REDNA ZBIRKA CELJSKE
MOHORJEVE DRUŽBE 2015

Cena zbirke: 65 EUR; skupna vrednost samostojnih izdaj: 97 €

MOHORJEV KOLEDAR 2015

Urednica koledarja najstarejše slovenske založbe Alenka Veber je oskrbela svež nabor člankov, 50 avtorjev, v razdelkih: Narava, Po domovini in svetu, Zgodovina, Naša dediščina, Znanost, Med nami, Spominjamo se, Naši sodelavci – jubilanti, Leposlovje in Iz življenja treh
Mohorjevih družb. Uvod vanje je izčrpni koledarski del s številnimi podatki o godovih, praznikih, pa tudi vseh podrobnostih iz vesolja.

Jože Urbanija: ANTONIJA, OSTANI V KOMPOSTELI (164. zv. večernic)

Več kot sodobna povest o medčloveških odnosih, o nikoli dorečenem odnosu med moškim in žensko, se vpenja v danes spet popularno romanje po Jakobovi poti, ki se ga udeležujejo ljudje vseh nazorov; tam vsak išče in morda tudi najde samega sebe …

Janez Breznik s sodelovanjem Andreja Sajeta: RAZGLEDI PO PRAVU

»Znani slovenski pravnik Janez Breznik je ob sodelovanju Andreja Sajeta ostal zvest svojemu sistematičnemu in hkrati za bralca prijaznemu slogu pisanja. V uvodnem delu razgrinja bistvo pravnega reda, temeljne ustavne pravice in prikaže velike sodobne pravne sisteme. V nadaljevanju nas knjiga ob upoštevanju zgodovinskega razvoja pravne stroke vodi po značilnosti posameznih pravnih vej. Razumljivo in dostopno za praktično uporabo nas seznanja s posebnostmi civilnega prava in upravnega prava ter sklene s
prikazom evropskega prava. Soavtor Andrej Saje prikaže posebnosti cerkvenega prava.« Prof. dr. Lovro Šturm

Frank B. Gilbreth in Ernestine Gilbreth Carey: NA VISOKIH PETAH

Nadaljevanje uspešnice »Za ducat – ceneje«
Po smrti očeta se mora njegova velika družina znajti. Osupljivo moderni vzgojni prijemi matere, odslej samohranilke, ki mora med
gospodarsko krizo poskrbeti za veliko družino, bodo navdušili sodobne vzgojitelje! Kljub skoraj stoletnemu odmiku so zapleti in rešitve nadvse aktualni še danes. Vzgojo najstnikov je treba obravnavati tudi s hudomušne plati …

Giovannino Guareschi: DON CAMILLO IN PEPPONE 2

Če smo se pred pol stoletja pri branju Don Camilla muzali ob dogodivščinah med duhovnikom in komunistom, ko so v »samoupravni« Jugoslaviji preganjali celo politične »vice«, gre danes na eni strani za kulturnozgodovinsko skico, na drugi strani pa za hudomušno lahko branje z literarno težo. Z drugo serijo zgodb se bodo kratkočasili ljubitelji kulturnopolitičnih humoresk polpretekle dobe.

SLOVENSKI MISIJONARJI VČERAJ IN DANES

Podobe najuglednejših slovenskih misijonarjev vseh časov (in večine redov), razvrščene po mesecih, s prilogo vseh slovenskih misijonarjev, ki delujejo danes. Zamisel in izbor in besedilo misijonarja Jožeta Kokalja DJ.
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