skyscraper of Ljubljana :  
money and architecture / uvod Fedja Košir in drugi. S povzetkom v ang. jeziku.  
Ljubljana : Urbanistični inštitut RS, 2001. - 180 str. : barv., ilustr. čb fotogr. ; 31 cm. -  
(Zbirka Urbani izziv-publikacije). - platno s ščitnim ovitkom, odlično ohranjen izvod. 
 
212. Lejtes, Aleksandar    10,00 € 
TALENAT I POGLED NA SVET : k pitanju o tvoračkom putu Čarla Čaplina  
preveo s ruskog Lav Zaharov. - Beograd : Filmska biblioteka, 1948. -  
88 str., [14] čb slik. pril. ; 15 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
213. RAZLAGANJE KERŠANSKEGA KATOLIŠKEGA NAUKA : 3. poglavje : Od ljubezni                     50,00 € 
kterega je spisal po drugih spisih duhoven Ljubljanske škofije. - Celovec: Jan.& Fried. Leon,  
1867-68. - 2 zv. v 1 knjigi (1082 ; 321, IX, IV str. ; 22 cm). - polusnje, originalna vezava,  
dobro ohranjen izvod; besedilo ponekod podčrtano z navadnim svinčnikom. 
* avtor prvih treh poglavij in deloma 4. poglavja je Janez Škofic, delo je dokončal Janez Volčič (Volčič je tudi 
podpisan ob koncu besedila zadnjega zvezka). Skupno je v l. 1864-76 izšlo 5 zvezkov v osmih delih.  
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214. ZGODBE SVETEGA PISMA STARE IN NOVE ZAVEZE. 2. izdaja                                               20,00 € 
priredil Virgil Šček. - Gorizia : Katoliška knjigarna, 1932. -  
152 str. : čb ilustr. ; 21 cm. - polplatno, zelo dobo ohranjen izvod. 
 
215. Peklaj, Marijan                                                                                                                                30,00 € 
SVETO PISMO, IZROČILO IN CERKEV V PREDGOVORIH JURIJA DALMATINA V BIBLIJI 1584 :  
inavguralna disertacija. - Ljubljana : samozaložba M. Peklaj, 1984. -  
razmnoženi tipkopis, XXVI, 384 str. ; 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
216. Merhar, Alojzij (1876-1942)   6,00 € 
ANGELSKI MLADENIČ : dve, tri misli za mladino / Silvin Sardenko 
V Ljubljani : Osrednje vodstvo M. D., [1926]. - 32 str. ; 17 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.   
 
217. ŽITJA KONSTANTINA IN METODIJA : viri ; žitje Konstantina ; žitje Metodija ;                       10,00 € 
pohvala Cm ; italska legenda ; frizinški spomeniki / pojasnil in prevel Dr. France Grivec,  
univerzitetni profesor ; izdala UL, Filozofska fakulteta [Nova izdaja].  
V Ljubljani : DZS, 1951. - 178 str. ; 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod  
 
218. Hess-Rak, Margareta (1910-1986)                                                                                           6,00 € 
KAKO JE NASTALA KAPELICA V KOPRIVNICI. - [Brestanica : samozaložba M. Hess-Rak], 1972. -  
22 str. ; 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
219. FRANJEVCI NA RASKRŠĆU KULTURA I CIVILIZACIJA=Franciscans on the crossroad                 20,00 € 
of cultures and civilizations : blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine=the treasures  
of the Franciscan monasteries of Bosnia and Herzegovina : [izložba] : MGC - Muzejski prostor,  
Zagreb, 6.10.1988 - 8.1.1989 / odgovorni urednik Ante Sorić ; prijevod Sonja Bašić i drugi.  
Zagreb : MGC, cop. 1988. - 246 str. : čb in barv. fotogr. ; 28 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
220. Korun-Koželjski, Fran (1868-1935)                                                                                                  35,00 € 
VIJOLINSKA ŠOLA ALI POUK V IGRANJU NA GOSLIH : I. zvezek. - V Ljubljani : L. Schwentner, [1910]. - 
37 str. : note : 31 cm . - broširan, dobro ohranjen izvod; založniška št. L. S. 31, na naslovnici 
pravokoten žig »Draginjski pribitek 50% L. Schwentner, Ljubljana«. Izšli so 3 zvezki. 
* Fran Korun (1868, Velenje - 1935, Celje), skladatelj in glasbenik. Osnovno šolo je končal v Velenju, se 
kasneje vpisal na meščansko šolo v Krškem, šolanje pa dokončal na trgovski šoli v Trstu. V glasbi je bil najprej 
samouk, pozneje pa se je učil na Dunaju, kjer je sočasno opravil vojaški izpit za kapelnika. Kasneje je deloval 
kot pevovodja pri raznih pevskih društvih ter kot kapelnik pri novoustanovljeni Narodni godbi v Celju. 
Dejaven je bil tudi v trgovski dejavnosti kot tajnik Južnoštajerske hranilnice v Celju. V prostem času je zbiral 
ljudske pesmi, napisal prvi slovenski citrarski učbenik, več citrarskih skladb in prvo slovensko violinsko šolo. 

