
OSVEŽUJOČE POLETNE NOVOSTI V PRVI KNJIŽNICI

Branje dobrih knjig je kot pogovor z najboljšimi ljudmi preteklih stoletij.

Descartes

Soba brez knjig je podobna telesu brez duše.

Cicero

Manguel, Alberto: Z Borgesom. Ljubljana: Beletrina, 2019. Število strani: 65.

Buenos Aires, 1964. Slepi pisatelj v svojih šestdesetih se v knjigarni zbliža s šestnajstletnikom in mu 
ponudi delo: posodi naj mu oči, postane njegov bralec. Šestdesetletni pisatelj je bil Jorge Luis Borges, 
eno najpomembnejših imen v zgodovini svetovne književnosti, mladi bralec pa Alberto Manguel, ki je 
pozneje postal mednarodno priznan pisatelj in bibliofil.
Manguelovo delo so spomini, pomešani z biografijo in vrhunsko esejistiko; ganljiv portret človeka, 
genija.

Plutarh/Plutarchus: Sreča in politika [zbirka Dialog z antiko]. Ljubljana: Alma Mater Europaea – 
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2018. Število 
strani: 229. 

Knjiga Sreča in politika prinaša prvi slovenski prevod spisov O sreči Rimljanov, O sreči ali vrlini 
Aleksandra Velikega O slavi Atencev in O usodi grškega biografa, filozofa in polihistorja Plutarha (ok. 



46–ok. 120 n. št.). Avtor se v njih ukvarja z vprašanjem sreče v politiki, poosebljene v grški boginji 
Tihe oziroma rimski Fortuni, in z njunim vplivom na usodo posameznika, narodov in zgodovine. 

Danes bi redko kdo politične dogodke razlagal s pojmi, kot so sreča, usoda, naključje ali slučaj, razen 
izjemoma, ne pa v tolikšni meri, kot to zasledimo v antičnih grških in rimskih virih. Zato izbrani 
Plutarhovi spisi nudijo širši vpogled v takratno miselnost, ki pomembne zgodovinske osebnosti in 
dogodke, npr. vzpon Rima in njegovih slavnih politikov od Romula, Julija Cezarja do cesarja Avgusta 
razlaga z naklonjeno ali nenaklonjeno srečo. A za Aleksandra Velikega avtor trdi ravno nasprotno: da 
njegovi uspehi niso zasluga sreče, ki mu po Plutarhovem mnenju sploh ni bila naklonjena, in da je bil 
Aleksander v nasprotju z Rimljani sam svoje sreče kovač.

Hladnik, Miran: Nova pisarija: strokovno pisanje na spletu. Ljubljana: Znanstvena založba 
Filozofske fakultete, 2016. Število strani: 328. 

Knjižni natis spletnega učbenika Nova pisarija: Strokovno pisanje na spletu z Wikiknjig naj pomaga 
informacijam v njem preživeti v času morebitnega električnega ali internetnega mrka. Klikanje po 
papirju bralca žal ne bo pripeljalo daleč, lahko pa zato knjigo bere na žarkem soncu. Priročnik 
nadgrajuje predhodnika, ki je pod naslovom Praktični spisovnik v ponatisih izhajal v preteklih 
desetletjih, in se od njega razlikuje v tem, da komaj kje še pomisli na potiskani papir. Navaja na 
strokovno udeležbo na spletu (na Wikipediji, Wikiviru, Wikiverzi), oz. uči spletne pismenosti: 
sodelovalnega objavljanja, popravljanja, slikovnega opremljanja in licenciranja besedil, iskanja ter 
citiranja informacij. 

Pezdirc Bartol, Mateja ... [et al.]: Esej na maturi 2020. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. Število 
strani: 188.

Priročnik vsebuje pregledno predstavitev Cankarjevega dramskega ustvarjanja in monografske 
obravnave štirih predpisanih dram, ki jih spremljajo predlogi za razmislek in poglobljeno delo. Sklepni 
prispevek zgodovinsko oriše uprizarjanje Cankarjevih del na slovenskih in tujih odrih.



Priročnik naj bo prijetno povabilo v svet Cankarjeve dramatike, prostranost misli in aktualnost 
prebranega, maturitetni esej pa več kot le neizogibna šolska obveznost. Naj bo tudi osebni zapis časa 
in mladostne iniciacije v odraslost.

