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Cena zbirke: 69 EUR.  
(Skupna vrednost  
posameznih knjig: 124 EUR.)
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Tomaž Klinar: 
BANATSKI CVET 
(SloVENSKE VEčERNICE 171) 

Kjer ljubezen pokliče, človek 
sledi. Ganljiva življenjska in 
ljubezenska pripoved o Janezu, 
slovenskem naborniku v oko
lici čudovitega Banata, in Beti, 
češki izseljenki, ki je tam od
raščala s svojo družino. Kljub 
različnemu izhodišču in ge
ografski razdalji med slovensko 
Mežaklo in srbsko Belo Crkvo, 
ki je bila tedaj bistveno težje 
premostljiva, njuna ljubezen 
premaga vse ovire in vodi do 
globokega in mestoma naviha
nega odnosa. Sozaložništvo z 
Goriško Mohorjevo družbo in z 
Mohorjevo družbo v Celovcu.
120 strani
135 mm x 210 mm
mehka vezava
19 EUR

Fernando in Gioia Lanzi:   
SVETNIKI IN ZAVETNIKI 
V lIKoVNI IN lJUDSKI 
UMETNoSTI 
Svetniška ikonografija je eden 
ključnih sklopov bogate krš
čanske umetnosti. Fernando 
in Gioia Lanzi 162 svetnikov (z 
dvojicami vred 167) bralcu pri
bližata skozi strnjene in ilustra
tivne opise njihovega življenja 
in delovanja ter na podlagi atri
butov in ikonografskih motivov, 
ki jih najpogosteje najdemo na 
njihovih upodobitvah. Drago
cen priročnik za prepoznavanje 
svetnikov v likovni umetnosti 
ter duhovna spodbuda, da 
bi jih bralec sprejel za svoje 
vzornike in prijatelje. Prevedla 
Mateja Gomboc. Recenzija: 
dr. Ana Lavrič. 
264 strani
210 mm x 270 mm
trda vezava
33 EUR

Bojca Januš:
PERMAKUlTURA NA VRTU  
IN V ŽIVlJENJU 

Permakultura ni le način vr
tnarjenja, ampak način življe
nja. Prva knjiga iz zbirke Moj 
slovenski permakulturni vrt 
predstavlja permakulturne 
osnove tako za preizkušene 
vrtnarje kot za novince. Ker se 
narave ne da prelisičiti, lahko 
pa sprejmemo njeno ponujeno 
roko! Vrtnarjenje ob otrocih, 
kompostnik v mestu, kako
vostna ozimnica, vitaminska 
žetev z okenske police, izzivi za 
otroke, zdrava in vitka postava, 
urejenost doma in recikliranje 
pohištva … Vsakodnevno za
dovoljstvo je odvisno od nas 
samih!
144 strani 
210 mm x 270 mm 
mehka vezava 
23 EUR

Mojiceja Bonte:   
PASTIRčEK S SloMA 
Leta 1800 se je na Slomu blizu 
Ponikve na Štajerskem rodil 
deček, ki je kot pastirček, 
učitelj, pesnik, pisatelj in škof 
postal prvi Slovenec, ki ga je 
papež razglasil za blaženega. 
To je zgodba o Antonu Martinu 
Slomšku, velikem Slovencu, 
domoljubu in sošolcu ter pri
jatelju Franceta Prešerna, ki 
je iskreno in ponosno ljubil 
slovenski jezik ter preprostega 
slovenskega človeka. Tončetovo 
življenjsko pot je pisateljica 
zajela v zgodbo za najmlajše, 
ki jo je umetelno naslikala 
Polona Kosec. S preglednim 
Slomškovim življenjepisom in 
vprašanji za pogovor z otroki.
28 strani
210 mm x 270 mm
trda vezava
19,50 EUR

Več avtorjev: 
MoHoRJEV KolEDAR 2022 
Tradicionalni, že 164. koledar najstarejše slovenske založbe 
za leto 2022 poleg kalendarijskih podatkov prinaša poučne, 
zgodovinske in portretne prispevke, širi domača in tuja obzorja 
ter se ozira po naravni in kulturni dediščini naše domovine. 
Uredila dr. Cvetka Rezar Mlakar.
200 strani; 210 mm x 270 mm; mehka vezava, 20 EUR


