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DRAŽBA
ZBIRATELJSKIH PREDMETOV,
STARIH KNJIG IN TISKOV
Četrtek, 1. april 2021 ob 18. uri
Dražba bo potekala preko pisnih ponudb,
preko telefona ali preko spletne aplikacije ZOOM (Zoom klepet).
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PRIJAVA NA DRAŽBO:
Osebno v antikvariatu, preko e-pošte ali na spletni strani Antikvariata Glavan.
Na dražbo se lahko prijavite ali oddate svoje ponudbe najkasneje do 31. marca 2021.
OGLED PREDMETOV
Antikvariat Glavan, Trg republike 2, Ljubljana
od 22. - 26. marca 2021 med 10. in 17. uro;
od 29. - 31. marca 2021 med 10. in 17. uro;
ter na dan dražbe 1. aprila 2021 med 10. in 13. uro.

Več informacij lahko najdete v dražbenih pravilih.
Za dodatne informacije ali ogled izven urnika nas pokličite
ali nam pišite na elektronski naslov.
ORGANIZATOR DRAŽBE:

ANTIKVARIAT IN GALERIJA TISKOV GLAVAN
Trg republike 2, Ljubljana
tel. 01/ 476-31-60
e-pošta: info@antikvariat-glavan.si
informacije in delovni čas trgovine:
ponedeljek - petek 10.00 - 17.00
sobote, nedelje in prazniki zaprto

Dražbeni katalog s popolnim slikovnim gradivom je na ogled tudi na spletni strani:
www.antikvariat-glavan.si
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PREDMET

IZKLICNA CENA V EUR (€)

1. MUSTER, Miki
razglednica/naročilnica na stripovski izdaji Gusarji in Čudežni otok.
Izdal Klub devete umetnosti, 1982, dim. 10,5 x 14,5 cm, zelo dobro ohranjena
(ni v Muster, 11 – Bibliografija del Mikija Mustra)

prosta ponudba

2. RAVNIKAR, Ljubo
120,00
(24 zasebnih pisem iz obdobja 1930 -1940, vabilo na otvoritev njegove 1. razstave, 1 risba, 5 izrezkov iz časopisov)

IV

Slikar Ljubo Ravnikar se je rodil 19. septembra 1905 v Ljubljani, umrl pa 31. julija 1973 v Kranju. Obiskoval je ljubljansko realko, dve leti in
pol bil slušatelj dunajske Akademije za upodabljajoče umetnosti, nato je zaradi pomanjkanja sredstev študij opustil in se vrnil. Leta 1938 in 1939
je bil učenec privatne slikarske šole Mateja Sternena, med leti 1941 in 1945 je bil interniran v Italiji, po osvoboditvi pa je poučeval risanje na I.
gimnaziji v Kranju. Pred l. 1945 je izvrševal priložnostna naročila, uporabno grafiko, inscenacije za delavski oder Svoboda, kjer je sodeloval s
Ferdom Delakom (Hlapec Jernej, Dobri vojak Švejk, Ptički brez gnezda itd.). Ilustriral je Cankarjev koledar in mladinske knjige (Bevk,
Cerkvenik). Leta 1937 je izdal prvo mapo Ogledalo - 36 grotesknih linorezov. Po letu 1945 je ilustriral šolske in poljudnoznanstvene knjige.
Samostojno je razstavljal prvič 1940 v ljubljanski galeriji Obersnel, po 1945 je sodeloval na razstavah Društva slovenskih likovnih umetnikov in
na potujočih razstavah. Samostojno je razstavil svoje akvarele v Mali galeriji (1953, 1957), prirejal pa je tudi vsakoletne razstave v Prešernovem
muzeju v Kranju.

3. PRVA čitanka
50,00
/ [sestavil uredniški odbor ; risal Tone Kralj]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1956 (v Ljubljani : Tiskarna
Ljudske pravice). - 168 str. : barvne ilustr. ; 20 cm, broširana, platnen hrbet, originalna vezava, dobro ohranjen izvod
4. ZAVRŠNIK, Rudolf
20,00
Prva računica / Rudi Završnik. - V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1961 (v Ljubljani : Umetniški zavod za litografijo).
- [80] str. : ilustr. ; 24 cm, ilustriral Mirko Lebez, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, 1. izdaja
40,00

6. KEKEC
tri črno-bele fotografije s snemanja filma v studiu, 1951, dim. posamične 6 x 8,5 cm
Na fotografijah sta prepoznana Marjan Meglič kot mikroman in asistent režije Ernest Adamič.

20,00
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5. Sv. VIŠARJE – St. Maria am Luschariberg
podobica, ročno obarvan bakrorez, prva polovica 19. stoletja, dim. 12 x 8 cm, zelo dobro ohranjena

7. LJUBLJANA– Rožnik
85,00
Maria Rosenbach in der Vorstadtpfarr – Maria Verkündigung zu Laibach
podobica, grafika, 1840, risal Franz Kurz von Goldenstein, vrezal Karl Hoffmann, dim. 14 x 8 cm, zelo dobro
ohranjena
8. KOSOVEL, Srečko
50,00
Integrali '26 / Srečko Kosovel ; [izbral, uredil in uvodno študijo napisal Anton Ocvirk]. - [2. izd.]. - V Ljubljani :
Cankarjeva založba, 1984. - 314 str., XIV str. : ilustr. ; 17 X 18 cm. - (Zbirka "Bela krizantema"), opremil Jože
Brumen, polplatno, ščitna kartona, originalna vezava, odlično ohranjen izvod
9. LOG pri Vipavi – Pri Materi božji v Logu pri Ipavi
150,00
podobica, ročno obarvana grafika, okoli 1840, risal Franz Kurz von Goldenstein, vrezal Skala, dim. 16 x 9 cm, zelo
dobro ohranjena, manjša raztrganina na sredini levo
10. MUSTER, Miki
25,00
Miki Muster : pionir in klasik slovenskega stripa : jubilejna razstava ob osemdesetletnici : 22. 11. 2005-11. 12.
2005, 21. 12. 2005-10. 1. 2006, Razstavni prostor Pošte Slovenije, Čopova 11, Ljubljana / [avtorji besedil Max Modic,
Maja Beranič, Žiga Leskovšek ; fotografija Domen Grögl, Bojan Kranjc, arhiv Mikija Mustra]. - Ljubljana : Delo,
2005 ([Ljubljana] : Delo). - 29 str. : ilustr. ; 30 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, podpis
Mikija Mustra
11. JUGOSLOVANSKA ljudska armada
plaketa/zahvala za uspešno sodelovanje komande Armade s športno redakcijo Dela,
20. 12. 1979, kovina, blago, originalna škatla, dim. plakete 12 x9,5 cm, zelo dobro ohranjena
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12. RUSKA pravljica o carjeviču Ivanu, Žar ptici in sivem volku.
50,00
- Maribor : Tiskarna sv. Cirila, (s. l.). - [16] str. : ilustr. ; 24 cm, iz ruščine prestavil Ivan Dornik, broširana, originalna
vezava, zelo dobro ohranjen izvod
13. MOJA prva čitanka
30,00
: za najnižjo stopnjo občih ljudskih šol : po analitično-sintetični metodi / priredil Ivan Krulec. - Na Dunaju :
Kraljeva zaloga šolskih knjig, 1913. - 110 str. : ilustr. ; 23 cm, karton, platnen hrbet, zelo dobro ohranjen izvod

V izvodu je ohranjena cesarjeva slika, kot tudi odlomki iz življenja cesarja in cesarska pesem. Vse to so morali kasneje iztrgati ven, ko je bil
učbenik kmalu po I. svetovni vojni še v uporabi v državi in kraljevini SHS.

14. BURGAR, Anton
25,00
Simon Gregorčič : življenjepis / spisal Anton Burgar. - [Ljubljana] : [samozal.] I. Gruntar, 1907 (v Ljubljani :
Učiteljska tiskarna). - 101 str., [1] f. pril. z Gregorčičevo sl. : ilustr. ; 20 cm, platno, originalna vezava, zelo dobro
ohranjen izvod, posvetilo in pečat založnika

IV

15. TOMAŽIČ, Jože
20,00
Drvarka Marija : legenda / Jože Tomažič ; slike narisal Jože Beránek. - Ljubljana : samozal., 1943 (v Ljubljani :
Zadružna tiskarna). - 124 str. : ilustr. ; 21 cm, platno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, posvetilo in
podpis avtorja
16. PILON, Veno
130,00
L'oracle des peintres a Paris : devinettes pour les amis curieux et connaisseurs / Veno Pilon ; typogrammes de Jean
Vodaine. - [S. l. : s. n.], 1968 (Basse-Yutz : J. Vodaine). - [142] str. : ilustr. ; 17 x 25 cm, broširana, ščitni ovitek,
originalna vezava, odlično ohranjen izvod št. 72 od 150 izvodov tiskanih na rožnat papir (celotna naklada je štela
500 izvodov), podpis avtorja
30,00
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17. LAVRIČ, Tomaž
Jani Kovačič presents: Je,bent! [Slikovno gradivo] / Diareja, Blaž &Rihard G,. - [S. l. : s. n. , s. d].
- 1 plakat : barve ; 70 x 50 cm, manjša zatrganina, drugače zelo dobro ohranjen izvod

18. STEPANČIČ, Edi
30,00
Uk prihrani tisoč muk - Poster za popularizacijo študija tehniških ved [Slikovno gradivo] / design Edi Stepančič,. [Ljubljana : Iskra, 1974]. - 1 plakat : barve ; 70 x 50 cm, manjše zmečkanine in madež, drugače dobro ohranjen izvod
19. ZORMAN, Fojž A.
40,00
Študent - Samoupravljalec [Slikovno gradivo] / [Fojž A. Zorman]. - [Ljubljana : Tribuna , 1975]. - 1 plakat :
barve ; 46 x 63 cm, odlično ohranjen, nezganjen izvod
Plakat je izšel kot del izredne Tribunine številke leta 1975 ( XXV. letnik).
20. SKUPNOST mladih za varstvo okolja
2 plakata
60,00
a. Zrak / design S. Gobbo, R. Renzi. - [S. l. : s. n. , s. d]. - 1 plakat : barve ; 37,5 x 27 cm, zelo dobro ohranjen izvod
b. Voda. - [S. l. : s. n. , s. d]. - 1 plakat : barve ; 37,5 x 27 cm, manjša zatrganina, drugače zelo dobro ohranjen izvod
21. OREL, Rihard
15,00
Slovenske narodne pesmi iz Benečije [Glasbeni tisk] / nabral in priredil [za moški zbor] Rihard Orel. - V Ljubljani :
Glasbena matica, 1921 ([Dunaj : Waldheim, Eberle in Comp.]). - 1 partitura (80 str.) ; 13 x 20 cm, broširana,
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod
22. ALAN Ford št. 50
10,00
Kako je nastala ekipa TNT, slovenska izdaja, prevod Branko Gradišnik. Ljubljana : Co Libri ; 1999. -128. str. : ilustr. ; 18 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod
23. GASILSKI kongres (1939 ; Ljubljana)
30,00
Gasilski kongres v Ljubljani od 13. do 15. VIII. 1939. [slikovno gradivo] – 1 plakat – tramvajska obešenka
sestavljena iz dveh enakih, a sešitih plakatov, dim. 34 x 24 cm, zelo dobro ohranjena
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24. GASILSKA zveza Dravske banovine
Dve medalji za vestno, vztrajno in marljivo službovanje (XV, XX)
kovina, tekstil, zelo dobro ohranjeni, premer posamezne 4 cm

80,00

25. BABAČIĆ, Esad
80,00
Svoboda pa kar hodi / Esad Babačić ; [grafična oprema L. B. Babačić]. - Ljubljana : Galerija ŠKUC izdaja, 1986. [26] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Galerija ŠKUC izdaja ; 35), broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod,
izdano v 300 izvodih
26. AUTOPSIA
150,00
: kolaps / [uredila skupina Autopsia (Ruma)]. - Ljubljana : ŠKUC, 1984. - [26] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Galerija ŠKUC ;
št. 24), broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, natisnjeno v 100 izvodih
35,00

IV

27. LJUBLJANA
razstava turbin in strojev pred Narodno galerijo, verjetno kot del delavske parade,
dve črno-beli fotografiji, okoli 1950, dim. posamične 12 x 9 cm
28. KRALJ, Tone
tri končnice za sode Zidanice in restavracije na Polževem,
tri dokumentirane črno-bele fotografije, okoli 1950, dim. posamične 8,5 x 6 cm

70,00

29. LAIBACH
200,00
: Over the Europe ( Occupied Europe tour 1983 / [uredila skupina Laibach] - Ljubljana : ŠKUC, 1984. - [27] str. :
ilustr. ; 30 cm. - (Galerija ŠKUC), broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, natisnjeno v 500 izvodih
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30. IRWIN
150,00
: Irivn's back to the USA - ŠKUC 2. 3. 1984 - 7. 3. 1984 / [uredila skupina Irwin]. - Ljubljana : ŠKUC, 1984.
– [8] str. : ilustr. ; 15 x 21 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod

Pisci: Borut Vogelnik, Miloš Gregorič, Andrej Savski, Roman Uranjek, Tomislav Vignjević, Dušan Mandić

31. VIKS
25,00
: glasilo ŠKUCa in FORUMa. - 1985, št. 4 (dec.). - Ljubljana : ŠKUC, 1985. – 92 str. : ilustr. ; 28 cm, broširana,
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod

Gre za zadnjo številko, ki je izšla. Revija je izhajala od leta 1983. Pisci v tej številki so: Brane Bitenc, Aleš Debeljak, Janko Sever, Ivan Črnič,
Esad Babačić, Brane Mozetič, Renato Quaglia. Grafično podobo je izdelala skupina Irwin.