Avsenik Nabergoj, Irena; Šorli, Mihael; Perko Janja: Esej na maturi 2020: v svetu Cankarjeve 
dramatike. Ljubljana: Intelego, 2019. Število strani: 240.

Knjiga Esej na maturi 2020 je namenjena vsem, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 pisali maturitetni 
esej. Mihel Šorli dijake uvede v svet cankarjeve dramatike. Dr. Irena Avsenik Nabergoj analizira vsa 
štiri dramska dela in jih primerja. V zaključku Janja Perko predstavi bistvene značilnosti maturitetnega 
eseja in podaja koristne napotke za njegovo pisanje. Navaja tudi zglede za razpravljalni in 
interpretativni esej. Pri zgledih nazorno razčleni navodila za pisanje in pojasni sistem točkovanja 
esejev na maturi. 

Tolstoj, Tatjana: Tuja lepota: izbor esejev. Ljubljana: Beletrina, 2019. Število strani: 150.

Tatjana Tolstoj pravi, da verjame besedam svojih staršev, ki so menili, da je vsakega človeka, tudi 
pisatelja, treba soditi po najboljšem, kar je dosegel, naredil oziroma ustvaril, in ne po slabem ali 
povprečnem. Tem besedam sledi tudi pričujoči izbor esejev (ali morda kratkih zgodb?), ki se odpirajo 
slovenskemu bralcu. Avtorica v esejih obdeluje ruska vprašanja, ruskega človeka, dušo, vprašanja 
umetnosti in umetnikov. Opiše tudi nekaj osebnih srečanj z njimi: najbolj presunljiv je portret Josipa 
Brodskega (Josepha Brodskyja) in njegove izgnanske bolečine, najbolj brezkompromisen pa esej, v 
katerem dregne v zlo samo, v hudičevo dejavnost, v privržence zla, ki kot umetnost prodajajo tudi 
telesne izločke – ali, oprostite izrazu, drek, ta je vendar otipljiv, Bog pa ni – le da je rezultat dobiček in 



aplavz drhali. Nujno branje za vse, ki bi se radi približali razumevanju Rusije (pa tudi življenja) – nekoč 
in danes.  

Ferlež, Jerneja; Rezman, Peter: Maribor paralaksa. Ljubljana: Beletrina, 2019. Število strani: 391.

Zbirka novel Maribor paralaksa izhaja iz koncepta dveh različnih pristopov k pisanju dveh po izvoru 
različnih avtorjev. Vsako novelo uvaja komentar na eno ali več starejših fotografij, iz katerih izstopijo 
portretiranci in detajli, postavljeni v širši kontekst časa in prostora posnetka, večinoma Maribora v 
19. in 20. stoletju. Vsaka pripoved ima dokumentaristični pol, izhajajoč iz realnih dokumentarnih 
dejstev, in fiktivni oziroma literarni pol, ki izhaja iz prvega. Vse se dogajajo od Trsta do Prage, hkrati 
pa je vanje vedno vtkan Maribor.

Evripid: Elektra, Ion [zbirka Dialog z antiko]. Ljubljana: Alma Mater Europaea – Institutum 
Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2018. Število strani: 195.

Knjiga prinaša nov prevod Evripidovih tragedij Elektra in Ion. Obe tragediji slikata bedno usodo 
antičnih junakinj, ki ne morejo uiti ne usodi ne spolu. Elektra je postavljena v vlogo najstrožje 
razsodnice primernosti ženskega obnašanja, saj kot ženska in hči skrajno kruto razsodi o 
neprimernem ravnanju in »grehih« lastne matere Klitajmestre: z bratom Orestom jo umorita v imenu 
očeta Agamemnona v skladu z antično premiso, da so moški in očetje vredni več od žensk in mater. V 
primerjavi s sorodnimi Ajshilovimi in Sofoklovimi tragedijami je Elektra posebna predvsem po tem, da 
je Evripid v njej umor matere demitiziral in ga tudi moralno obsodil.

Tragedja Ion nam pokaže, da pri Evripidu ni nič tako, kot se zdi, saj so celo bogovi moralno sporni. Gre 
za »tragedijo s srečnim koncem« o iskanju identitete naslovnega junaka. Kljub temu je zgodba daleč 
od srečne, saj predstavlja junakinjo Kreuso v tipični ženski vlogi, in sicer kot žrtev moškega nasilja: 



posili jo bog Apolon. Pot jo vodi v delfsko preročišče, kjer se Apolon znova izkaže v slabi luči – Evripid 
namiguje, da je celo lažnivec, ki se kruto poigrava z usodo smrtnikov. Kdo naj torej verjame njegovim 
prerokbam v Delfih? 

