SPLETNA PONUDBA NOVEMBER 2022
Vse knjige so odlično ohranjene, razen če je pri posameznem naslovu
označeno drugače. Naslov, ki vam je pri srcu, lahko rezervirate:
 na e-naslov antikvariat@mladinska-knjiga.si ali
 po telefonu na številko 01 244 2683.
Želena knjiga vas bo počakala v našem antikvariatu, kjer jo lahko
prevzamete v roku enega tedna. Po želji vam jo lahko pošljemo tudi po pošti
s plačilom po povzetju.
_______________________________________________________________________________________
1(nov). Michael Levey: Od Giotta do Cézanna: zgoščena zgodovina
slikarstva: 549 barvnih posnetkov / iz angleščine prevedla Helena Menaše
Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1969, 325 str., barvne ilustracije, 22
cm, trda vezava (platno)
cena 15 evrov
2(nov). Viljem Gogala: Sen kralja Matjaža: pot v osrčje srednjeevropskega
mita / zemljevid Mateja Rihtaršič
Matija Korvin (1443-1490) / zgodovinopisje / kolektivni spomin /
nacionalna mitologija / zgodovinski pregledi / Avstrija / Slovaška /
Moravska / Češka / Šlezija / Lužiški Srbi / Romunija / Hrvaška / Madžarska
/ Srbija
Modrijan, Ljubljana, 2002, 206 str., 25 cm, trda vezava (karton)
cena 15 evrov
3(nov). Josip Jeras: Planina smrti: dobrovoljčevi spomini na srbski umik čez
Albanijo leta 1915 / ilustriral Mirko Šubic
prva izdaja
[s. n.], Ljubljana, 1929, 93 str., ilustracije, 21 cm, trda vezava (knjižnična
preveza: platno)
cena 12 evrov
4(nov). Fran Petrè: Poizkus ilirizma pri Slovencih (1835-1849)
vinjete in inicialke so originalni lesorezi iz obravnavane dobe
Slovenska matica, Ljubljana, 1939, 372 str., ilustracije, 26 cm, mehka vezava
cena 15 evrov

5(nov). Saul Newman: From Bakunin to Lacan: Anti-Authoritarianism and
the Dislocation of Power / Foreword by Ernesto Laclau
vsebuje avtorjevo posvetilo Slavoju Žižku
Lexington Books, Lanham, Maryland, 2001, 197 str., 23,5 cm, trda vezava
(um. usnje)
cena 30 evrov
6(nov). Victor Hugo: Nesrečniki (Les misérables) / prevedel Silvester Škerl
roman
Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1957, 2 zvezka (723 in 763 str.), 20
cm, zaščitni karton, ščitna ovitka, trda vezava (krašeno usnje)
cena kompleta 40 evrov
7(nov). Victor Hugo: Pomorščaki (Les travailleurs de la mer) / prevedla Ada
Škerl
roman
prva in edina slovenska izdaja
zbirka Nova ljudska knjižnica
Slovenski knjižni zavod, Ljubljana, 1956, 310 str., 21 cm, ščitni ovitek, trda
vezava (platno)
cena 15 evrov
8(nov). Anderl Heckmair: Trije zadnji problemi Alp (Die drei letzten
Probleme der Alpen) / predgovor »Slovenskim bralcem« napisal Egmont
d'Arcis, predsednik izvršnega odbora Mednarodne zveze planinskih
društev; drugo spremno besedo napisal Guido Tonella; prevajalec neznan
zbirka Globus, št. 3
Mladinska knjiga, Ljubljana, 1952, 127 str., 32 str. prilog, ilustracije, 20 cm,
ščitni ovitek, trda vezava (polplatno)
cena 10 evrov
9(nov). Besede in rekla namenjena učencem, ki se pripravljajo na čitanje
sedme knjige Herodotovih zgodopisnih raziskovanj / sestavil Franc A.
Jerovšek
Katoliška bukvarna, Ljubljana, 1911, 170 str., 22,5 cm, mehka vezava
cena 10 evrov
10(nov). Jože Rus: Suha roba ali ribniški mali človek
separat
razširjen ponatis
Ribniški klub, Ljubljana, 1941, 24 str., ilustracije, 25 cm, mehka vezava
cena 20 evrov