 
221. Mirk, Vasilij (1884-1962)                                                                                                                   50,00 € 
DESET POVESTI : za našo klavirsko mladino : zbirka lahkih rondójev na podlagi narodnih pesmic.  
V Ljubljani : Pevsko društvo Ljubljanski zvon, 1927. - 16 str. : note ; 31 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod.  
* vsebina: O čuku in sovi ; O črnem kosu ; O samotnem potniku ; O barčici na morju ; O rožmarinu ; O rožicah 
na polju ; O veselem pastirčku ; O škrjančku ; O meglici nad jezerom ; O vojaškem bobnu. 

 
222. 25 LET TOVARNE AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR                                                 30,00 € 
glavni in odgovorni urednik Tomislav Perlič ; fotografije Dušan Kraševec.  
Maribor : Tovarna avtomobilov in motorjev, 1971. - [62] str. : čb in barv. fotogr. ; 28 x 23 cm. - 
platno, dobro ohranjen izvod. 
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223. DIE ZIEGELEITECHNIK IN MODERNEN FABRIKBETRIEBEN :                                                30,00 € 
moderne Dächer und Dacheindeckungen / Verfasser A. Zacharias in Ottobrun bei München.  
München : Münchner Buchgewerbehaus M. Müller & Sohn, [1927]. -  
304 str., [2] barv. slik. pril. : čb ilustr., fotogr., tabele ; 26 cm. - polplatno, solidno ohranjen izvod;  
na naslovni in 9. strani žig »Opeka družba Z.O.Z. Ljubljana«. 
 
224. Halfer, Josef  200,00 € 
DIE FORTSCHRITTE DER MARMORIERKUNST. Ein praktisches Handbuch fur Buchbinder und 
Buntpapierfabrikanten : mit anhang Verzierung der Buchschnitte. 2., verbesserte und vermehrte 
Auflage / nach technisch-wissenschaftlichen Grundlagen bearbeitet von Josef Halfer, Buchbinder  
in Budapest. - Stuttgart : Wilhelm Leo, 1891. - 224 str., oglasi, 10 barv. slik. pril. : čb ilustr. ; 23 cm. -  
polusnje, dobro ohranjen izvod; listi ponekod pegavi. 
 
225. Tonndorf, Eduard  200,00 € 
DIE ARBEITEN AN DER VERGOLDEPRESSE. Gold-, Farben-, Relief- und Blinddruck.  
Ein praktisches Hand- und Hilfsbuch : mit Anhang die Hertsellung von Imitations-Drucken.  
2. Auflage / von Eduard Tonndorf, Vorstand der Buchbinderei der Deutschen Verlagsanstalt 
Stuttgart. - Stuttgart : Wilhelm Leo, 1891. - 175 str., oglasi, [1] zganj. barv. pril. : čb ilustr. ; 23 cm. -  
polplatno; besedilo ponekod podčrtano z barvnim svinčnikom, listi so pegavi. 
 
226. Bube, Adolf (1802-1873)   100,00 € 
ANLEITUNG ZUR ERLERNUNG DER PRESSVERGOLDEREI DES BLIND-, RELIEF-, BRONZE- UND 
FARBENDRUCKENS UND DER LEDERMOSAIK. Handbuch zur Selbsterlernung. Nach langjährigen 
Erfahrungen zusammengestellt : mit zahlreichen erläuternden Abbildungen und einem Anhang  
von Bezugsquellen. 2., unveränderte Auflage / von Adolf Bube, Buchbindermeister in Leipzig.  
Leipzig : Selbstverlag des Verfassers, [1892]. - 80 str., oglasi : čb ilustr. ; 25 cm. -  
polplatno, dobro ohranjen izvod. 
 