Andrejč, Gorazd: Religijski pojmovnik za mlade. Maribor: Aristej, 2018. Število strani: 144.

Religijski pojmovnik izčrpno predstavlja največje svetovne religije, njihov zgodovinski razvoj, 
medsebojno vplivanje, konflikte in vlogo v družbi. 

Kot pravi avtor v uvodu: »Prav zaradi tega, ker je religija polje kulturnih bojev, vkopanih mnenj, 
neredko močnih čustev, včasih pa celo vojn, moramo biti pri njenem preučevanju pozorni, 
potrpežljivi, natančni in odprtega uma. Religije se je, kot vsakega družbenega pojava, treba lotiti 
kritično in znanstveno. Nerazumevanje religijskih pogledov na življenje (če smo nereligiozni), in 
obratno, nerazumevanje ali obtoževanje ateističnega pogleda na življenje in religijo (če smo 
religiozni) sta navadno znak pomanjkanja posluha za druge in drugačnost. Kakršnokoli je že naše 
stališče do religije, duhovnosti, boga ali bogov, je družbeni dialog med neverujočimi in verujočimi 
neizogiben, če želimo živeti v vsaj minimalno urejeni in svobodni politični skupnosti.« 

Langley, Andrew: Medieval life: discover medieval Europe – from life in a country manor to the 
streets of a growing town. London: Dorling Kindersley Limited, 2011. Število strani: 72. 



Z bogatim slikovnim gradivom podprt vodič po srednjeveškem življenju, po barvitem – in očitno ne 
mračnem – srednjem veku.

Ur. Zore, Franci; Ciglenečki, Jan: Začetki grškega mišljenja. Ljubljana : KUD Logos : Znanstvena 
založba Filozofske fakultete, 2017. Število strani: 303.

Arhaični grški modreci so bili v zgodovini filozofije deležni najrazličnejših interpretacij, bolj ali manj pa 
se vsi interpreti strinjajo, da gre pri njih za začetnike zahodne filozofije, bodisi v smislu naivnih 
začetkov ali izvirnega mišljenja. To raznolikost interpretacij odražajo tudi študije, zbrane v tem 
zborniku, ki so tematsko razdeljene na dva sklopa: 1. Arhaična misel in njeni odmevi v antiki ter 2. 
Sodobna recepcija.

Škrlec, Mateja: Matematika 1. Zbirka nalog za 1. letnik gimnazij. Ljubljana: DZS, 2019. Število 
strani: 304.

Zbirko nalog odlikujeta dobra didaktična zasnova ter jasna in pregledna struktura. Dijaku omogoča 
samostojno delo v šoli in doma, pomaga pri razumevanju učne snovi, sprotnemu učenju in 
ponavljanju. Rešitve so zbrane na koncu zbirke, dodani pa so tudi namigi za reševanje ter podroben 
opis uporabe žepnega računala.



Strniša, Gregor: Vesolje; ilustracije: Silvan Omerzu. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. Število 
strani: 142.
Slovenski pesnik in dramatik Gregor Strniša (1930–1987) je zelo zaznamoval slovenski literarni 
prostor v drugi polovici 20. stoletja, na vrhuncu svoje ustvarjalnosti pa je s pesniško zbirko Vesolje, v 
katero je dodal predvsem bivanjsko vseobsegajoče pesmi, leta 1983 pripravil tematski izbor svoje 
poezije. Dodal mu je tudi prozni esejistični premislek, ki ga lahko beremo kot nekakšen Strnišev 
traktat o umetnosti in njenem odnosu do življenja. Sedaj je ta pomembna pesniška zbirka izšla v 
prenovljeni podobi z ilustracijami Silvana Omerzuja, ki te pesmi o vesolju in bivanju, razmišljanju in 
ustvarjanju v njem ponuja v estetsko minimalistični črno-beli podobi.

Green, John: Neskončen stolp želv. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. Število strani: 262.

