
Koledar 2021
(ured. Hanzi Filipič, Karl Hren)

Koledar prinaša sveženj zanimivega branja iz Koroške, Slovenije in krajev, kjer 
živijo Slovenci. Tokrat predstavljamo fare Radiše, Podgrad, Medgorje. Prispevki 
opisujejo mdr. novega krškega škofa, freske na cerkvah južne Koroške, zgodovino 
Škofjeloškega pasijona, Franciscejski kataster, Mauthausen in njegove podružnice 
ali slovenščino severnovzhodno od Beljaka. Koledar vsebinsko zaokrožajo članki o 
zdravju in naravi ter poročila o delovanju treh Mohorjevih družb v letu 2020.
192 strani, mehka vezava, € 18,00 

Knjižni
DAR 2021

Pratika, je tradicionalno branje za vsak žep in za vse okuse. Tudi letošnja 
ponuja poleg koledarskega dela panoramo raznolikega branja iz sveta kulture, 
duhovnosti, vere, družbe, literature, jezika, izbranih dogodkov in obletnic v 
preteklem letu, zgodovine, pogleda k sosedom, zdravja – vse to začinjeno z 
zgodbami in fotografskimi utrinki.
160 strani, mehka vezava, € 6,00

V romanu se soočata nečloveška krutost in norost prve svetovne vojne z današnjo 
stvarnostjo. Detela se izkaže kot zgodovinsko dobro podkovani psiholog, ki 
prevzame vloge cesarja Franca Jožefa, prestolonaslednika Ferdinanda ali atenta-
torja Gavrila Principa, in v knjigi ustvarja skoraj apokaliptično ozračje. Vzporedno 
dogajanje je postavljeno v sodobni čas v alpsko-jadranski regiji, kjer so bitke in 
spletke na drugih ravneh – v preučevanju zgodovine in kulture.

206 strani, mehka vezava, € 21,00

    

Pratika 2021
(ured. Adrian Kert)

Lev Detela
Posekani svet
Večernice 2021
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 Doplačilne knjige

Dr. Vinko Zwitter (1904–1977) je vse svoje delovanje na političnem, cerkvenem 
ali kulturnem polju posvetil svojim rojakom na Koroškem. Kot tajnik Slovenske 
krščansko-socialne zveze in urednik Koroškega Slovenca je bil pomemben soob-
likovalec izobraževalnega in kulturnega ustvarjanja med koroškimi Slovenci. Bil je 
vizionar, politik in kulturnik. 

Vinko Zwitter – Vizionar in sejalec
zbornik

272 strani, trda vezava, € 25,00

Majda Starman 
Ostali smo na Koroškem

Avtorica omogoča s to knjigo vpogled v zelo osebne življenjske trenutke 
mladega begunskega dekleta po drugi svetovni, kar jo je zaznamovalo za vse 
njeno življenje.

264 strani, mehka vezava, € 25,00

Andrej Rahten 
Po razpadu skupne države 
Slovensko-avstrijska razhajanja od mariborskega prevrata do koroškega plebiscita

Monografija obravnava jugoslovansko-avstrijska razmerja v luči razmejitvenega 
vprašanja, pri čemer se osredotoča tako na koroško kot štajersko razmejitveno 
problematiko, kjer pridejo v ospredje mirovna pogajanja na pariškem diplomat-
skem parketu in vojaški spori. Z bogatim arhivskim in fotografskim gradivom.
496 strani, trda vezava, € 30,00

Vinzenz Olip
Widerstand in Kärnten 
Agenten, Patrouillen, Militärmissionen nördlich der Drau

Zgodovinar Vinzenz Olip opisuje na podlagi dokumentov gestapa, partizanskih 
oddelkov in britanske, ameriške in ruske vojaške misije politično situacijo na 
Koroškem med drugo svetovno vojno ter protinacistično delovanje na južnem 
Koroškem. Nadaljnje težišče je upor severno od Drave, predvsem na Golici in 
Svinški planini. 
366 strani, trda vezava, € 25,00



 Doplačilne knjige

Avtor obsežno spregovori predvsem o preteklih 100 letih, v katerih se 
je Celovec v sklopu evropske integracije začel evropeizirati. Kulturnoz-
godovinsko opisuje markantne stavbe, spomenike, ceste in ulice, trge in 
naravne lepote. Posebnost knjige je tudi vključitev slovensko govorečih 
Korošcev in njihovega doprinosa v razvoju Celovca.
256 strani, mehka vezava, € 25,00

Werner Drobesch
Auf den Spuren Klagenfurts 
Ein kultur- und gesellschaftsgeschichtlicher Streifzug

Dvojezični knjižni projekt je prva tovrstna antologija o Koroški. Besedila v 
prozni in pesniški obliki 40 koroških avtoric in avtorjev spremljajo dela 20 
koroških umetnic in umetnikov iz obeh narodnih skupnosti.
Tako to delo zelo zgovorno priča o umetniški sili dvojezične Koroške.
208 strani, trda vezava, € 20,00

Unser Kärnten/Naša Koroška 
Literarischer Versuch einer Aufarbeitung/
Literarni poskus obdelave

Yassir Eric 
Naučen sovraštva, doživel ljubezen 
Od islamista do postavljalca mostov

Pričevanjska zgodba o človeku, ki je doraščal v muslimanskem svetu s 
privzgojeno sovražnostjo do drugovernih. To ga privede do tega, da pos-
tane kristjan. Yassir Eric se spreobrne h krščanstvu, njegova družina ga 
zaradi tega razglasi za mrtvega, zbežati mora iz Severnega Sudana. Nje-
gova knjiga je življenjska zgodba za vse tiste, ki jih zanima kritični dialog z 
islamom.

192 strani, mehka vezava, € 22,00



 Doplačilne knjige

Luka je imel vrt. In Luka je imel kratke noge. Ker pa je bil njegov vrt okrog hiše, 
kratke noge na srečo le niso bile velika težava.
Zgodbica za prijateljice in prijatelje vrtov, potovanj, počivanja in muziciranja.

v nemškem jeziku
34 strani, trda vezava, € 20,00

Sonja in Hanca Buch 
Und Lukas schlug auf die Pauke

V knjigi boš odkril mnogo zelo zanimivih živali tega sveta. Čaka te pustolovsko 
potovanje z napetimi informacijami o živalih.

22 strani, kartonka, € 5,00

Julius P. Breitschopf / Aleksandra & Aleksander
Poglej, kako lep je živalski svet

ZGOŠČENKA
Melodija – otroški cerkveni zbor Bilčovs

€ 15,00

Mohorjeva založba, Viktringer Ring/Vetrinjsko obmestje 26, A-9020 Klagenfurt/Celovec,
Tel.: +43 463 / 56 515 20, faks.: +43 463 / 51 41 89, e-naslov: zalozba@mohorjeva.at www.mohorjeva.com

ZGOŠČENKA
Bertl Lipusch – 60 let muzikant

dvojna zgoščenka, € 24,00

Cene so veljavne samo za Knjižni dar: od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2021

Tatjana Božič 
Leto v pesmicah zajeto

Otrokom se jezik najlažje približa z usvajanjem novih besed iz vsakdana, in to z 
rimanimi pesmicami. V pesmicah gre za pester niz pesmi k posameznim letnim 
časom. Z ilustracijami, ki upodabljajo zelo priljubljene otroške motive.

28 strani, trda vezava, € 20,00