227. Adam, Paul (1849-1931)                                                                                                                 100,00 € 
DIE PRAKTISCHEN ARBEITEN DES BUCHBINDERS : mit 129 Abbildungen / von Paul Adam, Leiter  
der Fachschule für Kunstgewerbliche Buchbinderei in Düsseldorf. - Wien : A. Hartleben's Verlag,  
1898. - 128 str., oglasi, [1] barv. slik. pril. : čb ilustr. ; 23 cm. - polplatno, dobro ohranjen izvod. 
 
228. ARCHIV FÜR BUCHBINDEREI UND VERWANDTE GESCHÄFTSZWEIGE.                                   80,00 € 
Zeitschrift für Kunstgewerbliche und Handwerksmässige Buchbinderei, Cartonnage-,  
Lederwaren- und Geschäftsbücher-Fabrikation, Papierausstattung. II. Jahrgang, 1903   
Herausgegeben und Geleitet von Paul Adam in Düsseldorf. - Halle am Saale : Wilhelm Knapp,  
1903. - V, 204 str., barv. pril. : čb ilustr., fotogr. ; 29 cm. - polplatno; dve prilogi izpadata. 
 
229. NETTER & EISIG, GÖPPINGEN : FABRIKATION VON BÜCHEREINBANDSTOFFEN,      150,00 € 
KUNSTLEDER, PAUSLEINEN : [Musterkarte für Bucheinbandstoffe] (ok. 1937). - [84] str. + cenik 
(priložen) ; 27 cm. - platno, originalna vezava, zaščitni karton, dobro ohranjen izvod; redkost. 
* katalog nalepljenih vzorcev platen za knjižne vezave. Na sprednji platnici zadaj je žig »Paternost Metod. 
Ljubljana, poštni predal 300. Ljubljana« ter datum 17. 6. 37. Na priloženem ceniku je ročni zapis »Novi!«, 
lastniški podpis ter poleg enakega žiga datum 13. 9. 39. 

 
230. Kulundžić, Zvonimir (1911-1994)    10,00 € 
PAPIR. - Beograd : Rad, 1947. - 94 str. : čb ilustr., fotogr. ; 16 cm + [1] zganj. čb slik. pril. -  
(Stručna biblioteka jedinstvenih sindikata ; 33). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
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231. KNJIGOVEŠKI TARIF : veljaven za knjigoveznice v Sloveniji.   15,00 € 
V Ljubljani, dne 23. oktobra 1922. - 8 str. ; 20 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
232. PREDPISI ZA GRAFIČNO STROKO  20,00 € 
V Ljubljani : [s. n., 1950 ]. - 89 str. ; 16 cm. - polplatno, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
233. VPRAŠANJA S PODROČJA ORGANIZACIJE DELA IN VODENJA GRAFIČNIH PODJETIJ,   10,00 € 
namenjena delovnim kolektivom, zlasti mojstrom, članom delavskih svetov in upravnih odborov.  
[Ljubljana : 1951]. - 67 str. ; 17 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
234. PRAVILA SAVEZA RADNIKA I NAMEŠTENIKA GRAFIČKE INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE :   10,00 € 
usvojena na Kongresu Saveza radnika i nameštenika grafičke industrije Jugoslavije, održanom  
u Beogradu, 20-30 aprila 1946 god. - Beograd : Sindikalno štamparsko-izdavačko preduzeće "Rad", 
1946. - 16 str. ; 17 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
235. Degen, Friderik (1906-2001)  20,00 € 
MENIČNI SLOVARČEK. - V Mariboru : samozaložba F. Degen, 1937. -  
128 str., oglasi ; 18 cm. - broširan, solidno ohranjen izvod; odtisnjen exlibris. 
* Friderik Degen (1906, Bistrica ob Sotli - 2001, Maribor), slovenski ekonomist in pedagog. Po dokončani 
diplomi je poučeval na trgovski akademiji in Višji agronomski šoli v Mariboru. Aktivno je sodeloval pri Sokolih, 
bil član Turistične zveze Slovenije, član in predsednik Planinskega društva Maribor Matica ter pobudnik 
gradnje planinskih koč na Kozjaku in Pohorju. Poleg slovarčka je bil še soavtor in urednik knjige Prispevki k 
zgodovini kmetijskega šolstva na Slovenskem 1967.  