Aza Holmes je šestnajstletnica, inteligentna srednješolka, ki se spopada s posebno obliko duševne 
bolezni, obsesivno kompulzivno motnjo. Azino življenje namreč obvladuje patološki strah pred 
mikrobi in okužbami, kljub pogovorom s psihiatrinjo je njena duša ujeta v spiralo vsiljenih misli in 
dejanj, ki jih ne zmore opustiti. S pomočjo skrbne matere in radožive prijateljice Daisy je Azino 
življenje znosno, dokler se dekleti ne podata v raziskavo skrivnostnega izginotja milijarderja Russlla 
Picketta, saj je za kakršnekoli informacije razpisana bogata nagrada. Aza se zbliža z Russlovim sinom 
Davisom, čutečim, osamljenim fantom, mlada se zaljubita, vendar prva ljubezen v Azi namesto sreče 
sproži nov val tesnobe. Imeniten roman o odraščanju in premagovanju hudih življenjskih preizkušenj 
ne čisto običajnih mladostnikov je pisatelj napisal na podlagi doživljanja lastne neozdravljive duševne 
motnje.



Vogel, Jerica; Cestnik, Mojca: Razvezani jezik: jezikovni priročnik za šolo in vsakdanjo rabo. 
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. Število strani: 136.

Jezikovni priročnik Razvezani jezik:

• povzema celotno učno snov jezika v osnovni šoli,
• sistematično in razumljivo predstavlja jezikovna pravila o oblikah besed, stavku, povedi, zapisu in 
izgovoru, zgodovini jezika in uspešnem sporazumevanju,
• podaja odgovore na pravopisne in pravorečne zadrege pri vsakodnevnem sporazumevanju,
• spodbuja razmislek o jeziku s hudomušnimi ilustracijami Zvonka Čoha, 
• zabava z duhovitimi slovničnimi anekdotami iz šolskih klopi.

Radinger, Elli H.: Modrost volkov: kako razmišljajo, načrtujejo in skrbijo drug za drugega. 
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. Število strani: 296. 

Volkovi empatično skrbijo za svoje stare in poškodovane volkove, z vso ljubeznijo skrbijo za 
podmladek, v igri pa so zmožni pozabiti na vse. Razmišljajo, sanjajo, imajo načrte, med seboj 
inteligentno komunicirajo – od vseh živih bitij so nam najbolj podobni. 

Knjiga Modrost volkov je svojevrsten preplet spominov, opazovanj volčjih krdel in odkrivanja 
zakonitosti njihovega življenja, v katerem avtorica kaže na mnogo vzporednic in podobnosti med 
socialno dinamiko znotraj volčje družine in človeške družbe, iz česar povleče številne nauke, ki jih 
lahko ljudje uporabimo tudi v vsakdanjem življenju. 

Na eni strani hvalnica naravi in divjemu življenju v njej, na drugi pa knjiga z mnogimi presenetljivimi 
ugotovitvami, kako kompleksno življenje živijo volkovi. 



Cankar, Ivan: Kralj na Betajnovi: drama v treh dejanjih. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. Število 
strani: 110.

Socialna kritična drama Ivana Cankarja o obsedenosti z voljo do moči. 
Potem ko se Maks Krnec, ki je pustil študij, vrne domov, ugotovi, da je njegov oče finančno propadel, 
obogatel pa je njegov nesojeni tast Kantor. Francko, Maksovo dekle, namreč proti njeni volji zaročijo 
z bogatim posestnikom Bernotom. Maks sumi, da je Kantor kriv smrti svojega bratranca in da skuša 
njegovo hčer spraviti v samostan. Ko Kantor ugotovi, da Maks ve preveč in da ne bo molčal, ga Kantor 
ustreli, umor pa naprti Bernotu. Ena izmed štirih Cankarjevih dram, predpisanih za esej na maturi 
2020.

Karlovšek, Boris: Stoja na krogih. Maribor: Litera, 2018. Število strani: 258.

Leon Štukelj – gimnastičar, olimpionik, pravnik, mislec, stoletnik, ljubitelj umetnosti, kulture, 
literature, plesa, ljubljenec deklet, mož, oče. V gimnastiki je osvajal medalje že za časa Kraljevine SHS 
in kasneje Kraljevine Jugoslavije. Doživel je prvo in drugo svetovno vojno. Ko je v drugi z nosečo ženo 
bežal pred okupatorji, ga pred streli reši nemški vojak, ki ga prepozna po tem, da mu je na 
"Hitlerjevih" olimpijskih igrah prenašal opremo. Po vojni Štukelj za režim postane moteč, v nekem 
trenutku ga celo zaprejo, kasneje zgolj izkoristijo njegove talente in pravniško znanje, a prave veljave 
ne dobi vse do osamosvojitve.  