32. MODIC, Zmago
60,00
Izdaj pogoltni črni hrošči …
umetniški list, fotografija, kolaž, tipkopis, 1978, dim. lista 23 x 23 cm, dim. fotografije 12 x 9 cm, signirano spredaj
spodaj in zadaj (tudi datirano)
Na fotografiji – portretu Zmaga Modica je zapis: Novo leto Bled, Dunja-Uroš, 1974/75, pljučnica.

33. PLEYNET, Marcelin
80,00
De pictura / Marcelin Pleynet ; [prevajanje, oprema Bojan Gorenec]. - Ljubljana : ŠKUC, 1985. - 15, [3] str. : ilustr.
; 30 cm. - (Galerija ŠKUC ; izdaja št. 33), broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, natisnjeno v 200
izvodih
34. OBRTNIŠKA razstava Ljubljana
20,00
29. VI do 14. VII 1935 Licej [Slikovno gradivo] :- [Ljubljana : S. n. , 1935] ([Ljubljana : Tiskarna "Grafika").
- 1 plakat : barve ; 31,5 x 19 cm, karton, zelo dobro ohranjen izvod
35. AKADEMSKI pevski zbor
180,00
Spominski album fotografij, podarjen Joži Omota.
Ob tej priložnosti je bila imenovana za dosmrtno Miss APZ.
usnjen album, 29 črno belih fotografij, 1937 -1940, dim. od 6 x 8 cm do 9 x 13 cm, Fotografije so dokumentirane in z
njimi in podnaslovljenim besedilom opisan celoten potek podelitve naziva, podpisana fotografija častnega člana
Matije Tomca, portretna fotografija Franceta Marolta, fotografija Jakčeve risbe Franceta Marolta na mrtvaškem odru s
spominskim rokopisnim zapisom Tončke Marolt, čestitka APZ ob godu in zahvala APZ za požrtvovalno delo.
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36. EINSPIELER, Andrej
kabinetna fotografija na kartonu, okoli 1880, fotograf Otto Dasch, Celovec, dim. 11 x 6,5 cm

50,00

Andrej Einspieler je slovenski politik, duhovnik in publicist, rojen 13. novembra 1813, v vasi Sveče blizu Bistrice v Rožu na Koroškem.
Gimnazijo in kasneje teološke šole je obiskoval v Celovcu. Kot duhovnik je deloval na tistih delih Koroške, kjer je bilo prebivalstvo po večini
slovensko. V času tako imenovane »pomladi narodov« leta 1848 je sodeloval z duhovnikom in prav tako koroškim Slovencem Matijo Majarjem.
Postal je goreč zagovornik političnega programa Zedinjene Slovenije. Leta 1851 je skupaj z Antonom Janežičem in Antonom Martinom
Slomškom ustanovil Družbo sv. Mohorja, najstarejšo slovensko založbo. Zaradi Einspielerjeve živahne kulturne in publicistične aktivnosti je
Celovec v 50. letih 19. stoletja postal center slovenskega narodnega prebujanja. Z začetkom konstitucionalnega obdobja v avstrijskem cesarstvu
leta 1860 je Einspieler počasi opuščal prepričanje, da ideal združene Slovenije ni uresničljiv. V nemščini je napisal številne članke, v katerih je
pozival k sodelovanju med slovenskimi in nemškimi predstavniki na Koroškem. Leta 1865 je bil pobudnik Mariborskega programa, v katerem je
skupina Staroslovencev pozvala k ponovnem oblikovanju »Notranje Avstrije«. To bi bila pretežno avtonomna in federativna politična enota v
okviru avstrijskega cesarstva, v katero bi vključili Koroško, Štajersko, Kranjsko in avstrijsko Primorje. Ustanovil je časopis Glas notranje
Avstrije, pisan večinoma v nemškem jeziku. S časopisom je želel prepričati nemško govoreče občinstvo, da bi sprejelo idejo »Notranje Avstrije«.
A program so zavrnili tako slovenski kot nemški prebivalci. Na začetku 70. let 19. stoletja je bil potisnjen na rob slovenske politike, a je
nadaljeval s političnim delovanjem. Leta 1876 je bil izvoljen v mestni odbor Celovca. Umrl je 16. januarja 1888 v Celovcu.

IV

37. GRUPA šestorice autora
50,00
Kontrakulturni pokret u hrvatskoj umjetnosti od 1975-1985
Situacija Grupa šestorice autora (1975-1978). – Zagreb : Galerija Karas , 1985. – [36 ]str. : ilustr. ; 22 x 22 cm,
broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod

Katalog razstave, na kateri so razstavljali: Boris Demur, Željko Jerman, Vlado Martek, Mladen Stilinović, Sven Stilinović, Fedor Vučemilović.

38. MAISTER, Rudolf
40,00
Poezije / Rudolf Maister-Vojánov. - V Ljubljani : Kleinmayr & Bamberg, 1904. - 130 str. ; 18 cm, broširana,
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod
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39. KARLIN, Alma M.
60,00
Der Todesdorn und andere seltsame Erlebnisse aus Peru und Panama : mit 2 Karten / von Alma M. Karlin. - 1. Aufl.
- Berlin : Prismen-Verlag, 1933 (Detmold : Meyersche Hofbuchdruckerei). - 308 str., [2] f. pril. : zvd. ; 20 cm,
broširana, ščitni ovitek, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, 1. izdaja
40. KOPYLOV, Aleksej - lot
40,00
a. Uporaba monotermične teorije za pogonske stroje z notranjim zgorevanjem / univ. prof ing. A. Kopylov. Ljubljana : Ljubljana : Združenje jugoslovanskih rudarskih in topilniških inženerjev, 1938 (Ljubljana : Blasnikova
tiskarna)). - 14 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (posebni odtis iz Rudarskega zbornika L. II, št. 2/1938), broširana,
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, posvetilo in podpis avtorja
b. Ciklična in monotermična teorija strojev / univ. prof ing. A. Kopylov. - Ljubljana : Ljubljana : Združenje
jugoslovanskih rudarskih in topilniških inženerjev, 1936 (Ljubljana : Blasnikova tiskarna)). - str. 147-197 : graf.
prikazi ; 25 cm. - (posebni odtis iz Rudarskega zbornika 1936/37, štev. 4), broširana, originalna vezava, zelo dobro
ohranjen izvod, posvetilo avtorja
c. fotografija Alekseja Kopylova v laboratoriju
fotografska kopija originalne fotografije na fotografski papir, dim. 13 x 9 cm
d. portretna fotografija Alekseja Kopylova
črno-bela fotografija, 1942, dim. 8 x 6 cm, zadaj spominski zapis

Aleksej Kopylov je bil rudarski strokovnjak in predavatelj. Rodil se je 13. januarja 1877 v Gruševki pri Kijevu in umrl 24. januarja 1965 v
Ljubljani. Leta 1895 je zaključil klasično gimnazijo v Kijevu in nato obiskoval visoko tehnično šolo v Harkovu. 1899 se je zaposlil v rudarskotehniškem podjetju v Harkovu, kjer so se ukvarjali s strojno opremo rudnikov. 1902 se je v nemškem Aachnu vpisal na strojno fakulteto, se 1904
vrnil v Rusijo in 1905 dobil mesto asistenta na katedri za toplotne pogonske stroje na politehničnem inštitutu v Sankt Peterburgu. 1907 je
diplomiral na tehnološkem inštitutu v Sankt Peterburgu, pridobil naslov inženirja tehnologa in se zaposlil na politehničnem inštitutu v Kijevu. V
Novočerkasku je bil 1913 imenovan sprva za izrednega profesorja, bil nato do 1917 dekan elektro-strojne fakultete. V letih 1920−1921 je delal
pri združenju profesorjev v Pragi, 1925 pa se je v Ljubljani zaposlil kot profesor za rudarsko strojništvo na Tehniški fakulteti. Tu je bil v letih
1928−1931 ter več let po vojni predstojnik oddelka za rudarstvo in metalurgijo, 1947 je bil tudi predsednik diplomskih izpitnih komisij. V letih
1949−1950 je skupaj z asistenti konstruiral strojno opremo za novi jašek v premogovniku Velenje.

41. CURWOOD, James Oliver
35,00
Medvedek Neewa : slikanica za otroke in odrasle / J.O. Curwood ; besedilo priredil Tit Vidmar ; narisal Miki
Muster. - Ljubljana : Naš tisk, 1954 (v Ljubljani : Slovenski poročevalec). - 117 str. : ilustr. ; 16 x 29 cm. - (Naša
slikanica ; 2), karton, obnovljena vezava, zelo dobro ohranjen izvod
42. GEISTER, Iztok
35,00
Pegam in Lambergar / poezija I. G. Plamen ; risba Marko Pogačnik. - [Ljubljana] : samozal., [1968] (Kranj :
Gorenjski tisk). - [79] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edicija OHO), broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod
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43. PREDIN, Zoran
100,00
Ne mi dihat za ovratnik
foto Miran Podlesnik, originalna črno-bela fotografija, 1983, dim. fotografije 27 x 27 cm, dim papirja 40 x 30 cm,
zadaj datirana in podpisan fotograf (?)
Neuporabljena (?) fotografija za istoimenski album skupine Lačni Franz (1983).

44. THOMAS a Kempis
75,00
Dvanajst bukev Tomaža Kempčána, izbranęh iz negovęh doslé še malo znanęh pisem / iz latinskęga pobožnęm kę
pridu prestavęl Janez Zalokar ... - Vę Ljubljanę : natisnel Leopold Eger : naprodaj pęr Janezę Klemencę, 1826. - 580
str. ; 14 cm, les prevlečen s papirjem, vezava iz časa, zelo dobro ohranjen izvod, v metelčici
45. NARODNE pěsni ilirske
280,00
: koje se pěvaju po Štajerskoj, Kranjskoj, Koruškoj i zapadnoj strani Ugàrske. Razdělak 1 / skupio i na svět izdao
Stanko Vraz. - U Zagrebu : K. p. ilir. nar. tiskarna dra. Ljudevita Gaja, 1839. - XXVI, 204 str. : vinjete ; 19 cm. (Ilirski Slovenci ; 1), polusnje, zelo dobro ohranjen izvod

IV

Narodne pesni so edina Vrazova zbirka, objavljena v slovenskem jeziku. Poleg zbranih narodnih pesmi je v njej objavil tudi nekaj svojih. Gre za
prvo slovensko knjigo natisnjeno v gajici. V predgovoru, ki je napisan v ilirskem jeziku, je Vraz izpostavil pomembnost zbiranja ljudskih pesmi
in se ob tem zavzel za znanstven pristop pri zbiranju takega gradiva.

46. LEVSTIK, Fran
40,00
Die slovenische Sprache nach ihren Redetheilen / behandelt von Fr. Levstik. - Laibach : J. Giontini, 1866 (Laibach :
R. Eger). - VIII, 144 str. ; 18 cm, polplatno, dobro ohranjen izvod
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47. ŠMIGOC, Janez Krstnik Leopold
380,00
Theoretisch-praktische Windische Sprachlehre : durch viele Uebungsstücke zum Uebersetzen erläutert, mit einer
auserlesenen Sammlung von Gesprächen, und einem Radical-Wörterbuche versehen / herausgegeben von Johann
Leopold Schmigoz. - Grätz : bey Aloys Tusch, 1812. - [16], 319 str. : vinjete ; 19 cm, broširana, vezava iz časa, zelo
dobro ohranjen izvod

Prva slovnica vzhodnoštajerskega narečja.

48. PAGLOVEC, Franc Mihael
100,00
Svesti tovarsh enga sledniga Christiana, kateri skusi ta Catechismus, ali potrebni kershanski navuk niemu kashe to
pravo pot pruti nebessam, inu skusi te Tobiove bukve, ali Historio od Tobia : inu skusi dvanaist regelze ga vuzhy po
tajsti prou hoditi, inu skusi ene, inu druge molitve sa Boshjo pomuzh prossiti k' nuzu mladim, inu starim, ledig, inu
sakonskim, gmein, inu delounim ludem / ukup sloshenu, inu pobulshanu v' druk danu. Skusi eniga mashnika is
gorenske Crainske strani. - Labaci : typ. Jo. Frid. Eger ..., 1767. - [4], 212, [4] str. : vinjete ; 16 cm, karton, dobro
ohranjen izvod (večkrat obrezana vezava, zgoraj nekajkrat v živ rob)
49. GRADNIK, Alojz
30,00
De profundis / Alojzij Gradnik ; [originalni lesorezi Božidarja Jakca]. - V Ljubljani : Jug, 1926 (v Ljubljani :
Delniška tiskarna). - 111 str. : ilustr. ; 20 cm, usnje, originalna vezava zelo dobro ohranjen izvod, podpis avtorja
50. PUČNIK, Adalbert
40,00
Ustroj in uprava Slovenskega planinskega društva / sestavil in uredil Pučnik Adalbert ; - V Ljubljani : Slovensko
planinsko društvo, 1940 53 [2] listov, 33 cm, ciklostil, tipkopis, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen
izvod
51. KOŠUTNIK, Silvester
20,00
Knjiga o dostojnem vedenju / po raznih virih spisal S. K. - Ljubljana : A. Turk, 1916 (v Kamniku : A. Slatnar). 114 str. ; 19 cm, platno, originalna naslovnica kaširana, zelo dobro ohranjen izvod
52. MAUSER, Karel
12,00
Rotija : povest / Karel Mauser. - Celovec : Britanska obveščevalna služba : Koroška kronika, 1947 (Celovec :
Carinthia). - 258 str. ; 17 cm, platno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, 1. izdaja, podpis avtorja
53. Die SÜDBAHN und ihr Verkehrsgebiet in Oesterreich-Ungarn
45,00
: mit 197 Illustrationen, 4 Karten und einem Fahrplane für sämmtliche Linien der k.k. priv. Südbahn-Gesellschaft /
herausgegeben von der k.k. priv. Südbahn-Gesellschaft ; unter Mitwirkung folgender Autoren und Künstler Peter
Rosegger... [et al.] ; photographische Aufnahmen Bernhard Johannes, Alois Beer. - Brünn : Rudolf M. Rohrer,
[1899?]. - XVIII, 506 str., [48] str. pril. : ilustr. ; 18 cm, platno, obnovljena vezava, zelo dobro ohranjen izvod
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54. ANDRIĆ, Ivo
15,00
Na Drini most / Ivo Andrić ; [prevedel Tone Potokar]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1962 (Ljubljana :
Ljudska pravica). - 351 str. ; 16 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, vlepljen je list z
avtorjevim podpisom
55. "ŠUMÍ, šumí Drava ---"
15,00
: črtice iz mariborske zgodovine, pravljice in pripovedke iz mariborske okolice in od drugod / zbrala Elza Lešnik. Maribor : Tiskarna sv. Cirila, 1925 (Maribor : Tiskarna sv. Cirila). - 37 str. ; 19 cm. - (Cirilova knjižnica ; zv. 13),
broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod
56. KOLEDAR "Tedenskih slik"
20,00
: za leto 1915. - 1915. - V Ljubljani : Upravništvo "Tedenskih slik", 1914 (Krško : Zadr. tiskarne). - 23 cm, broširana,
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod

