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Redna zbirka 2020
Pravkar izšlo:

Bernarda Mrak Kosel:  
UJETNIK SVOJEGA ČASA  
(SlOVENSKE VEČERNIcE 169) 

Zgodba neke gorenjske dru-
žine in njenega gospodarja, ki 
ga še kot mladeniča svetovni 
dogodki iztrgajo z idiličnega 
podeželja in ga pahnejo v 
morijo prve svetovne vojne, 
ki pomembno zaznamuje 
njegovo življenje. Knjiga 
pripoveduje tudi o njegovi 
kasnejši osebni ljubezenski 
drami in prekletstvu, ki ga 
spremlja. Možno se je upirati 
zunanjim silam, ni pa možno 
preseči svoje osebne usode. 
208 strani  
135 mm x 210 mm 
mehka vezava z zavihi 
18,50 EUR

Matija Ogrin: 
SlOVENSKO SlOVSTVENO 
IZROČIlO 

V knjigi so zbrana pozabljena 
in neznana besedila iz roko-
pisne plasti slovstvenega 
izročila. Slovenska rokopisna 
kultura je živela v vmesnem 
svetu med tiskano knjigo in 
ustnim slovstvom ter ostala 
domala pozabljena. Toda 
ohranila nam je temeljna 
besedila, ob katerih smo 
Slovenci v stoletjih postajali 
to, kar smo. Knjiga obsega tri 
dele slovenskega slovstve-
nega izročila: srednjeveško, 
protestantsko iz 16. stoletja in 
baročno iz 17. do 19. stoletja.
272 strani  
210 mm x 270 mm 
trda vezava 
29,50 EUR

Françoise Claustres: 
SVETO PISMO V 30 UMETNINAH 

Ključne svetopisemske zgod- 
be – od stvarjenja do binko-
šti – so v barvni knjigi veli-
kega formata predstavljene 
s po dvema mojstrovinama 
največjih upodabljajočih 
umetnikov in umetnostno 
razlago. Sledi še ustrezni 
svetopisemski odlomek 
in njegova razlaga. Knjiga 
predstavlja čudovit uvod v 
svet umetnosti in Svetega 
pisma.
80 strani 
210 mm x 270 mm 
trda vezava 
21,50 EUR

IZBRANI SPISI  
FRANcA KSAVERJA MEŠKA 

145 let po rojstvu in 55 let 
po smrti slovenskega duhov-
nika in pisatelja, koroškega 
kaplana in župnika Frana 
Ksaverja Meška, 65 let po 
izidu prve knjige njegovih 
izbranih del ter 25 let po 
izidu njegovega zadnjega 
ponatisa bralcem v času 
projekcije dokumentarno-
-igranega filma o Meškovih 
delih in zgledu njegovega 
življenja, ponovno ponu-
jamo knjižni izbor mojstra 
črtic, vgrajenega v temelje 
slovenskega naroda.
184 strani 
135 mm x 210 mm 
mehka vezava z zavihi 
17,50 EUR

Več avtorjev:  
MOHORJEV KOlEDAR 2020 

Tradicionalni, že 162. koledar najstarejše slovenske založbe, 
s kalendarijskimi podatki in pestrimi prispevki avtorjev  
z različnih področij našega življenja po tematskih sklopih. 
200 strani, 210 mm x 270 mm, mehka vezava z zavihi, 
20 EUR