Rehabilitiran je predvsem s povabilom na olimpijske igre v Barcelono. Tam se spoprijatelji s 
predsednikom komiteja Samaranchem in se na naslednjih igrah v Atlanti predstavi in doživi stoječe 
ovacije kot najstarejši olimpionik na svetu. 

Njegovo zgodbo zapiše mlajši pravniški kolega, ki je imel čast Štukljeve spomine poslušati osebno. 

»Ko je tistega poletnega dne v Atlanti prišel na olimpijski stadion in bil deležen aplavza predsednika 
Clintona, celotnega nabito polnega stadiona in športnikov sveta, je vedel, zakaj.« 

Šet, Andreja: Informatika s tehniškim komuniciranjem: učbenik. Ljubljana: i2, 2019. Število strani: 
188.

Učbenik Informatika s tehniškim komuniciranjem je namenjen dijakom različnih strok srednjega 
poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja in vključuje najpomembnejša osnovna znanja, ki 
naj bi jih uporabnik računalnikov moral imeti – od razumevanja njihovega delovanja, zagotavljanja 
zdravega in varnega okolja ob delu z njimi, preko uporabe najpogostejših programov, kot je 
urejevalnik besedil, do uporabe in pravilnega obnašanja na internetu ter pomena in načina dela s 
tehniško dokumentacijo. 

Šet, Andreja: Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz. Ljubljana: i2, 2017. Število strani: 192.

Ključna znanja, ki jih knjiga ponuja bralcu, so v začetnem delu razumevanje, kaj je informacijski 
sistem, kakšna je njegova funkcija v širšem poslovnem sistemu ter kako se podatkovna baza (PB) kot 
njegovo srce umešča vanj. V nadaljevanju se osredotoča na arhitekturo PB, njene prednosti in 
slabosti ter funkcije sistema za njeno upravljanje. Bralcu nato predstavi celovit postopek načrtovanja 
PB od preslikave resničnega sveta v logičnega do priprave normaliziranega podatkovnega modela, na 
koncu pa ga oboroži še z osnovami poizvedovalnega jezika (SQL).



Cicero, Marcus Tullius: O prerokovanju [zbirka Dialog z antiko]. Ljubljana: Institutum Studiorum 
Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2010. Število strani: 215.

Razprava O prerokovanju (De divinatione) je vsaj deloma nastala že pred smrtjo Julija Cezarja 15. 
marca 44 pr. Kr., po tem dogodku pa jo je avtor še dokončno uredil in objavil. Sestavljata jo dve knjigi: 
v prvi po kratkem predgovoru Ciceron takoj preide na pogovor o prerokovanju in o obstoju preroške 
zmožnosti, ki naj bi jo imel z mlajšim bratom Kvintom, in skozi njegova usta predstavi argumente, ki 
govorijo prerokovanju v prid, v drugi pa te iste argumente sistematično ovrže. Ciceronov spis O 
prerokovanju kot najpomembnejši (in domala edini) ohranjeni antični spis o naslovni temi prinaša 
dragoceno in zanimivo pričevanje iz prve roke o rimskem in grškem duhovnem svetu – o religioznih 
nazorih in filozofskih argumentih, nič manj pa tudi o vedeževalskih praksah in anekdotah, ki so krožile 
po Sredozemlju v 1. stoletju pr. Kr. 

Horatius Flaccus, Quintus; Boileau-Despréaux, Nicolas: Umetnost pesništva: od antike h klasicizmu 
[zbirka Dialog z antiko]. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski 
humanistični študij, 2012. Število strani: 131. 

Med antičnimi deli, ki so vtisnila poznejši evropski književnosti najgloblji pečat, je brez dvoma Ars 
poetica starorimskega pesnika Horacija. Horacijevi zdravorazumski nauki – zahteve po enovitosti, 
notranji skladnosti in doslednosti pesniškega dela ter po avtorjevi vrhunski samodisciplini, znamenita 
maksima, da je v poeziji najbolje združiti koristno s prijetnim – so se vkoreninili v zavest evropskega 
človeka in navdihnili številne verzificirane eseje o pesništvu tako v latinščini kot v “ljudskih” jezikih: 
italijanščini, francoščini, španščini, angleščini. Aktualnost Horacijevih misli se je nekoliko umaknila v 



