Knjižni

Založba Verlag

www.mohorjeva.com

DAR 2022
Mohorjeve družbe v Celovcu

skupna cena

ISBN 978-3-7086-1202-7







€ 38,00

€ 38,00

www.mohorjeva.com

Koledar 2022

(ured. Hanzi Filipič, Karl Hren)

Koledar prinaša sveženj zanimivega branja iz Koroške, Slovenije in krajev, kjer
živijo Slovenci. Tokrat predstavljamo kot faro Slovenski pastoralni center v
Celovcu, med prispevki pa najdemo članke o ziljskem narečju, o krški škoﬁji,
o Jakobu Knaﬂiču, o Ferdinandu Limplu, o prejemniku Tischlerjeve nagrade 2021,
o kruhu in še vrsto drugih. Koledar zaokrožajo poročila o delovanju treh
Mohorjevih družb v letu 2020/21.

192 strani, mehka vezava, € 18,00 (cena posameznega izvoda)

Pratika 2022
(ured. Adrian Kert)

Pratika spet ponuja tematsko pester izbor prispevkov. Uvodnemu
koledarskemu delu sledijo prispevki iz sveta kulture, duhovnosti,
vere, družbe, literature, dogodkov in obletnic v preteklem letu,
zgodovine, zdravja in narave.

160 strani, mehka vezava, € 6,00 (cena posameznega izvoda)

Tomaž Klinar

Banatski cvet
Večernice 2022

Nežna ljubezenska zgodba Beti in Janeza po resničnih dogodkih iz časa po drugi
svetovni vojni, kot jo lahko ponudi le doživljanje najgloblje ljubezni, razpete med
slovensko Mežaklo in srbsko Belo Crkvo.

120 strani, mehka vezava, € 19,00 (cena posameznega izvoda)

Doplačilne knjige
Vincenc Gotthardt

Na drugem koncu sveta
Roman pripoveduje o izgubljanju, pozabljanju in manjšanju, hkrati pa načenja
vprašanje, kaj ima umetniško vrednost in kaj ne. V besedilu je veliko Koroške,
a ta Koroška je kjerkoli po svetu.

192 strani, mehka vezava, € 19,-

Thomas (Tomi) Partl

Na Mačah smo doma/In Matschach sind wir zu Hause
Zgodovina mačenskih hub in kajž / Geschichte der Matschacher Huben und Keuschen

Tomi Partl v svoji knjigi opisuje zgodovino hub (kmečkih posestev) in kajž v kraju
Mače v občini Bistrica v Rožu ob vznožju Karavank ter navaja njihove posestnike.

472 strani, trda vezava, € 32,00
(samo v farah Roža)

Ingrid Kaiser-Kaplaner

Begegnungen in der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas
rund um Blasnitzenberg/Plaznica

Občina Žitara vas s svojimi posebnostmi pod drobnogledom in z mnogimi
pripovedmi domačinov o življenju nekoč in danes.

216 strani, mehka vezava, € 27,00
(samo v farah Podjune)

Manfred Spitzer

Epidemija pametnih telefonov
Manfred Spitzer s pomočjo znanstvenih raziskav dokazuje, da nebrzdano
uporabljanje pametnih telefonov škoduje zdravju, ovira izobraževanje otrok in
mladine ter ima hude posledice tudi za našo družbo. Kritika razčlenjuje tako
imenovano »digitalizacijo«, ki ima, kakor vsak pojav, tudi slabe posledice, v tem
primeru zlasti za naše otroke in mladostnike.

264 strani, trda vezava, € 24,00

Doplačilne knjige
Helene Wernig/Nadja Kramer (izd.)

Mit dir sein/Za vedno s teboj
Texte zu Tod, Trauer, Trost und Hoﬀnung
Besedila o smrti, žalovanju, tolažbi in upanju

Že vrsto let Helene Wernig pripravlja molitve ob poslovitvah in pogrebih.
Izkušnje kažejo, da ljudje pri žalovanju iščejo možnosti, kjer žalovanje
in tolažba najdeta svoje mesto. Pričujoča knjiga ponuja izbor ustreznih
besedil.

194 strani, mehka vezava, € 22,00

Ferdinand Kühnel

Ruhe in Frieden /Počivaj v miru

Vom Verschwinden des Slowenischen auf den Friedhöfen Kärntens/Koroška

Južnokoroška pokopališča pripovedujejo zgodbo regije in odnos tukaj
živečih do slovenskega jezika. Raziskava 200 pokopališč dokazuje, da je
germanizacija južne Koroške posledica politike etničnega in jezikovnega
poenotenja nekoč in danes.

336 strani, trda vezava, € 35,00

Vasja Klavora

Doberdob

Kraško bojišče 1915–1916

23. maja 1915 je Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski ter s tem sprožila
krute boje na jugozahodnem bojišču. Klavora v knjigi opisuje predvsem
vojaško dogajanje v prvih šestih soških bitkah na Doberdobski planoti, po
kateri je hotela Italija zadati smrtonosni udarec v srce dvojne monarhije.

284 strani, trda vezava, € 5,00

Doplačilne knjige
Manca Rebula

Jakob najde pesem/ﬁndet ein Lied
otroška slikanica, slovensko-nemško

Jakob je od otroške vrtnarice izvedel, da glasba lahko osrečuje.
Nekega dne, ko mu je vse spodletelo, Jakob slabe volje zaspi.
V sanjah pa sreča gozdne živali, ki niso ubogale staršev in so se
zaradi tega izgubile. S skupno pesmijo uspe Jakobu in živalim,
da prikličejo starše. Zopet so vsi srečni.

38 strani, trda vezava, € 7,00

Maria Bartoloth

Mijalca - Majalca

Ziljska basen – z zgoščenko
Ein Gailtaler Märchen – mit CD

Ziljska pravljica o otrocih, ki so izdelovali »žvižgalce«, piščalke,
ter o dobrem in zlu.

40 strani, trda vezava, € 26,00

Pepej Krop

Kam še, kam?
Wohin denn noch?
z zgoščenko

Knjižna izdaja o delovanju Okteta Suha skozi 40 let, v
slovenskem in nemškem jeziku in z bogatim slikovnim
gradivom. Pripovedovanja in slike so bogata bera
„rajže“ Okteta.

168 strani, trda vezava, € 25,00
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