IV

57. VESEL, Ferdo
30,00
dve črno – beli portretni fotografiji, okoli 1940, dim. slike 5,5 x 5,5 cm, dim. papirja 8,5 x 6 cm, zelo dobro ohranjeni
58. PROLETAREC
150,00
: Slovensko glasilo Jugoslovanske socialistične zveze – Majska in Jubilejska številka (Maj 1925). - Chicago (Ill.) :
Jugoslovanska delavska tiskovna družba, 1925. – 71 cm : ilustr. ; 30 cm, broširana, originalna vezava, dobro ohranjen
izvod
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59. HOMER
12,50
Odiseia / Homer ; prevedel Anton Sovrè ; [ilustracije Marij Pregelj]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1951
(v Ljubljani : Ljudska pravica). - 378 str., [25] f. pril. ; 21 cm. - (Svetovni klasiki / Državna založba Slovenije), usnje,
zelo dobro ohranjen izvod, posvetilo in podpis prevajalca
60. JURČIČ, Josip
100,00
Doktor Zober : izviren roman / spisal J. Jurčič. - V Ljubljani : samozal., 1876 ([Ljubljana] : Národna tiskarna). - 184
str. ; 15 cm. - (Slovenska knjižnica / izdaja J. Jurčič ; zv. 1), broširana vezava, zelo dobro ohranjen izvod, 1. izdaja
61. GORŠIČ, Boguš
40,00
Potočnice mladosti : (prvenci) / vije Boguš Goršić. - V Zagrebu : L. Hartmán, 1872. - 109 str. ; 16 cm, broširana
vezava, zelo dobro ohranjen izvod

Pesnik Boguš (Matija) Goršič se je rodil 11. februarja 1850 v Šalovcih blizu Ormoža, umrl pa je 21. februarja 1887 v Bolnici usmiljenih bratov v
Gradcu. Gimnazijo je obiskoval v Varaždinu in Zagrebu, nato pa se je vpisal na bogoslovje v Mariboru. Leta 1876 je bil posvečen, nato je
kaplanoval v Vuzenici, Jarenini, Vitanju in pri Sv. Vidu poleg Ponikve. Kot osmošolec je izdal svoje pesniške prvence »Potočnice mladosti«
(Zagreb, 1872) ter jih posvetil »presvetli zvezdi« dr. Jakobu Razlagu, »voditelju slov. naroda«; večji prvi del obsega slovenske, drugi hrvaške
pesmi. V lirskih opeva svojo bedno mladost, drago mater, umrlega očeta, rojstni kraj in tujino ter podobne motive, v par epskih poskusih je
dikcija razblinjena, komaj umljiva ter obložena s fantastičnim nakitom tropov in figur, posebno obširni »Naravoboj« z uvodno sliko grozne
nevihte ter z romantično zgodbo o krepostni Evgeniji in tolovaju. Jezik in pravopis sta slaba, marsikaj je morda pripisovati na račun preštevilnih
tiskovnih napak. V pesmih je čutiti Razlagov in Prešernov pesniški vpliv, predvsem v hrvatskem poskusu sonetnega venca, čigar magistrale nam
v akrostihu zaupa posvetilo Olgici Dolanski. Po teh neuspelih prvencih je pesnik v zrelejši dobi, vsaj za javnost, umolknil. (vir. SBL)

62. VIPOTNIK, Matjaž
25,00
Splav meduze [Slikovno gradivo] / oblikovanje Matjaž Vipotnik ; foto Karpo Godina. - [S. l. : s. n., 1980?] (Kranj :
Gorenjski tisk). - 1 plakat : barve ; 29,5 x 20,5 cm, mali plakat, zelo dobro ohranjen izvod
63. PILON, Veno
25,00
Na robu / Veno Pilon. - V Ljubljani : Slovenska matica, 1965 ([Ljubljana] : Delo - Blasnikova tiskarna). - 264 str. :
ilustr. ; 21 cm. - (Spomini in srečanja ; 1), platno, ščitni ovitek, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, uradno
odpisan iz knjižnice, 1. izdaja, podpis avtorja
Dodana je črno-bela fotografija – portret Vena Pilona (9 x 7 cm), zadaj zapis Vensil Pilon U la Piran.
64. VILFAN, Marija
25,00
Svobodna Slovenija voli / [Marija Vilfan]. - [Ljubljana] : Izdala Osvobodilna fronta slovenskega naroda, pomlad
1944. - 26 str. ; 20,5 x 17 cm, ilegalni partizanski tisk, ciklostil, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen
izvod
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65. PREŠEREN, France
5.600,00
Poezije Dóktorja Francéta Prešérna. - V Ljubljani : J. Bláznik, 1847. - 191, [5] str. ; 20 cm
broširana, originalna vezava, hrbet knjige je okrepljen s platnom, stara obreza, zelo dobro ohranjen izvod z rahlo
pegavostjo
Izvod z akrostihom v Magistralah – prvikrat na dražbi v Sloveniji in prvi znani izvod v prodaji po letu 1963.
Na zadnji platnici je zapis v nemščini: Eigenthum der Freifrau Maria von Wurzbach, (last baronice Marije
Wurzbach). Spodaj v slovenščini: Dobil v dar od nje sina pl. Dr. Wurzbacha 1927, Hinko Sevar.

IV

Družina Wurzbach
se je na kranjskem ozemlju pojavila sredi 18. st., z avstrijskim častnikom Samuelom Wurzbachom (1753-1807). Njegov sin
Maksimilijan (1781-1854), doktor prava, je bil znan ljubljanski odvetnik, član prostozidarske lože in za tisti čas zelo razgledan
človek. Po študiju na Dunaju je v Ljubljani odprl advokaturo. Pisal je pesmi v nemščini in bil urednik časnika Laibacher
Wochenblatt. V njegovi hiši so se zbirali takratni literati in pesniki, tudi France Prešeren. Pri svojem delu je bil precej
uspešen (med drugim je bil odvetnik barona Žige Zoisa) in malo pred koncem življenja so mu podelili plemiški naziv »plemeniti«
s predikatom Tannenberg. Poročen je bil s hčerjo ljubljanskega svečarja in lectarja, Jožefo Pinter (1789-1881). Imela sta enajst
otrok (deset sinov in hči Marijo). Živeli so v Ljubljani, sprva na Gosposki ulici, kasneje pa so kupili hišo na današnjem Novem
trgu. Vsi sinovi, razen dveh (Franc in Sigismund), ki sta umrla v otroštvu, so končali študij na dunajski univerzi. Sedem je bilo
doktorjev prava (Karel, Maksimilijan, Jožef, Erazem, Samuel, Julius in Avgust), sin Konstantin pa je končal študij v Lvovu in
postal doktor filozofije.

AR
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Hinko Sevar
je bil rojen leta 1866 v Slovenski Bistrici. Prvotni družinski priimek je bil Sever, vendar je zavoljo številnih preimenovanj tujih
oblastnikov na koncu ostal priimek Sevar. Že od nekdaj je bil povezan s knjigami, saj v rokopisni zapuščini omenja: »Ta stari stric
je imel in zelo častil v sobici pod streho spravljene »lutrovske« slovenske knjige, še iz časov slov. reformacije. Iste sem jaz po
svoji stari teti podedoval pa o tem, enkrat kasneje«. V Ljubljani je Hinko Sevar odprl svoj antikvariat. Kdaj je antikvariat Sevar
nehal delovati, žal ni znano. Vsekakor ga Adresar Ljubljane iz leta 1955 ne omenja več. Knjigi se je zapisal tudi njegov nečak Ivo
Sever, ki je imel lastno knjigarno in založbo.

Sonetni venec
je Prešeren prvič objavil leta 1834 v Illyrisches Blatt. Sestavljen iz 14 sonetov in zadnjega soneta - Magistrale, ki je sestavljen iz
začetnih vrstic vseh sonetov. Njegove inicialke tvorijo ime Prešernove ljubezni - Primičeve Julije (Primicovi Julji). Vsak sonet se
začne z zadnjim verzom predhodnega soneta. Drugič je bil Sonetni venec natisnjen v Poezijah (1846), vendar v dveh variantah.
Poezije so izšle v nakladi 1200 izvodov. V 150 izvodih je bil Sonetni venec natisnjen tak kot leta 1834; teh 150 izvodov je vzel
Prešeren zase in svoje znance in niso bili za prodajo. V 1050 izvodih, namenjenih prodaji, pa je magistralni sonet spremenil:
besedni red je v štirih verzih spremenil tako, da akrostih magistralnega soneta ni več tvoril Julijenega imena, ampak se glasi
SRIMICJVISZLJI. Prvi verz prvega soneta se tako glasi Poet tvoj nov Slovencam venec vije, v magistralnem sonetu pa Slovencam
nov poet tvoj venec vije. Predvidevamo lahko, da leta 1846 ni želel znova vznemirjati Julijine družine.
Gre za izjemen izvod. Domnevamo lahko, da ga je Prešeren podaril družini Wurzbach ob enem svojih obiskov ali srečanj. Tako
prehajal iz roda v rod do leta 1927, ko ga je dobil antikvar Hinko Sevar.
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66. ZUPAN, Tomo
1-2
30,00
Propovedi / Tomo Zupan. - Ljubljana : [samozal.] T. Zupan, 1905-1906 ([Ljubljana] : D. Hribar). - 2 zv. : vinjete ;
18 cm, krašeno platno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod
67. UŠENIČNIK, Aleš
15,00
Komunizem : njegov pravi obraz / Primož Ločnik. - Ljubljana : "Slovenec", 1943 (v Ljubljani : Ljudska tiskarna). 88 str. ; 17 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod
68. PLEBISCIT 1920
propagandni material, ki »druka« za avstrijsko stran
(dve razglednici, trosilni listič, tri vabila na volišče)

40,00

69. TU je račun
70,00
propagandna zloženka o partizanskih zločinih v Istri
[s. l ; s. n. ; s. d.]. – (12) str. : ilustr. (fotografije) ; 25 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod

IV

70. JOŽA Vilfan
40,00
s komunističnim pozdravom oznanja boljševiško »osvoboditev« Primorske, Ajdovščina 18. septembra 1943. Kam nas
vodi Osvobodilna fronta. - [s. l ; s. n. ; s. d.]. – (2) str. : ilustr. (fotografija) ; 25 cm,
protipartizanska propaganda, zganjen list z vloženim letakom, na letaku in listu enako besedilo in upodobitev, zelo
dobro ohranjen izvod
71. PRAVA podoba matere božje,
40,00
kakor se je 17. 18. 19. maliserpana v'logi, Dolinah v Pokči fari na Koroškim otrokam pokazala.
sveta podoba z dodano molitvijo; ročno obarvana grafika, sredina 19. stoletja, dim. 13 x 18 cm, zelo dobro ohranjena
35,00
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72. SV. Uršula – Škofja Loka
podobica, začetek 19. stoletja, bakrorez, dim. lista 18 x 10,5 cm, zelo dobro ohranjen izvod

73. O Vodniku in Francozih
30,00
rokopis predavanja neznanega avtorja, ki je predaval Društvu slovenskih učiteljev okoli 1910, 20 listov, črnilo
74. GREGORČIČ, Simon
500,00
Poezije. 1 / zložil S. Gregorčič. - V Ljubljani : I. Gruntar, 1882 ([Ljubljana] : Klein in Kovač). - 158 str. ; 19 cm,
krašeno platno, vezava iz časa, zelo dobro ohranjen izvod, 1. izdaja
dodano je podpisano pismo (dve strani, črnilo) Simona Gregorčiča, ki ga je poslal svojemu podporniku in prijatelju
Ignacu Gruntarju. V njem prosi za finančno podporo. Poleg je še vizitka Ignacija Gruntarja iz Ribnice z njegovim
rokopisom in podpisom

Ignacij Gruntar je bil mecen, podpornik dijaštva in narodni delavec. Rodil se je 17. decembra 1844 v Kobaridu, umrl 25. marca 1922 v Ljubljani.
Njegov oče Ignacij je bil posestnik in trgovec. Gimnazijo je obiskoval v Gorici in nato pravo na Dunaju. Kot notarski kandidat je deloval v
Gorici in Tolminu ter postal samostojen notar v Kobaridu, kjer je dosegel ustanovitev okrajnega sodišča. 1878 se je preselil v Logatec, 1893 v
Ribnico, kjer je ostal do 1914, ko se je notariatu odpovedal in se preselil v Ljubljano. Na vseh službenih mestih je podpiral razvoj šolstva in
posojilnic ter društveno delovanje. V Kobaridu sta skupaj s Simonom Gregorčičem leta 1871 ustanovila kobariško čitalnico. Kobarid je na
prelomu stoletja z Gruntarjevo pomočjo ustanovil prvo javno ljudsko knjižnico »ter s tem prekosil celo napredno Ljubljano, ki take knjižnice še
danes nima« (Soča 25. marca 1905). 1876 je bil Gruntar sopodpisnik oglasa za ustanovitev društva Sloga, potem ko so se »stari« in »mladi«
zedinili, da razpustijo društvi »Soča« in »Gorica«. V Logatcu je Gruntar postavil novo šolsko poslopje, 1881 priredil Jurčičevo slavnost in z
izkupičkom (tisočakom) položil temelj Jurčič-Tomšičevi ustanovi. V tej zvezi se je trudil, da bi izdal Jurčičev almanah, pa do tega ni prišlo, ker
Stritar ni hotel prevzeti uredništva. V Logatcu je ustanovil tudi posojilnico (1888). Enako dejanje je storil v Ribnici, kjer je tudi ustanovil
posojilnico. Posebnega pomena pa je njegova gmotna in duhovna pomoč ter mentorstvo nepraktičnemu Gregorčiču, s katerim ga je vezalo
prijateljstvo vse življenje. Gruntar je bil tisti, ki je založil (in prodajal) 1. zvezek Gregorčičevih Poezij (1882) in Obrambo (1882), pobudil je in
založil tudi pisanje Burgarjevega življenjepisa »Simon Gregorčič« (Lj. 1907). Poleg tega sta Gregorčič in Gruntar tesno sodelovala že v
kobariški dobi, se prijateljsko srečevala tudi v Gregorčičevi rihemberški dobi, ko je bil Gruntar v Gorici Gregorčiču je svetoval, naj bi izdal
Poezije II, za katere mu je posredoval posojilo in pridobil Bambergovo založništvo. Gruntarjeve mecenske pomoči je bil deležen tudi skladatelj
Josip Kocijančič, kateremu je založil Čute v napevih (1881) in jih je skladatelj Gruntarju tudi posvetil. Za delovanje v korist narodu je 1912
Sokol v Kobaridu imenoval Gruntarja za častnega člana.