ozadje šele z nastopom romantike, še v obdobju klasicizma in razsvetljenstva pa je njegova razprava 
veljala za zakonik razuma in dobrega okusa. Med njene najpomembnejše naslednice sodi klasicistična 
pesnitev L’art poetique (1674) Nicolasa Boileauja, ki je kritiška načela Horacija in nekaterih drugih 
avtorjev osvetlil s primeri iz starejše in sočasne francoske književnosti. Tako nam je s svojo poemo, 
več kot dvakrat daljšo od Horacijeve, zapustil dragocen uvid v književno ustvarjanje in uveljavljene 
kritiške poglede svojega časa, ki so jih upoštevali francoski klasiki Corneillevega in Racinovega kova. Z 
objavo obeh del v isti izdaji (gre za prvi integralni prevod Boileaujeve pesnitve v slovenščino in za nov 
prevod Horacijeve) se bralec lahko sam prepriča, kako živo in navdihujoče je bilo antično izročilo pred 
slabimi štiristo leti.

Sarcone, Gianni A.; Waeber, Marie J.: Optične iluzije. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 
2019. Število strani: 95.

Prevarajte možgane z iluzijami, ki begajo misli, nato ustvarite lastne iluzije, ki bodo navdušile 
prijatelje! Domiselni eksperimenti, lahko razumljive razlage in vrhunski nasveti za risanje optičnih 
umetnin skupaj ustvarijo izredno zbirko presenetljivih optičnih iluzij. Spoznajte znanost, ki se skriva za 
iluzijami, od toka tekočine na listu papirja do izginjajočih likov in nenavadnih barv. Ugotovite, zakaj 
vidite, kar vidite.



Corneille, Pierre: Rimske politične tragedije [zbirka Dialog z antiko]. Ljubljana: Institutum 
Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2011. Število strani: 241. 

Po mladostni mitološki Medeji in tri leta po Cidu se je Corneille lotil dram s snovjo iz rimske politične 
zgodovine. V tragediji Horacij (1640), nastali na podlagi branja Livija, je obravnaval izvore rimske 
države, zlasti bratomorno vojno med Albo in Rimom, ki sta bila prek Horacija in Kuriacija v družinskih 
povezavah. Zmagoslavje je doživela njegova drama Cina (1642), v kateri je pod vplivom antičnih virov 
(Seneka) uprizoril zaroto zoper cesarja Avgusta, a tudi vladarjevo širokogrudno pomilostitev 
zarotnikov. V Pompejevi smrti (1644) opisuje Pompejev umor in Kleopatrin boj za oblast. V teh 
dramah je zlasti vznemirljiva podoba antične ženske kot političnega dejavnika (Sabina, Emilija, 
Kleopatra) skozi oči klasicističnega dramatika. Corneilleve rimske politične tragedije Horacij, Cina in 
Pompejeva smrt sodijo v vrh dramatikovega ustvarjanja, njegov celotni dramski opus pa pomeni vrh 
evropskega klasicizma.

Kontler, László: Madžarska zgodovina: tisočletje v Srednji Evropi. Ljubljana: Slovenska matica, 
2005. Število strani: 447.

Knjiga je sodobno in poljudno napisan pregled madžarske zgodovine profesorja zgodovine na 
Srednjeevropski univerzi. Kontler vanjo zajame čas od prazgodovine do najnovejše dobe, snov pa 
podaja z željo po relativizaciji enostranskih in poenostavljajočih stereotipov o Madžarih in madžarski 
preteklosti. Avtor poskuša \"zgodbo\" približati bralcu z njeno umestitvijo v široko in primerjalno 
zasnovan družbeno- in kulturnozgodovinski okvir. Knjiga je napisana z mešanico skepticizma, ironije 
in empatije.



Bruckmüller, Ernst: Avstrijska zgodovina. Ljubljana: Slovenska matica, 2017. Število strani: 563.

Knjiga zajema celotno avstrijsko zgodovino od najzgodnejše poselitve ozemlja današnje avstrijske 
države do začetka 21. stoletja. Uvodnemu delu o obdobju zgodnje naselitve in dobe do »noriškega 
kraljestva« sledijo poglavja o srednjeveški zgodovini, v katerih usmerja avtor pozornost predvsem k 
družbenemu, gospodarskemu in kulturnemu razvoju prebivalstva oz. naselij na ozemlju današnje 
avstrijske republike, pri tem pa seveda ves čas obravnava tudi politično zgodovino. 