 
236. Žagar, Maksimilijan  15,00 € 
DRUŽINSKE DOKLADE (za ženo, otroke, starše, deda, babico) za delavstvo Ljubljanske pokrajine +  
priloga : Spremembe in spopolnitve h knjigi Družinske doklade za delavstvo Ljubljanske pokrajine.  
V Ljubljani : Blagajna za družinske doklade, Pokrajinska sekcija odbora za družinske doklade, 1943. -  
44, 6 str. ; 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
237. Veber, France (1890-1975)                                                                                                               40,00 € 
ZADRUŽNA MISEL : izbor člankov in razprav / uredil in uvod napisal Zorko Simčič.  
Buenos Aires : Cooperativa de credito S.L.O.G.A., 1979. - 143 str. ; 18 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
238. SLOVENSKI KMEČKI KOLEDAR : leto 1909 / uredil Vekoslav Špindler ;                                    20,00 € 
naslovnica Hinko Smrekar. - Celje : Narodna založba, 1909. -  
263 str., oglasi + zapiski, [1] čb slik. pril. (podoba Ivana Dečka) : čb fotogr., ilustr. ;  22 cm. - 
polplatno; notranji hrbet spredaj in zadaj rahlo počen.  
* Kmečki koledar je izhajal v l. 1908-13.  

 
239. Dular, Franjo (1860-1924)                                                                                                      20,00 € 
DOMAČI ŽIVINOZDRAVNIK / za potrebe kmetskega stanu spisal spisal Franjo Dulár,  
živinozdravnik. - V Celovcu : Družba sv. Mohorja, 1890. - 221 str. : čb ilustr. ; 21 cm. -  
broširan, solidno ohranjen izvod. 
* Franjo Dular (1860, Podboršt/Sevnica - 1924, Bosanska Gradiška) je bil priznan veterinarski in živinorejski 
strokovnjak, ki si je vse življenje prizadeval za napredek živinoreje. Kot veterinar je služboval najprej v 
Dunajskem Novem mestu (1887-92), nato v Beljaku na Koroškem in v Kulen Vakufu v Bosni. Od l. 1892 naprej 
je več kot trideset let služboval kot višji okrožni živinozdravnik v Bosanski Gradiški. Objavil je več člankov o 
naprednem kmetovanju in živinoreji v Koledarju družbe sv. Mohorja in celovškem listu Mir. Napisal je več 
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knjig: Domači živinozdravnik, Umna živinoreja I.-II. in Krmila in mlekarstvo, kot soavtor je sodeloval pri delu 
Gospodarski nauki, I. knj. (1905), kjer je objavil Tajna zdravila in redilne štupe za živino in gospodarske 
drobtinice. Bil je odličen popularizator živinorejske in živinozdravske znanosti; poučeval je kmete o pomoči 
pri živinskih boleznih in o umni živinoreji ter s tem nadaljeval delo, ki sta ga v 2. pol. 19. stol. začela Janez 
Bleiweis in Fran Govekar st.  

 
240. Dular, Franjo (1860-1924)                                                                                                      24,00 € 
UMNA ŽIVINOREJA : slovenskim gospodarjem v pouk / spisal Franjo Dulár, okrožni živinozdravnik. 
V Celovcu : Družba sv. Mohorja, 1894-95. - 2 zv. : čb ilustr. ; 21 cm. -  
broširan, solidno ohranjen komplet; 2. zv. večinoma nerazrezan.  
* vsebina: knj. 1 : Kako se domača živina zdrava ohrani (1894. - 204 str.) ; knj. 2 : O pasmah in umni reji 
domače živine (1895. - 205 str.) 