75. ŠOLSTVO postojnskega okraja v prvem letu svobode.
10,00
- Postojna : [s.n.], 1946 (M. Šeber). - 36 str. ; 24 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod
Dodana je spominska voščilnica s seznamom udeležencev Prvega slovenskega profesorskega tečaja na Primorskem od
9. VII. do 31. VIII 1945, (rokopis, črnilo, tuš).
76. PODREKAR, France
Miškolin – originalna ilustracija za izdajo istoimenske knjige leta 1957
risba s tušem, dim. 13 x 9 cm

100,00
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77. VRHOVNIK, Ivan
30,00
Janez Cigler, slovenski pisatelj : s tremi podobami / v spomin stoletnice njegovega rojstva spisal Ivan Vrhovnik. - V
Ljubljani : Družba sv. Cirila in Metoda, 1892 (Ljubljana : J. Blaznik-ovi nasledniki). - 54 str., [1] f. pril. s Ciglerjevo
sl. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Družbe sv. Cirila in Metoda ; zv. 8), krašeno platno, originalna vezava, zelo dobro
ohranjen izvod, obširno posvetilo in podpis avtorja
78. VERZEICHNISS
100,00
der in die Verlassenschaft des Herrn Bartholom. Kopitar ... gehörigen wertvollen Bücher und Handschriften :
grossentheils sprachwissenschaftlich, vorzüglich in allen slawischen Sprachen, welche den 1845, Vormittags in den
gewöhnlichen Lizitations-Stunden ... öffentlich versteigert werden. - Wien : zu haben à kr. bei Jakob Bader ... und
Matth. Kuppitsch ..., 1845. - [2], 51 str. ; 20 cm, polusnje, zelo dobro ohranjen izvod

Dražbeni seznam knjig knjižnice Jerneja Kopitarja. Svojo knjižnico je dopolnjeval z namenom, da jo podari Dvorni knjižnici na Dunaju. Ker je
Kopitar umrl brez sestavljene oporoke, je bila njegova zbirka knjig ponujena na dražbi. Kupila jo je država za ljubljansko licejsko knjižnico –
današnji NUK.

IV

79. STEFAN, Konrad
30,00
Geschichte der Entstehung und Verwaltung der k. k. Studien-Bibliothek in Laibach / von Konrad Stefan. [Laibach] : Musealvereine für Krain, 1907 (in Laibach : I. v. Kleinmayr & F. Bamberg). - 116 str. ; 22 cm, krašeno
platno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, posvetilo in podpis avtorja
80. KLEINMAYR, Ignac Alojz
35,00
Verzeichniss einer betraechtlichen Sammlung von Buechern, welche in der Edel v. Kleinmayerschen Buchhandlung
in Laibach um die beygessetzen Preise zu haben find. – Der Philologiischen Klasse. Erste Abtheilung..
- [s. l : s. n., s. d.]. - 52 str. ; 16 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod
Del naslovnice s podatki o kraju, založniku in letu izida manjka.
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81. MALAVAŠIČ, Franc
40,00
Erasem is jame : povést is petnajştiga ştoletja : s eno podobshino / poleg verjétnih pisem spisal Fr. Malavaşhizh.
- V Ljubljani : na prodaj in v saloshbi pri Janesu Giontini ..., 1845. - 39, [1] str., vinjete ; 17 cm, polplatno, zelo dobro
ohranjen izvod, manjka frontispic, 1. izdaja
82. KOSI, Anton
40,00
Otroška modrost : smešno-modre dogodbice iz življenja naših malih / nabral, izdal in založil Anton Kosi.
- V Središču ob Dravi : A. Kosi (v Čakovcu : Kraljek in Vežić), 1930-1931. - 2 zv. ; 18 cm, krašeno platno,
originalna vezava, zelo dobro ohranjena izvoda, posvetilo Karlu Ozvaldu in podpis avtorja v obeh delih
83. TRIBUNA
200,00
: študentski časopis. - Letn. XVIII, št. 1 (13. X. 1967)- št. 22 (17. VI. 1968). - Ljubljana : IO SŠ ljubljanskih
visokošolskih zavodov, 1967-68 - ilustr. ; 40 cm, celoten letnik v eni knjigi, polplatno, kolaž na naslovnici, zelo
dobro ohranjen izvod

V številki so objavljena dela skupine OHO, Tomaža Šalamuna, Matjaža Hanžka, Vojina Kovača Chubbya …
Celoten letnik ima s kemičnim svinčnikom označeno štetje vrstic posamičnega članka oz. slike.

84. TRIBUNA
150,00
: študentski časopis. - Letn. XXII, št. 1 (22. november. 1972)- št. 22-23 (11. junij 1973). - Ljubljana : IO SŠ
ljubljanskih visokošolskih zavodov, 1972-73 - ilustr. ; 35 cm, celoten letnik v eni knjigi, polplatno, kolaž na
naslovnici, zelo dobro ohranjen izvod
V številki so objavljeni deli stripa Magna Purga.

85. AŠKERC, Anton
35,00
Balade in romance / napisal A. Aškerc. - V Ljubljani : I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg, 1890 (v Ljubljani : I. pl.
Kleinmayr & F. Bamberg). - 155 str. ; 18 cm, platno, zlata obreza, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, iz
knjižnice Antona Aškerca
V knjigi je zapis: Edini izvod I. izdaje »Bal. in rom.«, ki je bil v Aškerčevi domači knjižnici. Sedaj lastnik Jos. Wester,
29. VII. 1912
86. GASPARI, Maksim
Velikonočni motiv / iniciala Z
risba s tušem, okoli 1940, dim. 30 x 24,5 cm, signirana z monogramom na sredini spodaj

16

100,00

AR
H
IV

87. MAJSKI spis 1928
45,00
/ [urednik Viktor Eržen]. - [V Mariboru : Pokrajin. načelstvo SSJ], 1928. - 32 str. ; 24 cm, broširana, originalna
vezava, dobro ohranjen izvod, več madežev med besedilom, redkost
Pisci: Rudolf Golouh, Ivan Vuk, Čulkovski, Nace Mihevc.
Majski spis je izdala Socialistična stranka Jugoslavije, ki je bila stranka delavskega tabora.

88. HOHNJEC, Miloš
Skica gledališke scene za predstavo Gospa Biserna reka
akvarel, 1951, dim. 22 x 29 cm, signirana in datirana desno spodaj

50,00

Predstava S. I. Hsiung: Gospa Biserna reka je bila pod režijskim vodstvom Bratka Krefta uprizorjena leta 1952 v ljubljanski Drami.

89. LINDGREN, Astrid
25,00
Pika Nogavička / Astrid Lindgren ; [iz nemščine prevedla Kristina Brenkova ; ilustrirala Marlenka Stupica]. Ljubljana : Mladinska knjiga, 1958 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 266 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cicibanova knjižnica),
polplatno, originalna vezava, dobro ohranjen izvod, 1. slovenska izdaja, pečat nekdanje Pionirske knjižnice

IV

90. PIKA Nogavička
40,00
[Slikovno gradivo] / design Šola za oblikovanje. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, [1978?]. - 1 plakat : barve ; 68 x 48
cm, avtor plakata Fojž A. Zorman, ilustracije Marlenka Stupica, zelo dobro ohranjen izvod
91. ZORMAN, Fojž A.
60,00
Globe Unity Orchestra – Večer jazza v Cankarjevem domu [Slikovno gradivo] : Cankarjev dom, 27. 2. 1983 /
oblikovanje Fojž A. Zorman. - [Ljubljana : Cankarjev dom, 1983] - 1 plakat : barve ; 69 x 48 cm, zelo dobro ohranjen
izvod
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92. ZORMAN, Fojž A.
50,00
Predkongresne ofenzive [Slikovno gradivo] : Fotogrupa M, Mladina, ZSMS. - [Ljubljana : Foto grupa M, s. d. ] - 1
plakat : barve ; 66,5 x 48,5 cm, zelo dobro ohranjen izvod
93. ZORMAN, Fojž A.
80,00
Sun Ra Arkestra [Slikovno gradivo] : Cankarjev dom, 30. 3. 1983 / Fojž A. Zorman. - [Ljubljana : Cankarjev dom,
1988] - 1 plakat : barve ; 71 x 50 cm, zelo dobro ohranjen izvod
94. GATNIK, Kostja
60,00
Magna Purga danes in nikdar več / [Kostja Gatnik]. - Ljubljana : Študentski kulturni center, 1977 (Ljubljana :
Minitipografija). - [72] str. : ilustr. ; 34 cm. - (Študentska založba ; 10), broširana, originalna vezava, zelo dobro
ohranjen izvod
95. NACIONALNO vprašanje,
20,00
narodnost, nacionalizem, nekateri današnji problemi. – (s. l. : s. n. , s. d. ) 32 str. ; 20 cm, broširana, originalna
vezava, zelo dobro ohranjen izvod
96. SCHMID, Christoph von
60,00
Şedem novih perpoved sa otroke / is pisem Krishtofa Şhmida ; poslovenili mladi duhovni v' Zelovshki duhovshnizi.
- V' Zelovzi : natisnil Janes Leon, 1836. - 78, [1] str., [1] f. pril. (frontispic) ; 17 cm, karton prevlečen s papirjem,
vezava iz časa, dobro ohranjen izvod, pečat zasebne zbirke
97. SCHMID, Christoph von
60,00
Dvé lepe rezhí sa pridne otroke. - V' Zelóvzi : natisnil Janes Leon, 1838. - VIII, 9-74, [2] str. : ilustr. (frontispic),
vinjete ; 17 cm, polplatno, zelo dobro ohranjen izvod, pečat zasebne zbirke
98. BENEDETTI, Achile
45,00
La conquista di Gorizia / Achile Benedetti. – Firenze : I libri d'oggi , 1916. – 140 str. : ilustr. ; 23 cm, platno,
obnovljena vezava, originalna naslovnica kaširana, zelo dobro ohranjen izvod, prva izdaja
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99. LISTKI. Zv. 1
80,00
/ uredil Josip Jurčič. - [Ljubljana] : [samozal.] J. Jurčič, 1872 (v Mariboru : F. Skaza). - 121 str. ; 15 cm, broširana
vezava, zelo dobro ohranjen izvod

Vsebina: Tesnospis ali stenografija / spisal J. V. Ribič. Životopisje / spisal B. R. Prešern, Prešerin ali Preširen? / spisal L. Telečja pečenka :
(obraz iz našega mestnega življenja) / spisal J. Jurčič. Nikolo Machiavelli / spisal J. V. Ribič. Pisma iz Rusije / piše Celestin. Čegava bode? /
spisal Josip Ogrinec. Narodni jezik in trgovina / spisal L. H.

100. ALEŠOVEC, Jakob
25,00
Učiteljskemu shodu pozdrav!/ Alešovec - Brencelj. - [S. l. : s. n., 1898] (Ljubljana : Katoliška tiskarna). - 1 list ([1]
f.) ; 26 cm, posamičen list, originalno stanje, zelo dobro ohranjen, obnovljen izvod
Tisk je nastal v času shoda in zborovanja učiteljev med 31. 7. in 21. 8. 1898 v Ljubljani.