11(nov). Slava Lipoglavšek - Rakovec: Slovenski izseljenci: (geografski
pregled predvojnega stanja)
posebni odtis iz "Geografskega vestnika", letnik XXII, 1950
separat
[s. n.], Ljubljana, 1950, 58 str., 25 cm, mehka vezava
cena 10 evrov
12(nov). Zgodovina slovenskega naroda / spisal Josip Gruden
Družba sv. Mohorja, Celovec, 1910 - 1916, 1088 str., 6 zvezkov v enem
volumnu, ilustracije, 24 cm, trda vezava (platno - knjižnična preveza)
cena 40 evrov
13(nov). Fred] Dietrich: Ladje, morja, pristanišča / prevedel in priredil
Vladimir Naglič; spremno besedo »Spominu Vladimira Nagliča« napisal
Božidar Borko
zbirka Knjižnica Priroda in ljudje
Mladinska knjiga, Ljubljana, 1967, 367 str., 6 str. prilog, ilustracije, 21 cm,
ščitni ovitek, trda vezava (platno)
cena 20 evrov
14(nov). Raymond Lambert, Claude Cogan: Rekord na Himalaji / knjigo
prevedla Lilijana Avčin; fotografije so izvirni posnetki članov švicarske
odprave; predgovor napisal Maurice Hercog
dokumentarna literatura
Tiskovni svet "Polet", Ljubljana, 1957, 184 str., 16 str. prilog, ilustracije, 20
cm, mehka vezava
cena 10 evrov
15(nov). André Gide: Potovanje v Kongo: zapiski s pota / prevedel Severin
Šali
dokumentarna literatura
zbirka Globus, št. 7
Mladinska knjiga, Ljubljana, 1955, 144 str., 14 str. prilog, ilustracije, 20 cm,
ščitni ovitek, trda vezava (platno)
cena 12 evrov
16(nov). Stephen Crane: Rdeči znak hrabrosti (The Red Badge of Courage) /
prevedel Herbert Savodnik
roman iz ameriške državljanske vojne
zbirka Nova ljudska knjižnica
Cankarjeva založba, Ljubljana, 1958, 146 str., 21 cm, ščitni ovitek, trda
vezava (platno)

cena 12 evrov
17(nov). Louis Adamič: Smeh v džungli: avtobiografija ameriškega
priseljenca (Laughing in the Jungle) / poslovenil Stanko Leben
zbirka Mojstri in sodobniki, št. 5
prva izdaja v slovenskem jeziku
Tiskovna zadruga, Ljubljana, 1933, VIII, 415 str., 20 cm, trda vezava
(polusnje)
cena 20 evrov
18(nov). Stefan Zweig: Graditelji sveta (Baumeister der Welt) / prevedel
Evald Flisar
primerjalne študije
prva in edina izdaja v slovenskem jeziku
Lipa, Koper, 1967, 597 str., 8 f. prilog, ilustracije, 20 cm, ščitni ovitek, trda
vezava (polplatno)
cena 20 evrov
19(nov). Blešči se jadro mi samotno: [ob štirideseti obletnici oktobrske
revolucije] / prevedel Vladimir Levstik; ilustriral Vitalij Nikolajevič Gorjajev
mladinski roman
Mladinska knjiga, Ljubljana, 1958, 280 str., 11 f. prilog, ilustracije, 20 cm,
ščitni ovitek, trda vezava (polplatno)
cena 10 evrov
20(nov). Milan Jazbec: Martin Krpan: diplomat in vojščak / spremni besedi
France Bučar, Helga Glušič; prevod povzetka Luka Jazbec
strokovna monografija
knjiga je bila zasnovana ob stopetdeseti obletnici prve objave Martina
Krpana, izšla pa leto dni pozneje
Zavod Martin Krpan, Studeno, 2009, 188 str., ilustracije, 22 cm, trda vezava
(karton)
cena 15 evrov
21(nov). Vladimir Klavdievič Arsenjev: V sibirski tajgi (Dersu Uzala) /
prevedel Jože Zupančič; beseda o avtorju I. Halturin
zbirka Nova ljudska knjižnica
Slovenski knjižni zavod, Ljubljana, 1956, 186 str., 1 f. priloga, 20 cm, ščitni
ovitek, trda vezava (polplatno)
cena 10 evrov