Za slovenskega bralca bo posebej zanimiv njegov prikaz nastajanja mest, avstrijskih dežel oz. vojvodin 
ter oblikovanja plemiških družin, cerkvene organizacije in mreže cerkvenih ustanov, saj gre za proces, 
ki je tesno povezan z razvojem na slovenskem ozemlju. 

Osrednji del knjige je posvečen habsburškemu obdobju (do leta 1918). Zadnja dva tematska sklopa v 
knjigi pa obravnavata Avstrijo pa razpadu Habsburške monarhije: prvo avstrijsko republiko, 
avtoritarno stanovsko državo (1934-1938), Avstrijo pod Hitlerjem in drugo avstrijsko republiko. 

Slemenjak, Tanja; Pergar, Saša: Matura. Priprava na jezikovni del splošne mature iz slovenščine. 
Ljubljana: Rokus Klett, 2019. Število strani: 123.

Zbirka nalog je namenjena pripravi na jezikovni del pisnega izpita na splošni maturi iz slovenščine 
(razčlemba neumetnostnega besedila). 



Zbirka je razdeljena na dva dela. Prvi del je namenjen pregledu temeljnih pojmov po jezikovnih 
ravninah (sporazumevanje in jezikovne zvrsti, glasoslovje s pravorečjem, pravopis, besedoslovje in 
besedotvorje, oblikoslovje, skladnja, besediloslovje, Besedilne vrste) in utrjevanju z nalogami. 
Preglednice omogočajo hitro ponovitev jezikovnosistemskega znanja, naloge pa utrjevanje temeljnih 
pravopisnih, pravorečnih in slovničnih pravil.

Drugi del obsega šest razčlemb neumetnostnih besedil in je namenjen celostnemu preverjanju 
sporazumevalne in jezikovne zmožnosti, utrjevanju jezikovnosistemskega znanja ter tvorbi 
neumetnostnih besedil. Naloge so sestavljene po vzoru nalog na splošni maturi in omogočajo 
temeljito pripravo na pisni del izpita.

Robertson, John: Razsvetljenstvo: zelo kratek uvod. Ljubljana: Krtina, 2016. Število strani: 153.

V 18. stoletju je Evropo preplavilo intelektualno gibanje, poimenovano razsvetljenstvo. Oporekalo je 
tradicionalni avtoriteti ter si prizadevalo za razširitev človekovega razumevanja in družbeni napredek. 
Razsvetljenstvo Johna Robertson je zgoščena zgodovina razsvetljenstva in njegovih ključnih idej. 
Avtor ugotavlja, kaj so njegovi glavni intelektualni dosežki, in raziskuje, na kakšne načine so si 
razsvetljenski misleci zavestno prizadevali prispevati k cilju izboljšanja človekovega položaja: 
spodbujali so boljše razumevanje religije, oliko, ekonomski napredek in podrejanje oblasti javnemu 
mnenju.



Seneca, Lucius Annaeus: Tiest [zbirka Dialog z antiko]. Ljubljana: Alma Mater Europaea – 
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2016. Število 
strani: 104.

Usode Tantalovih potomcev so bile med grškimi in latinskimi tragiškimi pesniki izjemno priljubljena 
tema, od vseh epizod pa je največ dramskih obdelav doživel boj za oblast med bratoma Atrejem in 
Tiestom s pripadajočo »Tiestovo gostijo«. A podobno kot so se od vseh rimskih tragedij ohranile le 
Senekove, se je od vseh antičnih tragiških obdelav te epizode ohranil le Senekov Tiest. Ta najbolj 
krvava in hkrati najbolj vplivna antična tragedija je po vsej verjetnosti nastala okoli leta 62, v času 
Neronove vladavine, in politično branje se ponuja kar samo od sebe. Sploh v luči starejših latinskih 
obdelav, tako tistih iz obdobja s konca republike, ko je šlo za odkrito (anti)propagando vplivnega 
posameznika in so bile diktatorske težnje najbolj priljubljen očitek med političnimi nasprotniki, kot 
tistih iz obdobja Neronovih predhodnikov, ko sploh ni bilo več mogoče napisati Atreja ali Tiesta, ne da 
bi se pri tem generirali aktualni politični pomeni, kar je prenekaterega avtorja stalo bodisi svobode 
bodisi glave. Je bil Seneka, Neronov učitelj in svetovalec, res tako drzen, da bi s Tiestom odkrito žugal 
svojemu cesarju?