101. MACHNER, Joseph
140,00
Abecédnęk za slovénske šóle vę ces. kral. dęržávah. - Vę 'Lublánę : na pródaj vę bukvárnęzę za lúdske šóle
'Lublánskęga poglavárstva, vę šólah, 1829 ([vę 'Lublánę] : natisnil Jožef Bláznik). - 39 str. ; 17 cm, v metelčici,
broširana, originalna vezava, dobro ohranjen izvod, pečat zasebne zbirke

IV

102. ŠTEMPIHAR, Saša
lot
200,00
- 5 partizanskih črno-belih fotografij (portreti, skupinska slika) formati od 9 x 6 cm do 13 x 9 cm, ena od njih ima
posvetilo staršem in podpis Saše Štempiharja
- LETO borb ob Soči : september 1943.-1944. - [S. l.] : Propagandni odsek IX. korpusa NOV in POJ, [1945?]
([Ljubljana] : Tiskarna Slovenija). - 87 str. ; 26 cm, ilegalni partizanski tisk, broširana, originalna vezava, zelo dobro
ohranjen izvod
- LETO borb ob Soči : september 1943.-1944. / [uvod Joža Vilfan ; spremno besedilo Slavica Plahuta]. Faksimilirani ponatis. - V Novi gorici : Goriški muzej, 1983 (Nova Gorica : Soča). - 87 str., [3] f. pril. ; 26 cm, platno,
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod
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Aleksander Štempihar-Saša je bil študent ter partizanski kulturni delavec in propagandni organizator. Rodil se je 28. julija 1922 v Ljubljani v
družini jeseniškega odvetnika Iva Štempiharja in Elizabete Štempihar rojene Einspieler iz Sveč na Koroškem. Ljudsko šolo je v letih 1928−1932
obiskoval delno v Kranju in delno v Ljubljani. Leta 1940 je končal škofijsko klasično gimnazijo v Ljubljani. Še istega leta se je vpisal na Pravno
fakulteto v Ljubljani, kjer se je vključil v napredna študentska gibanja. Po italijanski okupaciji Ljubljane se je pridružil Osvobodilni fronti.
Spomladi 1942 ga je fašistična policija aretirala in internirala v Trstu, Travisu in Gonarsu. Njegovo družino so medtem Nemci že 1941 izgnali v
Srbijo. Po italijanski kapitulaciji je pobegnil iz Gonarsa in se na Primorskem pridružil narodnoosvobodilni borbi.. V partizanih se je kmalu
uveljavil kot spreten kulturni delavec in propagandni organizator. Postal je vodja propagandnega oddelka Bazoviške brigade, poleti 1944 pa je
bil po odhodu dotedanjega šefa Marjana Tepine imenovan za vodjo propagandnega oddelka pri štabu 9. korpusa. Pisal je članke in delal v
uredništvu Partizanskega dnevnika. Njegova pobuda je bila natis knjige Leto borb ob Soči, ki je izšla septembra 1944 v izdaji propagandnega
oddelka 9. korpusa. Knjiga je za tedanje razmere predstavljala izjemen uredniški in tiskarski izdelek. V knjigo je Štempihar prispeval poglavje
Generalmajor Ambrožič organizator 9. korpusa. V knjigi je tudi prvikrat objavljena primorska himna: Vstala Primorska. Padel je skupaj z 305
borci v zadnji nemški ofenzivi 1. aprila 1945 na območju Vojskega. Pokopan je v skupnem grobu pri zaselku Gačnik blizu Dolenje Trebuše.

103. TRIKRAT Štampetov most
25,00
- [Kočevski Rog] : Propagandni oddelek Glavnega štaba NOV in PO Slovenije, 1944. - 37 str. : ilustr. ; 21 cm. (Knjižnica "Naše Vojske" ; št. 1), ilegalni partizanski tisk, ciklostil, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen
izvod
104. BRENK, Kristina
10,00
Tinček Petelinček : komedija igrana v Ljubljani 1803. leta v priredbi Jerneja Kopitarja z Vodnikovim epilogom v
verzih / po A. Kotzebuejevem "Der Hahnenschlag, Schauspiel in einem Aufzuge" priredila Kristina Brenkova ob
stopetdesetletnici prve mladinske predstave v slovenskem jeziku. - Ljubljana : Zgodovinsko društvo za Slovenijo,
1956 (v Ljubljani : Tiskarna Toneta Tomšiča). - 20 str. ; 17 cm, speto, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod,
podpis Kristine Brenkove
105. KUMP, Robert
15,00
Smučar / [knjigo sestavil in narisal] Robert Kump. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1948 ([Maribor] :
Litografija Mariborske tiskarne). - 339 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 24 cm, polplatno, ščitni ovitek, originalna vezava,
posvetilo in podpis avtorja
106. KETTE, Dragotin
100,00
Poezije / Dragotin Kette ; uredil A. Aškerc ; ilustroval Maksim Gaspari. - 2., pomnožena in pregledana izd., s
podobo pesnikovo, faksimilom njegovega rokopisa ter življenjepisnimi in književnokritičnimi črticami. - V Ljubljani :
L. Schwentner, 1907 (v Kamniku : A. Slatnar). - XXXVI, 182 str., [2] f. pril. : ilustr. ; 18 cm, belo, krašeno usnje,
zlata obreza, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod
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107. AHČIN, Ivan
50,00
Prostozidarstvo / Ivan Ahčin. - V Ljubljani : Zveza fantovskih odsekov, 1941 (v Ljubljani : Zadružna tiskarna). 111 str. ; 17 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod
108. Set vizitk – posetnic
30. leta 20. stoletja, papir, dim. cca 6 x 10 cm

35,00

Janko Bleiweis-Trsteniški, Josip Mal, Miljutin Zarnik (podpisan), Milan Vidmar, Fran Spiller-Muys, Matko Prelovšek (izreka sožalje), Milivoje
Tripković (rokopisne opombe)

109. TELEFONSKI imenik Dravske banovine.
30,00
- [S. l : s. n. ],1933/34 – 188 str. ; 23 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, veliko oglasov
110. Set vizitk – posetnic - »železnica«
30. leta 20. stoletja, papir, dim. cca 6 x 10 cm

20,00

111. GASPARI, Maksim
Žanjica
risba s tušem, okoli 1940, dim. 23,5 x 30 cm, signirana z monogramom desno spodaj

100,00

IV

Viktor Skaberne, Ivan Poženel, Alojzij Vehovec, Walter Zehden
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112. CANKAR, Ivan
200,00
Nina / Ivan Cankar. - V Ljubljani : L. Schwentner, 1906 (v Kamniku : A. Slatnar). - 146 str. ; 17 cm, broširana,
obnovljena originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, 1. izdaja
Priložen je listič s Cankarjevim rokopisom in neobjavljenim delom besedila
… in šele čez teden dni so ga potegnili iz vodé.
»Pametno je napravil; če ni mogoče da bi zvrnil v vodo to nečedno butaro – pa z butaro sam!. Njegova je bila še
lahka in morda bi se je bil kmalu privadil
113. SELIŠKAR, Tone
15,00
Rudi : povest za mladino / spisal Tone Seliškar. - V Ljubljani : Mladinska matica, 1929 (v Ljubljani : Učiteljska
tiskarna). - 107 str. ; 17 cm. - (Knjižnica Mladinske matice ; 5), broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen
izvod, 1. izdaja, posvetilo in podpis avtorja
114. PODREKAR, France
Miškolin – originalna ilustracija za izdajo istoimenske knjige leta 1957
risba s tušem, dim. 14 x 13 cm

100,00

115. ČELIČNA/ Jeklena pest
200,00
: list Prve teknovske brigade NOVJ / [uređuje France Hočevar]. - 1945, br.=št. 1-br.=št. 4. - [Dubrovnik] :
Propagandni odsjek Prve tenkovske brigade J.A., 1945 (Dubrovnik : Jadran). – ilustr ; 28 cm, ilegalni partizanski tisk,
broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen komplet
Številka 2 je bila tiskana v Šibeniku, številka 3 v Zadru, številka 4 pa v Ljubljani. – V četrti številki je več prispevkov
o osvoboditvi Trsta pod naslovom "Trst ali smrt".
116. SEDEMINPETDESET
20,00
57 pesmi od Murna do Hanžka / [izbrala in uredila Tomaž Brejc in Tomaž Šalamun]. - Maribor : Obzorja, 1970. 72 str. ; 18 cm. - (Znamenja ; 14), broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod
117. SPOMINSKA knjiga - 6 različnih
40,00
obdobje od 1901 do 1958, različne vezave in ohranjenosti,
Vpisa Franice Vovkove in Karla Jeraja. Ena od knjig je v celoti posvečena Sonji Vandotovi – Sonetni venec z
Magistralami
118. Set vizitk – posetnic
30. leta 20. stoletja, papir, dim. cca 6 x 10 cm
p. Gvido Rant, Juro Adlešič (podpisan rokopis), Marko Natlačen 2 x
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119. PROLETER
30,00
: Organ Centralnega komiteta Komunistične partije Jugoslavije. – Leto XVII. December 1942, štev. 16. - S. l.: Izdal
Pokrajinski komitet Komunistične partija Slovenije za Primorsko Slovenijo: januar 1944 (Tehnika Jelenk) – 91 str. ;
20 cm, ilegalni partizanski tisk, ciklostil, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod
Izdaja je slovenski prevod srbo-hrvaške izdaje iz leta 1942.
120. ŠNUDERL, Makso
25,00
Fašistično domobranski teror nad Slovenci / sestavil Makso Šnuderl. - [S. l. : s. n.], 1944 ([s. l.] : Triglav). - III, 184
str. : ilustr. ; 20 cm, ilegalni partizanski tisk, broširana, originalna vezava, dobro ohranjen izvod
Naslov na platnicah je Fašistično domobransko nasilje.
121. II. SVETOVNA vojna – partizanski trosilni listki
80,00
list papirja z nerazrezanimi osmimi trosilnimi listki, pečat OF Ribnica, zelo dobro ohranjen izvod, zganjen

IV

122. PROTIPARTIZANSKA propaganda
30,00
Bankovec Denarnega zavoda Slovenije za deset lir, zadaj napis – Ta denar je prav taka ničla, kakor obljube iz Moskve
in Londona
dim. 6 x 10 cm, dobro ohranjen
123. MILČINSKI, Fran
60,00
Trdoglav in Marjetica : pravljica po motivih slovenske narodne pesmi / Fran Milčinski ; ilustrirala Marija
Grafenauer. - V Ljubljani : Nova založba, 1939 ([s. l. : s. n.]). - [20] str. : ilustr. ; 23 x 29 cm, platno, obnovljena
vezava, zelo dobro ohranjen izvod
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124. JURKOVIČ, B.
80,00
Ali ste že član Prešernove družbe? [Slikovno gradivo] : vplačajte 240 din članarine, pa boste prejeli zastonj koledar
... / [oblikovanje] Jurkovič. - [S. l. : s. n., 1953] ([Ljubljana : Umetniški zavod za litografijo]). - 1 plakat : barve ;
49 x 34 cm, zganjen list, zelo dobro ohranjen, obnovljen izvod
125. KATOLIŠKI tisk, kino in radio
50,00
Tisk, radio, gledališče in kino v službi misijonov – oktober 1938 [Slikovno gradivo]. - Mechelen (Belgium) :
Bonden van het H. Hart, 1938- 1 plakat : barve ; 60 x 41 cm, zelo dobro ohranjen, obnovljen izvod (popravljene sledi
luknjača in zgornji desni kot)

126. TRIBUNA
150,00
: študentski časopis. - Letn. XXI, št. 1 (10. X. 1971)- št. 22 (11. V. 1972). - Ljubljana : IO SŠ ljubljanskih
visokošolskih zavodov, 1971-72 - 22 zvezkov : ilustr. ; 35 in 40 cm (različni formati), celoten letnik v eni knjigi,
polplatno, kolaž na naslovnici, zelo dobro ohranjen izvod

Letnik ima tudi 3. številko, ki je bila zaplenjena! V številki so objavljeni deli stripa Magna Purga.

127. TRIBUNA
150,00
: študentski časopis. - Letn. XIX št. 1 (22. XI. 1969)- št. 12-13 (19. V. 1970). - Ljubljana : IO SŠ ljubljanskih
visokošolskih zavodov, 1969-70 - ilustr. ; 41 cm, celoten letnik v eni knjigi, polplatno, kolaž na naslovnici, zelo
dobro ohranjen izvod

V številki so objavljena dela skupine OHO, Tomaža Šalamuna in strip Marka Pogačnika: Tinza v svetu 47 sil in kaj se godi z njenim telesom.