 
241. Sadar, Vinko (1897-1970)                                                                                                      10,00 € 
OBDELOVANJE ZEMLJE. - Ljubljana : Kmečka knjiga, 1953. - 205 str. : čb ilustr., fotogr. ; 20 cm. -  
polplatno, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
242. Teržan, Josip (1902-1984)                                                                                                        5,00 € 
PREDAVANJA O GNOJENJU / 7 risb od akademskega slikarja Rajka Šubica.  
Ruše : Tvornica za dušik d.d., [194?] , 48 str. : čb ilustr., fotogr. ; 18 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
243. Koprivnikar, Vladimir, sadjar                                                                                                      10,00 € 
RAZMNOŽEVANJE SADNEGA DREVJA / uredil Viktor Repanšek. - Ljubljana : Kmečka knjiga, 1956. -  
181 str. : čb ilustr., fotogr. ; 21 cm. - platno, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
244. Prebeg, Živko (1901-1956)                                                                                                      10,00 € 
ZDRAV NARAŠČAJ : kaj mora o higieni vedeti učenec 10 do 14 let? / prevedel R. V. ;  
ilustriral Stane Kumar. - Ljubljana : Centralni higienski zavod LRS, 1951. -  
110 str. : čb ilustr. ; 20 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
245. Časar, Branko 20,00 € 
BOUG ŽEGNJAJ / fotografije Nataša Juhnov, Jure Zauneker.  
Murska Sobota : Podjetje za informiranje d.d., 2000. - 155 str., oglasi : barv. fotogr. ; 30 cm. - 
kartoniran, dobro ohranjen izvod; na naslovni strani lastniški podpis. 
 
246. Ruhm, Franz (1896-1966)  25,00 € 
KOCHBUCH FÜR ALLE : Rezepte der Wiener Küche  
bearbeitet und herausgegeben von Küchenchef Franz Ruhm. - Wien: Ruhm Verlag, »ohne Jahr«. - 
596 str., [16] čb slik. pril. : čb ilustr. ; 22 cm. - platno, dobro ohranjen izvod; posvetilo. 
 
247. Karadelev, Mitko ; Perić, Branislav ; Tkalčec, Zdenko                                                              10,00 € 
UGROŽENOST I ZAŠTITA GLJIVA U CRNOJ GORI, MAKEDONIJI I HRVATSKOJ  
prispevki v latinici in cirilici, s povzetkom v ang. jeziku.  
Podgorica : Crnogorski mikološki centar, 2001. - 105 str. : barv. fotogr. ; 25 cm. -  
(Biblioteka Mala mikološka edicija). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
248. Ribarič, Vladimir (1928-2002)                                                                                                      10,00 € 
ZEMLJA SE JE STRESLA. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1964. - 331 str. : čb ilustr., fotogr. ; 20 cm. - 
(Zbirka Planet). - polplatno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
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249. Žener, Borut (1935-1974)                                                                                                      10,00 € 
AKVARIJ / ilustriral Jože Bole. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1964. -  
377 str., [12] str. čb slik. pril. : čb ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Planet). -  
polplatno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
250. Hunter, Ian M. L.                                                                                                                                10,00 € 
ZMOTE IN RESNICA O SPOMINU / prevedel Boris Verbič. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1964. -  
189 str. ; 20 cm. - (Zbirka Planet). - polplatno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
251. Saparina, Elena Viktorovna                                                                                                      10,00 € 
KIBERNETIKA V NAŠEM TELESU / prevedla Anka Veselova.  
V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1965. - 312 str. : čb ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Planet). -  
polplatno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viri: 
  
Slovenski biografski leksikon. Elektronska izdaja. 
Ljubljana : SAZU : ZRC SAZU, 2009, 
dostopen na http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:sbl/VIEW/ 
 
Leksikon Slovenska književnost. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1996. - (Zbirka Sopotnik/Leksikoni CZ) 
 
http://www.cobiss.si/ 
 
http://sl.wikipedia.org/ 
 
https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/ 
 

 

http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:sbl/VIEW/
http://www.cobiss.si/
http://sl.wikipedia.org/
https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/
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Fritz, Ervin                                                         34 
 

Gabrič, Janko                                                           126    
Geister, Iztok                                                         31                                                                                                                                 
Gerdej, Franja                                                         122   
Ghosh, Amitav                                                           84                                                                                                                                     
Godina, Ferdo                                                            12 
Gough-Cooper, Jennifer                                        194 
Goytisolo, Juan                                                          88 
Gradišnik, Janez                                                        61 
Grafenauer, Niko                                           44                                                                                                                                
Granda, Stane                                                         152     
Grobovšek, Bojan                                         170                                                                                                                  
Grosman, Božena                                                        7 
Grossman, David                                           82 
Groys, Boris                                                             195  
Gundulićev san-katalog                                         104 
 
Halfer, Josef                                                             224   
Hall, Edwin                                                               188     
Hess-Rak, Margareta                                              218 
Hevier, Daniel                                                         13 
Hitler, Adolf                                                             178 
Hofbauer, Josef                                                         76 
Höfler, Alojzij                                                             59 
Horn, Pero                                                               113                                                                                                            
Hribernik, Rudolf-Svarun                                       166 
Hudales, Oskar                                                        150 
Hunter, Ian M. L.                                         250 
 