22(nov). Potovanja Marka Pola / iz angleščine prevedel Vladimir Brezovnik;
uvod napisal M. K.
dokumentarna literatura
Mladinska knjiga, Ljubljana, 1954, 243 str., ilustracije, 20 cm, ščitni ovitek,
trda vezava (polplatno)
cena 12 evrov
23(nov). Horst Münnich: Zamorska dežela ob Poprovi obali / prevedel
Albert Širok
zbirka potopisov, monografij, dnevnikov in življenjepisov slavnih
raziskovalcev Globus
dokumentarna literatura
Mladinska knjiga, Ljubljana, 1960, 219 str., 16 str. prilog, 20 cm, ščitni
ovitek, trda vezava (polplatno)
cena 10 evrov
24(nov). Jacques Yves Cousteau, Frédéric Dumas: Svet tišine (Le monde du
silence) / prevedla Mara Puntar
zbirka Nova ljudska knjižnica
Cankarjeva založba, Ljubljana, 1957, 132 str., 16 str. prilog, 21 cm, ščitni
ovitek, trda vezava (polplatno)
cena 12 evrov
25(nov). Thor Heyerdahl: Sončni Tiki: na splavu preko Tihega morja (KonTiki Ekspedisjonen) / prevedel in uvod napisal Janko Tavzes
dokumentarna literatura
prva slovenska izdaja
Mladinska knjiga, Ljubljana, 1951, 219 str., 29 f. prilog, ilustracije, 21 cm,
ščitni ovitek (rahlo načet), trda vezava (platno)
cena 15 evrov
26(nov). Thor Heyerdahl: Aku-aku: Skrivnost Velikonočnega otoka (Aku
aku: Paaskeöyas hemmelighet) / iz norveščine prevedel Janko Moder
dokumentarna literatura
zbirka Globus, št. 22
Mladinska knjiga, Ljubljana, 1959, 346 str., 16 str. prilog, ilustracije, 20 cm,
ščitni ovitek, trda vezava (polplatno)
cena 15 evrov
27(nov). Konstantin Iljič Kunin: Vasco da Gama / prevedel Bogomir Stopar
zbirka potopisov, monografij, dnevnikov in življenjepisov slavnih
raziskovalcev Globus

prva in edina slovenska izdaja
Mladinska knjiga, Ljubljana, 1956, 207 str., zemljevid na spojnih listih, 21
cm, ščitni ovitek, trda vezava (polusnje)
cena 15 evrov
28(nov). Jakob Wassermann: Krištof Kolumb (Christoph Columbus, der Don
Quichote des Ozeans) / prevedel Vladimir Naglič
zbirka potopisov, monografij, dnevnikov in življenjepisov slavnih
raziskovalcev Globus
prva in edina slovenska izdaja
Mladinska knjiga, Ljubljana, 1957, 184 str., zemljevidna spojnih listih, 21
cm, ščitni ovitek, trda vezava (platno)
cena 15 evrov
29(nov). Karl Eskelund: Glava v torbi / prevedel Avgust Petrišič
zbirka potopisov, monografij, dnevnikov in življenjepisov slavnih
raziskovalcev Globus
dokumentarna literatura
prva in edina slovenska izdaja
Mladinska knjiga, Ljubljana, 1961, 227 str., 16 str. prilog, zemljevid na
spojnih listih, 21 cm, ščitni ovitek, trda vezava (polplatno)
cena 15 evrov
30(nov). Joshua Slocum: Z jadrnico okoli sveta / prevedel Anton Razinger
zbirka potopisov, monografij, dnevnikov in življenjepisov slavnih
raziskovalcev Globus
dokumentarna literatura
Mladinska knjiga, Ljubljana, 1956, 213 str., 16 f. prilog, ilustracije, 20 cm,
ščitni ovitek, trda vezava (polplatno)
cena 15 evrov