128. MAL, Vitan
prosta ponudba
Sreča na vrvici / Vitan Mal ; [po snemalni knjigi Janeta Kavčiča ; fotografije iz istoimenskega filma]. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 1977 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 149 str. : fotogr. ; 20 cm, karton, originalna vezava, zelo dobro
ohranjen izvod, 1. izdaja, posvetilo in podpis avtorja
129. ZUPAN, Vitomil 1-6
70,00
Izbrana dela Vitomila Zupana / Vitomil Zupan. - Zagreb : Globus ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1985
(Ljubljana : Delo). – 6 knjig ; 21 cm. - (Znameniti pisatelji), platno, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen komplet, v
vsaki knjigi je posvetilo in podpis avtorja
V zbirki so izšla naslednja dela: Igra s hudičevim repom, Potovanje na konec pomladi, Menuet za kitaro, Levitan,
Klement in Duh po človeku.
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130. BORDON, Rado
12,50
Sipine : izbrani soneti / Rado Bordon ; [spremno besedo napisal Franc Zadravec ; ilustriral in likovno opremil Ivan
Seljak-Čopič]. - Ljubljana : Partizanska knjiga, 1985. - 234 str. : ilustr. ; 21 cm, platno, ščitni ovitek, originalna
vezava, zelo dobro ohranjen izvod, posvetilo in podpis avtorja
131. ROGAŠKA Slatina
25,00
originalna črno-bela fotografija na kartonu, s črnilom je zapisano Sauerbrünn, zadaj datirana 18. 7. 1890, dim.
fotografije 10 x 13,5 cm, dim. kartona 13,5 x 18,5 cm, zelo dobro ohranjena
132. LAŠKO
25,00
originalna črno-bela fotografija na kartonu, zadaj z belilom je zapisano Tüffer, fotograf I. Martini, Celje, okoli 1890,
dim. fotografije 10 x 14 cm, dim. kartona 11 x 16,5 cm, zelo dobro ohranjena

IV

133. TRŽIČ
25,00
originalna črno-bela fotografija na kartonu, fotograf Benedikt Lergetporer, Bled, okoli 1890, dim. fotografije 9,5 x 15
cm, dim. kartona 11 x 16,5 cm, zelo dobro ohranjena
134. KATALOG črk Frančiškanske tiskarne
10,00
- [s. l. : s. n. , s. d.]. – (4) str. : ilustr. ; 21 cm, zganjena pola, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod

135. NOVI kres.
140,00
- Leto 1, št. 1(mar. 1924)-leto 2, št. 4 (maj 1925). - V Ljubljani : Literarni krožek "Ivan Cankar" 12. podr. Fer. Saveza
na realki, 1924-1925. – 8 zvezkov : ilustr. ; 24 cm, vse kar je izšlo, redkost

Uredniki so bili Bogumil Kranjc; Albin Kerševan; Ljubo Ravnikar; Nada Obereigner. Naslovnice so delo Slavka Pengova.
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136. OPERA V LJUBLJANI - Pevke, pevci. plesalke in plesalci
400,00
album s 56 originalnimi črno-belimi večinoma podpisanimi fotografijami, 30-50 leta 20. stoletja, zelo dobro ohranjene
fotografije, dim. posamične cca 10 x 15 cm, album je iz usnja s kartonskimi listi.
Portretirani so: Ksenija Vidali, Tatjana Remškar, Ivan Franzl, Maša Slavec, Mila Kogej, Zlata Gjungjenac, Angela Sancinova, Štefka Poličeva

137. PESJAK, Luiza
40.00
Gorenjski slavček : lirična opereta v dveh dejanjih ... / spisala Lujíza Pesjakova ; godbo zložil Anton Foerster. - V
Ljubljani : Dramatično društvo, 1872 (v Ljubljani : Eger). - 40 str. ; 14 cm. - (Slovenska Talija : zbirka dramatičnih
del in iger ; [19b]), broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen, še neobrezan izvod, prva izdaja
V knjigi je privezano še delo: "Visoki C : vesela igra v enem dejanji / po M. A. Grandjeanu, poslovenil Jakob
Aléšovec. - V Ljubljani : Dramatično društvo, 1872
138. NOVI rock 1982 – dva plakata
100,00
a. NOVI rock 82 [Slikovno gradivo] : Križanke, 9. septembra 1982. - [S. l. : s. n., 1982] (Postojna : Studio vizualna
propaganda). - 1 plakat : barve ; 68,5 x 48,5 cm, oblikovanje Fojž A. Zorman, odlično ohranjen izvod
b. NOVI rock 82 [Slikovno gradivo] : Križanke, 10. septembra 1982. - [S. l. : s. n., 1982] (Postojna : Gorazd Čuk). - 1
plakat : barve ; 69 x 48,5 cm, oblikovanje Ediscroato, foto Zvone Druškovič, odlično ohranjen izvod
139. ZORMAN, Fojž A.
60,00
Izrez poletja: [Slikovno gradivo] / Fojž A. Zorman. - [Ljubljana. : Fotogrupa M, 1985] (Postojna : Grafična
delavnica Čuk). - 1 plakat : barve ; 94 x 68 cm, zelo dobro ohranjen izvod
140. ZORMAN, Fojž A.
60,00
Čudežni prstan [Slikovno gradivo] / oblikovanje Fojž A. Zorman. - [Ljubljana : Lutkovno gledališče Ljubljana,
1986] (Zagreb : SC grafički servis - Studentski centar Zagreb). - 1 plakat : barve ; 68 x 98 cm, zelo dobro ohranjen
izvod
141. ŽNIDARŠIČ, Joco
50,00
This wonderful world of jazz: [Slikovno gradivo] / Joco Žnidaršič. - [S. l. : s. n., s. d] - 1 plakat; 70 x 49 cm, zelo
dobro ohranjen izvod
142. SEIDL, Ferdinand
15,00
La future frontière politique entre la Yougoslavie et l'Italie : étude géologique et géographique / par Ferd. Seidl. Lioubliana : [s. n.], 1919 (à Ljubljana : Jugoslovanska tiskarna). - 14 str., [1] f. pril. (zvd.) ; 23 cm, broširana,
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod
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143. PREŠEREN, France
1.500,00
Kerşt per Şavizi : povést v versih / sloshil dr. Preşhérin. - V Ljubljani : natisnil Joshef Blasnik, 1836. - 34, [1] str. ;
17 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, 1. izdaja
Kerst je prva umetniška epsko-lirska pesnitev v slovenskem jeziku in velja za mojstrski primer evropskega romantičnega pripovedništva v
verzih.

144. CIGLER, Janez
150,00
Şrezha v' nesrezhi, ali Popişvanje zhudne sgodbe dvéh dvojzhikov : poduzhenje starim in mladim, révnim in
bogatim / şpisal in na svitlobo dal Janes Ziegler ... - V' Ljubljani : natisnil Joshef Blasnik : na prodaj per Janesu
Klemensu, bukvovesu, 1836. - 139 str. ; 16 cm, polplatno, dobro ohranjen izvod, 1. izdaja
Sreča v nesreči je prva slovenska povest!

145. MALI kažipot za cesarsko prestolnico Dunaj
20,00
: s 14 slikami / sestavila Deželna zveza za tujski promet na Kranjskem v Ljubljani. - Ljubljana : [s. n.], 1912
(Ljubljana : Katoliška tiskarna). - 31 str. : ilustr. ; 16 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod
50,00

IV

146. LEVSTIK, Fran
kabinetna fotografija na kartonu, okoli 1875, fotograf A. Raffelsberger, Dunaj, dim. 10,5 x 6,5 cm

147. MAKAROVIČ, Svetlana
prosta ponudba
Danes
Pesem objavljena na vabilu ob otvoritvi razstave Bojana Vasiliča v Rdečem maku, okoli 1980, dim. zganjenega vabila
10,5 x 15 cm, odlično ohranjen izvod
148. ALEŠOVEC, Jakob
25,00
Prevzvišeni knez in škof ljubljanski / [Jakob Alešovec]. - [S. l. : s. n., 1898] (Ljubljana : Katoliška tiskarna).
- 1 list ([2] str.) ; 26 cm, posamičen list, originalno stanje, zelo dobro ohranjen izvod

AR
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Tisk je nastal bo prihodu Antona Bonaventure Jegliča v Ljubljano, junija 1898.

149. KATOLIŠKA tiskarna (Ljubljana)
100,00
Seznam črk / Katoliška Ljubljana. - Ljubljana : Katoliška tiskarna, [1908]. – 46 in 119 str. : ilustr. ; 31 cm platno,
vezano z vrvico, okrasna vezava, odlično ohranjen izvod, posvečen nadškofu Antonu Bonaventuri Jegliču
150. JEGLIČ, Anton Bonaventura
Slavnostna številka časopisa Slovenec z dne 29. maja 1930, ki je izšla ob 80. letnici nadškofa.
8 listov : ilustr. ; 52 cm

25,00

Časopis je odtisnjen na debelejši papir, kot je običajno časnik in vsaka stran na svoj list. Skupaj je vstavljen v kartonski ovoj in vezan z vrvico.

151. ALEŠOVEC, Jakob
25,00
Visokošolcem in abiturijentom pozdrav! / Alešovca - Brenclja. - [S. l. : s. n., 1898] (Ljubljana : Katoliška tiskarna).
- 1 list ([1] f.) ; 26 cm, posamičen list, originalno stanje, zelo dobro ohranjen, obnovljen izvod
Tisk je nastal za velikošolski shod, ki je bil 19. avgusta 1898 v Ljubljani.

152. ČRKE in vzorci univerzitetne tiskarne J. Blasnika nasl..
60,00
- Ljubljana : [J. Blasnika nasl.], 1937. - 120 str. : ilustr. ; 32 cm, platno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod
153. ALEŠOVEC, Jakob
25,00
Odhajajočim dijakom / voščilo Alešovca Jaka. - [S. l. : s. n., 1898] (Ljubljana : Katoliška tiskarna). - 1 list ([1] f.) ;
26 cm, posamičen list, originalno stanje, zelo dobro ohranjen, obnovljen izvod

Tisk je nastal ob koncu šolskega leta 1897/1898. Po rokopisnem zaznamku na izvodu ga je Alešovec delil na veselicah po Ljubljani 27. 7. 1898.

154. TRIBUNA
200,00
: študentski časopis. - Letn. XX., št. 1 (15. oktober 1970) - št. 24 (oktober 1971). - Ljubljana : IO SŠ ljubljanskih
visokošolskih zavodov, 1970-71 - ilustr. ; 35 cm, celoten letnik v eni knjigi, polplatno, kolaž na naslovnici, zelo
dobro ohranjen izvod

V številki so objavljeni deli stripa Magna Purga, likovno opremo številk je izdelal Kostja Gatnik. Poleg tega ima še dodatke: Izredna številka
maj 1971, Manifest zasedbe Filozofske fakultete in že omenjena 24. številka, ki je izšla oktobra 1971.
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155. TRIBUNA
150,00
: študentski časopis. - Letn. XXIII., št. 1-2 (19. september 1973)- št. 23-24 (22. maj 1974). - Ljubljana : IO SŠ
ljubljanskih visokošolskih zavodov, 1973-74 - ilustr. ; 35 cm, celoten letnik v eni knjigi, polplatno, kolaž na
naslovnici, zelo dobro ohranjen izvod
156. LISTKI VI.
70,00
/ uredil in izdal Josip Jurčič. - V Mariboru ; V Ljubljani : Národna tiskarna, 1873 (v Ljubljani : Národna tiskarna).
– 104 str. ; 14. broširana vezava, zelo dobro ohranjen izvod

Objavljena so dela: Kazen : novela / francoski spisal H. Rivière ; poslovenil Dav. Hostnik. - 55 str. ; Cerkev in država v Ameriki / francoski
spisal E. Laboulaye ; poslovenil Dav. Hostnik. - Str. 56-104.

157. RAVNIKAR, Ljubo
50,00
Ogledalo / Ljubo Ravnikar. - Ljubljana : Ogledalo, 1937 (v Ljubljani : Delniška tiskarna). - [VIII] str., [35] f. :
ilustr. ; 32 cm, uvod napisal Ivo Brnčič, karton, prevezano z vrvico, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod
št. 177/300, podpis avtorja

IV

158. VODNIK, Valentin
lot
100,00
a. Vodnikov spomenik v Ljubljani
originalna fotografija na karton, fotograf Benedikt Lergetporer, rokopisno datirana 16. 7. 1897, dim. fotografije 14 x
10 cm, dim. kartona 16,5 x 11,5 cm, zelo dobro ohranjena
b. časopis Slovenski narod (28. 6. 1889), obrezan, a dobro ohranjen, zganjen izvod
Na naslovnici je pesem Josipa Cimpermana O slovesnem odkritji spomenika Valentinu Vodniku.
c. Slavnost Vodnikova 28., 29. in 30. junija 1889, program slavnostne prireditve, 4 str. zelo dobro ohranjen, zganjen
izvod
150,00

AR
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159. LJUBLJANA
barvna litografija, okoli 1910, dim 18 x 46 cm, v starem okvirju, zelo dobro ohranjena
Litografija je bila izdana tudi kot razglednica.

160. BEVK, France
20,00
Faraon / France Bevk ; [ilustracije Tone Kralj]. - Trst : Naša založba, 1922 (na Dunaju : M. Jasper). - 127 str. :
ilustr. ; 18 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, prva izdaja
161. BEVK, France
20,00
Tatič / France Bevk ; [opremil Tone Kralj]. - Trst : Naša založba, 1923 (v Idriji : H. Sax). - 86 str. : ilustr. ; 19 cm,
karton, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, prva izdaja
162. BARAGA, Friderik Irenej
50,00
Slate jabelka / şpisal Friderik Baraga ... - V' Ljubljani : natisnil, saloshil in prodaj jih ima Joshef Blasnik, 1844. 286, [2] str. : vinjete ; 18 cm, polusnje, vezava iz časa, zelo dobro ohranjen izvod, pečat zasebne zbirke
163. GREGORČIČ, Simon
20,00
Oljki / Simon Gregorčič ; [ilustriral Gvido Birolla ; uvodno besedo napisal Joža Lovrenčič]. -Ljubljana : Slovenska
socialna pomoč za Primorje, 1944 (v Ljubljani : J. Blasnika nasl., Univ. tiskarna). - 42 str. : ilustr. ; 21 cm, broširana,
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod

Običajno je založnik te izdaje Zimska pomoč, tu pa je navedena Slovenska socialna pomoč za Primorje, ki je knjigo ponudila tudi na svojem
knjižnem sejmu (pečat).

164. KRAMAR, Jožko
25,00
To kristjanske učilo po rozoanskeh ta s tega katekizma, kuaženega od tega svetega Oćè papeža Pija X., pređano od
jera Jozefa Kramaro ... - Gorica : Katoliška tiskarna, 1927. - 50 str. : ilustr. ; 19 cm, karton, platnen hrbet, originalna
vezava, zelo dobro ohranjen izvod, pečat zasebne zbirke
Knjiga je izdana v rezijanščini.

165. POGAČNIK, Lovrenc
150,00
Compendium ritualis Labacensis, cum appendice Germanica, et Carniolica : pro assistentia moribundorum,
curatorum usui, et commodo, cum facultate superiorum. - Tergesti : typis Joannis Thomae de Trattner ..., 1757. - [114]
str. ; 14 cm, usnje, vezava iz časa, zelo dobro ohranjen izvod, pečat zasebne zbirke

Natisnjeno besedilo je v latinščini, nemščini in slovenščini. Na veznih listih je rokopisno besedilo v nemščini in slovenščini.
Prvi obredniški kompendij s slovenskimi teksti.
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166. LHOMOND, Charles François
250,00
Pozhétki gramatike to je Pismenosti Franzoske gospoda Lhomonda ... : sa latinske franzoske shole v' Illirii /
prestavil Vodnik. - V' Lublani : per Janesu Retzerju natiskavzu, 1811. - 118 str. ; 17 cm, les prevlečen s papirjem ,
vezava iz časa, zelo dobro ohranjen izvod, Notranji naslovni list je v spodnjem delu odrezan, a so vidni vsi podatki o
izdaji.
Prva slovnica francoskega jezika za Slovence.