Ibsen, Henrik                                                             28 
Impossible Histories-katalog                                 209 
Iz Leninove dediščine: zapiski                               179 
 
Jan Malik                                                                    22 
Jančar, Drago                                                      74, 75  
Jesih, Milan                                                          37, 72 
Johnson, Uwe                                                          149 
Jovanović, Dušan                                                       98 
Jurančič, Janko                                                        106 
Jurca, Branka                                                               8 
 
Kač, Janko                                                                  60 
Kant, Immanuel                                                      180 
Karadelev, Mitko                                            247, 246 
Kelemina, Jakob                                                        92 
Kermauner, Taras                                                     99 
Kermavner, Dušan                                                  155 
Klančar, Gabrijel                                                      138 
Knjigoveški tarif                                                       231 
Kocijančič, Gorazd                                         183                                                                                                                    
Koneski, Blaže                                                            50 
Kontler, László                                                       175                                                                                                                               
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Koprivnikar, Vladimir                                              243 
Korun-Koželjski, Fran                                             220 
Kosovel, Srečko                                                         42 
Krásnohorská, Eliška                                                 24 
Krečič, Peter                                                            190    
Kreft, Bratko                                                              62 
Kreft, Lev                                                                    35 
Kregar, Tone                                                       167                                                                                                                              
Krmelj, Vesna                                                          143   
Kukuljević Sakcinski, Ivan                                         94 
Kulundžić, Zvonimir                                                230 
 
Lacan, Jacques                                                        182 
Lainšček, Feri                                                         39 
Lamb, Charles in Mary                                             21 
Lejtes, Aleksandar                                                  212  
Les serviteurs-katalog                                            100 
Lista, Giovanni                                                       205 
Lučka: verski list za mladino                                  115 
 
Maj v Dolini                                                              146 
Makarovič, Marija                                                   141 
Makarovič, Svetlana                                      9, 16, 27  
Mal, Josip                                                                 140 
Malenšek, Mimi                                                        69 
Mallarmé, Stéphane                                                 57 
Marinetti, Filippo Tommaso                                 189 
Marinšek, Marjan                                                   133 
Masłowska, Dorota                                                   80  
Merhar, Alojzij                                                         216 
Mi pa pesmi dosti znamo                                      131 
Mihalić, Slavko                                                           48 
Minatti, Ivan                                                              33 
Mirk, Vasilij                                                              221 
Mladi rod kočevske proti okupatorju                  162    
Modrej, Ivan                                                            141                                                                                                   
Monroe, Alexei                                                       191                                                                                                                              
Moor, Margriet de                                           83                                                                                                                                  
Morato, Nada                                                       147                                                                                                                                
Mumford, Lewis                                                      174 
Muster, Miki                                                              20 
Mušič, Drago                                                           129    
 
Napad na vrhovni štab NOB Jugoslavije              164 
Naš rod: list za mladino                                         116 
Nećak, Dušan                                                          168   
Netter & Eisig, Göppingen-vzorci blaga              229 
Nooteboom, Cees                                           89                                                                                                                            
Novi kolektivizem-katalog                                     200 
Novo mesto-vodnik                                                142                                                                             
NSK from Kapital to Capital-katalog                    202 
Nušić, Branislav                                                         91 
 

Ocvirk, Matej                                                       135                                                                                                                                 
Od lintverna-slov. ljudska pravljica                        18 
OHO retrospektiva-katalog                                   199 
Okič, Fani                                                                    63 
Osolnik, Bogdan                                                      121 
Ošnjak, Jožko                                                           119 
 
Paušič, Olga                                                            6                                                                                                                                                
Pavletič-Lorenčak, Darinka                             38                                                                                                   
Pavlovič, Mik                                                           109 
Pavlović, Miodrag                                                     51 
Peklaj, Marijan                                                       215                                                                                                                                
Perić, Branislav                                                        247 
Pesniki Bagdale                                                         52 
Petelin, Albin                                                           113 
Plečnik, Jože-katalog                                              196 
Podobe domišljije-katalog                                     198 
Polič, Radko                                                             120 
Postmoderna in sod. slov. dramatika                 97                                   
Pota k moderni in Ažbetova šola-katalog           197 
Pozdravljeni, prednamci-katalog                          154 
Pravila saveza radnika i nameštenika …              234 
Prebeg, Živko                                                           244 
Predpisi za grafično stroko                                    232 
Prepeluh, Albin                                                       159 
Preporodovci proti Avstriji                                    156 
Preteklost v zavetju Stola -zbornik                       137 
Prežihov album                                                       103 
Problemi: časopis za mišljenje in pesništvo        117 
Pucer, Alberto                                                         139 
 