167. AHČIN, Ivan
40,00
Komunizem : največja nevarnost naše dobe / Ivan Ahčin. - V Ljubljani : Zveza fantovskih odsekov, 1939 (v
Ljubljani : Zadružna tiskarna). - 151 str. ; 17 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod

IV

168. DAJNKO, Peter
200,00
Čelarstvo, ali celó novi, kratki, popun navuk čelne reje : to je edína, prava ino gotova vodba, kak se naj ležej ino naj
bolše dajo čele rediti na dosegnenje naj vekšega haska ino veselja : kniga za vse čelne prijatele vsakega strana, kero je
iz naj vednéših mnogoletnih čelarov ino po lastnih skušenostah spisal ino na svetlo dal Peter Dainko ... - Vu Gradci :
vu založbi knižne predaje pri Damian'i ino Sorge'i ; [v' Radgoni] : ino na komision pri A. Wajcingeri v' Radgoni, 1831
([vu Gradci] : s' pismencami pokojnega Andraša Lajkama naslednikov vu Gradci). - [6], XXIV, 210 str., [1] f. pril.
(frontispic), [1] zganj. f. pril. ; 16 cm, v dajnčici, karton, originalna vezava, dobro ohranjen izvod, manjka notranji
naslovni list, pečat zasebne zbirke

To je prva knjiga o čebelarstvu, ki je izvirno napisana v slovenskem jeziku in je obenem tudi začetnica slovenske čebelarske terminologije.
Dodan je ponatis iz leta 2001.
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169. PIRC, Franc
60,00
Krajnski vertnar, ali Poduzhenje, v' kratkim veliko sadnih dreves sarediti, jih s' zeplenjam poshlahtniti, in lepe verte
k' velikim pridu zasaditi. II. del: I Od reje niskiga drevja ali pertlikovzov in posodovzov, in kako perdelano sadje k'
pridu obrazhati, de veliko sadene / spisal Franz Pierz / spisal Franz Pirz ... - V' Ljublani : natisnil shlahten Kleinmayr,
1834. – 39, [3] str. ; 18 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, pečat zasebne zbirke
170. ŠERF, Anton
140,00
Predge na vse Nedele no Svetke celega keršanjsko-katolškega cirkvenega leta, kak tydi za vse farne cirkvene varihe
Sekovske škofije po slovenskem kraji no neke priložnosti. I. Letni tok, Nedelni no Svetežni del, razdelen v' štiri
zvezke, kerih dva perva zapopadeta nedelne, druga dva svetežne predge / zložil no na svetlo dal Anton Šerf ... - V'
Gradci : natisnjene no založene pri J. A. Kienreihi, 1835. – 2. zv. ; 20 cm, v danjčici, karton prevlečen s papirjem,
vezava iz časa, zelo dobro ohranjen komplet, pečat zasebne zbirke

Vsebina:
Nedelni del: Predge na vse Nedele celega keršanjsko-katolškega cirkvenega leta : (Razdelen v' 2 zvezka). 1. zvezek, Predge od perve Adventne
nedele do sledne nedele po Vyzmi. 2. zvezek, Predge od Fynkištne nedele do zadne nedele po Fynkištah. - XII, 480, [4] str.
Svetežni del: Predge na vse Svetke celega keršanjsko-katolškega cirkvenega leta : (Razdelen v' 2 zvezka). 1. zvezek, Predge od svetega Andraša
Apoštola, do svetega Vida Marternika. 2. zvezek, Predge na svetek presvete Trojice, do svetenjost dryge nove meše, ali ori Secundicji. - 584, [7]
str. (listi od 531 do 540 so iztrgani iz bloka, a priložemi)

171. NOVA pratika sa prestopno léto 1824.
15,00
- V' Lublani : natisnil N od Kleinmayr, [1823]- Zv. : ilustr. ; 10 cm, broširana, originalna vezava, dobro ohranjen
izvod, ročno obarvana
173. TRIBUNA
200,00
: študentski časopis. - Letn. XXIV., št. 1-2 (2. oktober 1974) - št. 21-25 (5. junij 1975). - Ljubljana : IO SŠ
ljubljanskih visokošolskih zavodov, 1974-75 - ilustr. ; 46 cm (različni formati), celoten letnik (letnik ima napačno
numeracijo številk 1-2, 2, 5 ..) v eni knjigi, polplatno, kolaž na naslovnici, zelo dobro ohranjen izvod

Privezan je del XXV. letnika ( št. 1-16. 9. 1975 – št. 5-6-27. 11. 1975) Temu letniku je dodana še izredna številka – Študent – Samoupravljalec.

174. TRIBUNA
150,00
: študentski časopis. - Letn. XVII., št. 1 (9. oktober 1968) - št. 14-15 (4. junij 1969). - Ljubljana : IO SŠ ljubljanskih
visokošolskih zavodov, 1968-69 - ilustr. ; 43 cm, celoten letnik v eni knjigi, polplatno, kolaž na naslovnici, zelo
dobro ohranjen izvod
175. ZORMAN, Fojž A.
80,00
Poletna Ljubljana [Slikovno gradivo] : izložbe Maximarketa, 1.-13. 8. 1984 / oblikovanje Fojž A. Zorman,
fotografija Stojan Femec - [Ljubljana : Mladina in Fotogrupa M, 1984] - 1 plakat : barve ; 71 x 50 cm, zelo dobro
ohranjen izvod
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176. VOLARIČ, Ivan Feo
40,00
Mavrica [Slikovno gradivo] : Mladina, 23. septembra 1982 / Ivan Volarič, Feo, (oblikovanje Fojž A. Zorman). [Ljubljana : Mladina , 1984] - 1 plakat : barve ; 46,5 x 33,5 cm, zelo dobro ohranjen izvod
Plakat, Mladinin poster, je bil objavljen na notranji strani Mladinine naslovnice 23. septembra 1982.

177. CELLIÈRES, Laurent de
250,00
Ars metrica, sive Ars condendorum eleganter versuum / ab uno è Soc. Jesu edita nunc multoru[m] usu comprobata
in gratiam Poëseos Tyronum cum quodam auctario repressa. - Labaci : formis Joannis Georgij Mayr ..., 1713. - [6],
151, [9] str. : vinjete ; 13 cm, polusnje, vezava iz časa, zelo dobro ohranjen izvod

IV

Zaradi ukrepov protireformacije, so Kranjsko zapustili vsi tiskarji. Prvi, ki se je vrnil v našo deželo skoraj sto let po tem dogodku je bil Janez
Krstnik Mayr in ustanovil v Ljubljani leta 1678 svojo tiskarno. S tem je postalo mesto ponovno središče literarnega delovanja. V 50-letni dobi
svojega obstoja je tiskar izdal razna latinska in nemška znanstvena dela, med njimi publikacije članov akademije operozov, tako n. pr.
zgodovinska (Schönlebnova in Valvasorjeva le deloma, Thalnitscherjev Epitome 1713), juridična (Landgerichtsordnung 1685, 1707, deželni
ročin za Kranjsko 1687, Landschrannenordnung 1688, 1707, Pelzhoffer: Arcanorum status libri decem 1709), medicinska (M. Gerbec, Bolf.
Widmayer) i. dr., zadostila je v precejšnji meri teološkim in nabožnim potrebam svojega časa. Iz 1708 so se ohranili skromni odlomki M.jevega poskusa nem. časnika: »Wochentliche Ordinariund Extraordinari-Zeitungen« (Dimitz, MHK 1859, 70). V novi tiskarni je našla oporo
tudi slovenska knjiga: prvi je dal v njej natisniti novomeški kanonik Mat. Kastelec 2. izd. Bratovskih bukvic sv. roženkranca 1682, Nebeški cil
1684, Kratki zapopadik potrebnih katol. naukov 1685 (neznan) in Navuk christianski 1688, nato Janez Svetokriški 3.–5. knjigo svojih pridig
1698, 1700, 1707; kapuc. Hipolit naslov in 2. str. vzorca Dictionarja treh jezikov 1711, 2. izd. Bohoričeve slovnice 1715 in prevod Tom.
Kempčana 1719; izšli so 3. in 4. nat. »Evangelia in lystovi« 1715, 1730, prevod Bellarminovega Kratkega zapopadka christ. navuka 1728 in
Steržinarjeva Peissem 1730; izdal je prvo »Novo krainsko Pratiko na leitu 1726«.

178. ZORMAN, Fojž A.
80,00
Begnagrad [Slikovno gradivo] : Cankarjev dom, 9. decembra 1982 / oblikovanje Fojž A. Zorman. - [Ljubljana :
Cankarjev dom, 1982] - 1 plakat : dodane barve ; 94 x 67 cm, zelo dobro ohranjen izvod
Zaradi varčevanja, je oblikovalec dobil sredstva le za dvobarvni tisk. Da bi postal plakat bolj zanimiv je na celotno
naklado (300 izvodov) ročno z voščenkami dodal barve na kitarista in kitaro.

AR
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Begnagrad je bila slovenska glasbena skupina, ki je izvajala avantgardno progresivno rock in jazz glasbo. Najbolj je znana po svojem
debitantskem albumu Begnagrad iz leta 1982 – v recenziji na portalu AllMusic je bila skupina opisana kot »prvi slovenski kandidat za rock
slavo, a nikoli ni bila opažena«. Skupina je nastala leta 1975 v zasedbi Bratko Bibič, Bogo Pečnikar, Igor Muševič in Vlado Špindler, tri leta
zatem pa je prenehala z delovanjem. Leta 1981 je ponovno začela biti aktivna, a tokrat brez Muševiča in Špindlerja. Namesto njiju so se skupini
pridružili Nino de Gleria, Aleš Rendla in Boris Romih. V tej zasedbi so tudi posneli album Begnagrad, leto kasneje pa je tudi ta zasedba
prenehala z delovanjem.

179. TITO
50,00
[Slikovno gradivo] / oblikovanje Žunič – Zorman. - [Ljubljana : Univerzitetna konferenca ZSMS, 1975]
- 1 plakat : barve ; 63 x 45 cm, odlično ohranjen izvod

Nezgiban plakat, ki je izšel kot del 18., 19. in 20. številke študentskega časopisa Tribuna, leta 1975. Zadaj je natisnjeno besedilo. Zbral in uredil
ga je Brane S.

180. MILES Davis
40,00
[Slikovno gradivo] / fotografija Žare Veselič, oblikovanje Zdravo Papič. - [Ljubljana : Tribuna in Radio Šudent, 1973]
(s. l. : Jože Ajdovec) - 1 plakat ; 42 x 57 cm, odlično ohranjen izvod
Plakat sta izdali uredništvo Tribune in uredništvo Radia Študent in ga prodajali kot samostojen tisk.

181. PAPIČ, Zdravko
lot
Karl Marx [Slikovno gradivo] / Zdravko Papič,. - [Ljubljana : Tribuna.], 1973. - 1 plakat : barve ;
60 x 42 cm, zelo dobro ohranjen izvod

100,00

V lotu sta dva plakata, eden je dokončan, na enem pa je prikazana le vmesna stopnja tiska (redkost). Plakat je izdala Tribuna ob 155. letnici
rojstva Karla Marxa in so ga prodajali kot samostojen tisk.

182. ZORMAN, Fojž A.
80,00
Razstava z narodno zabavnim programom [Slikovno gradivo] : Mala dvorana Študentskega naselja, 20.-28. 2. 1985
/ oblikovanje Fojž A. Zorman. - [Ljubljana : Mladina Fotogrupa M, 1985] - 1 plakat : barve ; 62 x 43 cm, zelo dobro
ohranjen izvod
183. PREDIN, Zoran
100,00
Slišiš, školjka poje ti
foto Mišo Hochstaetter, dve originalni, črno beli portretni fotografiji, 1984, dim.posamične 16 x 24 cm, na papirnati
obrobi sta sliki datirani in podpisan fotograf (?)
Ena od njih je bila uporabljena na hrbtni strani istoimenskega albuma skupine Lačni Franz (1984)
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184. HANŽEK, Matjaž
40,00
[Enainšestdeset]
61 tekstov / Matjaž Hanžek. - V Ljubljani : Študentski kulturni center, 1977 ([Ljubljana : Minitipografija]). - 55 str.
; 22 cm. - (Študentski kulturni center ; 11), broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, podpis avtorja
185. VARONI, J.
40,00
Ljubljana od jugozapadne strani [Slikovno gradivo] / J. Varrone. - [S. l. : s. n., okoli 1900] (v Ljubljani : Narodna
tiskarna). - 1 veduta - ksilografija: siva barva ; 21 x 33 cm na listu 33 x 50 cm, zelo dobro ohranjen izvod
186. PAVČEK, Tone
25,00
Juri Muri v Afriki : o fantu, ki se ni maral umivati / Tone Pavček ; ilustrirala Marjanca Jemec-Božič. - Ljubljana :
Mladinska knjiga, 1988 (Ljubljana : Učne delavnice). - [24] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Velike slikanice), karton,
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, podpis avtorja in ilustracija ter podpis ilustratorke

IV

187. CANKAR, Ivan
150,00
pismo s podpisom
pisemski papir Grand hotela Union, rokopis, svinčnik, 27. 8. 1917
»Dragi doktore! Hranil sem, kolikor se je pač dalo. Ustrezi mi, prosim, tudi danes; ker težko je. Sramota bi bila,
prositi za denar, ali nikakšna sramota ni, prositi za moko in za tobak. Najlepše te pozdravlja Ivan Cankar«

ŠE NEKAJ IZVODOV IZDAJ ANTIKVARIATA GLAVAN JE NA VOLJO
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ALAN Ford teče častni krog = Alan Ford trči počasni
krug = Alan Ford compie il giro d'onore
: [spremljevalni katalog razstave ob 50. obletnici prve izdaje
stripa : Narodna galerija, Cankarjeva 20, Ljubljana, 23.
5.-13. 10. 2019] / [avtorji besedil Lazar Džamić ... [et al.]
; urednik Rok Glavan ; avtor stripovskih dialogov Luciano
Secchi - Bunker ; avtor izbranih ilustracij iz stripa Roberto
Raviola - Magnus ; prevod Branko Gradišnik ... et al.]. Ljubljana : Antikvariat Glavan : Zavod Kultura in prosveta,
2019 (Sv. Nedelja : Radin print). - 151 str. : ilustr. ; 30 cm,
brošrana vezava, 25 eur

ŠKRABEC, Milan
Pozdrav s Sv. Višarij / Milan Škrabec. - Ljubljana :
Antikvariat Glavan, 2012 ([Dobrova] : Egrafika). - 52
str. : ilustr. ; 27 cm, karton, 15 eur
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Adlešič, Juro 118,
Ahčin, Ivan 107, 167
Akakdemski pevski zbor 35
Alešovec, Jakob 100, 148, 151,
153
Andrić, Ivo 54
Aškerc, Anton 85, 106
Autopsia 26
Babačić, Esad 25,31
Baraga, Friderik Jernej 162
Begnagrad 178
Benečija 21
Benedetti, Achile 98
Beranek, Jože 15
Bevk, France 160, 161
Bibič, Bratko 178
Birolla, Gvido 163
Bitenc, Brane 31
Bleiweis-Trsteniški, Janko 108
Bordon, Rado 130
Božič, Marjanca Jemec 172
Brejc, Tomaž 116
Brenk, Kristina 89, 104
Broz, Josip – Tito 179
Brumen, Jože 8
Burgar, Anton 14

Irwin 30, 31
Istra 69
Jakac, Božidar 35, 49
Jeglič, Anton, Bonaventura 148,
149, 150
Jeraj, Karel 117
Jerman, Željko 37
Jurčič, Josip 60, 99, 156
Jurkovič, B. 125
Karlin, Alma M. 39
Katoliška tiskarna 149
Kekec 6
Kempčan, Tomaž 44
Kette, Dragotin 106
Kleinmayr, Ignaz Alojz 80
Kogej, Mila 136
Konrad, Stefan 79
Kopitar, Jernej 78, 104
Kopylov, Aleksej 40
Kosi, Anton 82
Kosovel, Srečko 8
Košutnik, Silvester 51
Kovač, Vojin Chubby 83
Kralj, Tone 3, 28, 160, 161
Kramar, Jožko 164
Kranjc, Bogumil 135
Krulec, Ivan 13
Kump, Robert 105
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Ocvirk, Anton 8
OHO 42, 83, 127
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Orel, Rihard 21
Osvald, dr. Karel 82
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Pengov, Slavk 135
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Podrekar, France 76, 114
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Pogačnik, Marko 42, 127
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Polič, Štefka 136
Polževo 28
Postojna 75, 81,
Poženel, Ivan 109
Predin, Zoran 43,183
Pregelj, Marij 59
Prelovšek, Matko 108
Prešeren, France 65,143
Pučnik, Adalbert 50
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Cankar, Ivan 112, 186
Cellieres, Laurent de 177
Cigler, Janez 77, 144
Cimperman, Josip 158
Curwood, James Oliver 41
Črnič, Ivan 31

Hanžek, Matjaž 83, 184
Hochstaetter, Mišo 183
Hoffamn, Karl 7
Hohnjec, Miloš 88
Homer 59
Sovre, Anton 59
Hostnik, Davorin 156

Čulkovski 87

Dajnko, Peter 168
Davies, Milles 180
Debeljak, Aleš 31
Demur, Boris 37
Dornik, Ivan 12
Druškovič, Zvone 138
Dunaj 145

Franzl, Ivan 136

Laibach (glasbena skupina) 29
Laško 132
Lavrič, Tomaž 17
Lebez, Mirko 4
Lergetporer, Benedikt 133, 158
Lešnik, Elza 55
Levstik, Fran 46, 146
Lhomond, Charles Francois 166
Lindgren, Astrid 89, 90
Ljubljana 7, 23, 27, 34, 80, 158,
159, 185
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Lovrenčič, Joža 163
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Gobbo, S. 20
Godina, Karpo 62
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Gregorčič, Simon 14, 74, 163
Gregorič, Miloš 30
Gruntar, Ignacij 14, 74
Grupa šestorice autora 37

Machner,. Joseph 101
Maister, Rudolf 38
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Marolt, France 35
Marolt, Tončka 35
Martek, Vlado 37
Martini, I. 132
Marx, Karl 181
Mauser Karl 52
Mayr, Janez Krstnik 177
Meglič, Marjan 6
Mihevc, Nace 87
Milčinski, Fran 123

Einspieler, Andrej 36
Erazem Predjamski 81
Eržen, Viktor 87
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Uranjek, Roman 30
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Vandot, Sonja 117
Varroni, J 124
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Veselič, Žare 180
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Romih, Boris 178
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Seidel, Ferdinand 142
Seliškar, Tone 113
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Skaberne, Viktor 110
Slavec, Maša 136
Spiller – Muys, Fran 108
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Stilinović, Mladen 37
Stilinović, Sven 37
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Šalamun, Tomaž 83, 116, 127
Šerf, Anton 170
Škofja Loka 72
Šmigoc, Janez Krstnik Leopold 47

Wester, Josip 85
Wurzbach, Marija pl. 65
Zalokar, Janez 44
Zarnik, Miljutin 108
Završnik, Rudolf 4
Zehden, Walter 109
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93, 138, 139, 140, 175, 176, 178,
182
Zupan, Tomo 66
Zupan, Vitomil 129
Žnidaršič, Joco 141

PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Z udeležbo na javni dražbi vsak udeleženec izrecno pristaja na ta pravila.
2. Javno dražbo antikvarnih predmetov organizira Antikvariat Glavan, Trg republike 2 v Ljubljani (v nadaljnjem
besedilu: dražitelj).
3. Dražitelj imenuje dražbeno komisijo in vodjo dražbe, ki je tudi pooblaščeni izklicatelj (licitator). Vodja dražbe ima
poslovno pooblastilo za pripravo in izvedbo dražbe in s tem povezano sklepanje poslov. Njegove odločitve nadzoruje
dražbena komisija.
4. Dražitelj v razpisu javne dražbe določi datum, kraj in predmet javne dražbe, čas pred njo za ogled dražbenih
predmetov, izklicne cene in druge podatke v zvezi z javno dražbo.
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5. Na dražbi je možno sodelovati:
a. S pisno ponudbo,
ki jo lahko oddate na naš elektronski naslov, osebno v trgovini ali preko našega spletnega obrazca, ki se nahaja
na spletni strani www.antikvariat-glavan.si. Upoštevali bomo lahko le pisne ponudbe, ki bodo oddane 24 ur pred
načrtovano dražbo.
b. Preko telefona.
Prijavo lahko oddate na naš elektronski naslov, osebno v trgovini ali preko našega spletnega obrazca na spletni strani
www.antikvariat-glavan.si. Ob tem navedete tudi za katere predmete vas zanima sodelovanje na telefonski dražbi.
Poklicali vas bomo nekaj številk pred vašim izbranim predmetom in boste lahko s telefonskim licitiranjem sodelovali
na dražbi. Klici se bodo snemali. Upoštevali bomo lahko le tiste prijave za telefonsko sodelovanje, ki bodo oddane 24
ur pred nameravano dražbo
c. Preko spletne aplikacije ZOOM (zoom klepet).
Po prijavi na dražbo, ki jo opravite preko spletnega obrazca na naši spletni strani www.antikvariat-glavan.si, vam
bomo na dan dražbe posredovali vašo dražbeno številko, s katero se boste prijavili na dražbo. Upoštevali bomo lahko
le tiste prijave, ki bodo oddane 24ur pred nameravano dražbo. Na dražbi boste lahko sodelovali preko zoom klepeta
(izklopljena kamera in zvok). Celotna dražba se bo snemala. Točna navodila za prijavo in sodelovanje dražbo boste
prejeli na dan dražbe. Prijava pa se bo začela že uro pred dogodkom. Prijava z dražbeno številko je obvezna, kajti le
tako bomo lahko ohranili vašo anonimnost in vas tudi sprejeli v zoom klepetalnico. Zaradi sočasne uporabe projekcije,
ki predstavlja trenuten predmet dražbe in klepeta, ne priporočamo uporabe mobilnega telefona za udeležbo na dražbi
z Zoom aplikacijo. Ker obstaja možnost občasnega krajšega časovnega zamika, odsvetujemo licitiranje v zadnjem
trenutku.
6. Dodatna pojasnila ob elektronski izvedbi dražbe:
a. Informacijsko komunikacijska tehnologija
Za izvedbo spletnih dogodkov uporabljamo aplikacijo ZOOM. Z registracijo v aplikacijo se osebni podatki iznašajo v
ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul za prenos podatkov od upravljavca iz EU/EGS k obdelovalcu v tretji
državi.
Prijava na e-dražbo poteka preko spletne strani Antikvariata Glavan. Z vpisom v portal se udeleženec sprejme splošne
pogoje in se seznani s politiko zasebnosti.
b. Obdelava osebnih podatkov
Vaše osebne podatke bo kot upravljavec obdeloval Antikvariat Glavan, Rok Glavan s. p., Trg prekomorskih brigad 13,
1000 Ljubljana za namen izvedbe pogodbe o udeležbi, ki jo s prijavo na dogodek sklenete z Antikvariatom Glavan.
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: info@antikvariat-glavan.si
Podatke, ki jih oddate ob prijavi potrebujemo kot dokaz o sodelovanju. V primeru, da posameznik ne želi posredovati
podatkov, se dogodka ne more udeležiti. K temu nas zavezuje zakon. Seznam z osebnimi podatki bomo hranili v
prostorih organizatorja dogodka.
c. Snemanje dogodka
Vsaka dražba izvedena preko spleta se snema. Ravno tako se snema telefonski pogovor pri licitiranju preko telefona.
Dogodki se izvajajo preko Zoom aplikacije in so avtorskopravno varovani. Imetnik materialnih avtorskih pravic je
Antikvariat Glavan, zato kakršno koli kopiranje, vključno s snemanjem in shranitvijo v elektronski obliki, razširjanje,
spletno objavljanje in druga uporaba razen dovoljene zasebne rabe, ni dovoljeno brez predhodnega dovoljenja
Antikvariata Glavan.

Organizator dogodka – Antikvariat Glavan - bo dogodek posnel z namenom arhiviranja dogodka in procesa nakupa
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oz.licitiranja ter za pomoč pri reševanju nejasnosti ali sporov. Snemanje bo potekalo skladno z veljavnim nacionalnim
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Uredbo (EU) 2016/679. Posnetki dogodka ne bodo objavljeni in
bodo služili le kot arhivski zapis dogodka.
Hkrati vas obveščamo, da je kakršnokoli izvajanje snemanja spletnih dražb, brez predhodnega soglasja upravljavca,
v nasprotju z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR) kot tudi določbami
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17 in
23/20, v nadaljevanju, KZ-1) in je kot takšno lahko predmet ustreznih ukrepov v skladu s prej navedenimi pravnimi
akti.
7. Udeleženci javne dražbe imajo pravico in dolžnost, da pred dražbo na običajen način pregledajo dražbene predmete.
Odgovornost dražitelja za podatke v zvezi z dražbenimi predmeti (v katalogih, vabilih ali drugih objavah) ter za
stvarne in pravne napake dražbenih predmetov je v celoti izključena.
8. Izklicne cene za dražbene predmete so določene v evrih, z že upoštevanim davkom na dodano vrednost. Višina
dviga cene pri licitiranju je diskrecijska pravica vodje dražbe.

IV

9. Dražbeni predmet se šteje za izklican in prodan ter se izroči tistemu udeležencu javne dražbe, ki v postopku dražbe
ponudi najvišjo kupnino in pod pogojem, da je to kupnino v celoti plačal dražitelju.
10. Predmeti bodo na voljo za prevzem naslednji dan po končani dražbi. Kupec je dolžan plačati in prevzeti izklicane
predmete takoj ali najkasneje v sedmih dneh po zaključku javne dražbe na sedežu dražitelja. Mogoče bo plačilo z
gotovino ali bančno kartico. Pravne osebe lahko plačajo na podlagi izstavljenega računa. V primeru, da kupec plačanih
predmetov ne prevzame z predpisanem roku, bodo ti predani v skladiščenje na stroške kupca. Če kupec zamudi rok
plačila, lahko dražitelj prosto razpolaga s predmetom dražbe.
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11. Zoper odločitve vodje dražbe je možen ugovor na dražbeno komisijo. Rok za ugovor takoj oz. najkasneje pol ure
po zaključku dražbe. Dražbena komisija mora o ugovoru odločiti v eni uri po prejemu ugovora, njena odločitev pa je v
okviru dražbenega postopka dokončna.
12. Prodaje na javni dražbi ni mogoče izpodbijati iz naslova čezmernega prikrajšanja.
13. Kupec, ki ne izpolni svojih obveznosti, odškodninsko odgovarja dražitelju.

14. Za pravna razmerja v zvezi z javno dražbo se uporabi pravo Republike Slovenije, za vse spore je pristojno sodišče
v Ljubljani.
Dodatek k dražbenim pravilom ZOOM - klepet:
1. Dražitelj ima diskrecijsko pravico sprejemanja ponudb.
2. Predmet se šteje za izklican in prodan takrat, ko je v zoom klepetu zapisano PRODANO.
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