Ratej, Mateja                                                           160   
Razlaganje keršanskega katoliškega nauka        213 
Rebula, Alojz                                                            125 
Repe, Božo                                                       169                                                                                                                               
Repertoar slovenskih gledališč 1867-1967           96 
Ribarič, Vladimir                                                      248 
Ross, David A.                                                          195 
Roth, Philip                                                                 78 
Rozman, Smiljan                                                        10 
Rubin, William S.                                                     204 
Ruhm, Franz                                                            246 
Rupel, Mirko                                                            128 
 
Sadar, Vinko                                                            241 
Samec, Janko                                                             41 
Saparina, Elena Viktorovna                           251                                                                                                      
Scharf, Helmut                                                          53 
Scherber, Peter                                                         95                                                                                                                             
Schmitz, Wilhelm                                                    107                                                                                                                            
Schwarz-Bostunitsch, Gregor                               177 
Scribe, Eugène                                                           25 
Semenič, Simona                                         123 
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Sereinig, Uši                                                             148 
Siegenfeld, Carl (Florijan Vodovnik)                       29 
Sketelj, Polona                                                       148                                                                                                   
Skupa, Josef                                                               23 
Slovenečka poezija-antologija                                58 
Slovenska čítanka za Nemce                                 111 
Slovenski kmečki koledar 1909                            238 
Smolnikar, Breda                                                65, 66                                                                                                                              
Srčni pozdrav iz bojniga polja-katalog                 158 
State in Time-zbornik                                             192 
Stepančič, Eduard-katalog                                    201 
Strehovec, Janez                                         101                                                                                                                                 
Suhodolčan, Leopold                                                15 
Svetina, Ivo                                                                36   
 
Šalamun, Tomaž                                                        32 
Šeligo, Rudi                                                                68 
Šilih, Igor                                                            1 
Šiškin, Mihail                                                         85                                                                                                                                 
Špelec, Sara                                                       161                                                                                                                                 
Šuvaković, Miško                       185, 186, 187                                                                                                                              
Švajncer, Janez J.                                         153                                                                                                                                 
 
Taufer, Veno                                                         45                                                                                                                              
Tellegen, Toon                                                           14                                                                                                                                 
Teržan, Josip                                                            242 
The Power of the Avant-Garde-katalog              203 
Tkalčec, Zdenko                                                      247 
Tonndorf, Eduard                                                   225  
Tovarna TAM-monografija                                    222 
Trideset let molniške čete                                     165 
Triesch, Friedrich Gustav                                         26 
Turnšek, Metod                                                      145 
 

Umek, Evelina                                                          2, 3     
Uporedni rečnik vojnih pojmova                          108 
Urošević, Vlada                                                         49
                                                                                                                                 
Vahen, Damjan                                                          30 
Veber, France                                                          237 
Veliki narodni tipar-ilustrovani listić                    118 
Verga, Giovanni                                                         77 
Vidaković-Petrov, Krinka                                        176                                                                                                                 
Vodušek, David B.                                                     35  
Voga, France                                                            136   
Voglar, Mira                                                             114                                                                                                                                        
Vojna v Posočju 1915-17-katalog                         157 
Vprašanja s področja organizacije dela …           233 
Vse naj-slabše-480 novih šal                                   67 
 
Walter, Gérard                                               171, 172 
Welsh, Irvine                                                              86  
Wenig, Frank                                                             23 
Woldřich, Johann                                                    110 
 
Zagoričnik, Ifigenija                                                   46                                                                                                                   
Zajc, Dane                                                     17, 40, 70  
Zgodbe Svetega Pisma 1932                                 214 
Zobavnik, Igor                                                         71 
Zupan, Vitomil                                                           43 
Zupančič, Bogo                                                        211  
 
Žagar, Maksimilijan                                                236  
Žener, Borut                                                            249 
Žitja Konstantina in Metodija                               217 
Žitnik Serafin, Janja                                                 102                                                                                                                          
Žlaus, Jože                                                                127  
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