Lavrač, Maja: Svet v kaplji rose: mojstri kitajske pesniške tradicije iz obdobja dinastije Tang (618-
907). Maribor: Aristej, 2018. Število strani: 180.

Bralec lažje razume in podoživi pesem, ko ve za neprestane spopade za oblast, upore, krivice, 
trpljenje navadnih ljudi ter prilagajanja in selitve, v katere so bili v takšnih okoliščinah prisiljeni tudi 
sami pesniki – predvsem zaradi arogantne in skorumpirane uradniške elite. Interpretacija prav tako 
sledi vsem trem tradicionalnim miselnim tokovom, prisotnim v kitajski družbi tudi v času vladavine 
dinastije Tang: konfucianizmu, daoizmu in budizmu.

Kitajska je bila v obdobju dinastije Tang najmočnejša, najbogatejša in v mnogih pogledih 
najnaprednejša dežela na svetu. Danes, ko moč in pomen Kitajske v globalnem svetu spet rase in se 
povečuje tudi zanimanje zanjo in za njeno kulturo, je ta knjiga odlično čtivo za vse, ki bi želeli spoznati 
tradicijo, ki leži v temeljih današnje kitajske kulture, evropocentričnemu pogledu še zmeraj 
nerazumljene in tuje.



Blackburn, Simon: Etika: zelo kratek uvod. V Ljubljani: Krtina, 2018. Število strani: 157.

Naša samopodoba o bitjih, ki se lepo vedejo in so moralna, se zdi zaradi skepticizma, relativizma, 
hinavščine in nihilizma neprepričljiva. Mnogi se bojijo, da nas je znanost v svetu, kjer ni boga, 
razkrinkala kot bitja, ki jim je zaradi genov usojeno, da so sebična in tribalistična ali tekmovalna in 
agresivna. 

Ta knjiga prinaša »iskrivo jasen« uvod v etiko. Simon Blackburn se loteva poglavitnih moralnih 
vprašanj o rojstvu, smrti, sreči, želji in svobodi.Pokaže nam, kako bi morali razmišljati o smislu 
življenja in kako izkazati nezaupanje do enostranskih absolutov, ki pogosto prevladujejo v moralnih 
razpravah.

Peklaj, Cirila: Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj. Ljubljana: Znanstvena založba 
Filozofske fakultete, 2016. Število strani: 124.

Univerzitetni učbenik skuša učiteljem na pregleden, sistematičen način približati raznolikost in 
kompleksnost problematike učnih težav, jih seznanja s strokovno terminologijo ter jih z navajanjem 
številnih relevantnih virov spodbuja k nadaljnjem preučevanju in praktičnem usposabljanju na tem 
področju. Učbenik bo koristen pripomoček učiteljem, ki želijo dobiti vpogled v naravo in nastajanje 
različnih težav pri učenju, da bi jih lahko pravočasno prepoznali ter razširiti svoj repertoar načinov 
odločanja in odzivanja pri poučevanju in izvajanju pomoči.



Pripoved o minulih letih. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Število strani: 
248.

Pripoved o minulih letih je najstarejše ohranjeno vzhodnoslovansko zgodovinsko besedilo, nastalo v 
začetku 12. stoletja, in predstavlja najpomembnejši zgodovinski vir za razumevanje srednjeveške 
zgodovine današnjih Belorusov, Rusov in Ukrajincev. Obenem je ta najstarejši vzhodnoslovanski 
letopis tudi okno v kulturo, ki so jo določale svetovnonazorske koordinate, ki so v marsičem drugačne 
od teh, ki določajo pogled na zgodovino v sodobnosti. Pripoved o minulih letih je tako torej tudi 
dokument, ki priča o neizogibni vpetosti vsake zgodovinske refleksije v ideološki kontekst obdobja, in 
čeprav so letopis v preteklosti pogosto uporabljali za utemeljevanje različnih, predvsem ruskih, v 
zadnjem času pa tudi ukrajinskih nacionalnih zgodovinskih mitov, je njegova resnična vrednost 
predvsem v tem, da o zgodovini razmišlja v njemu lastnih, srednjeveških kategorijah. 

Lenz, Siegfried: Prebežnik. Ljubljana: Modrijan, 2019. Število strani: 262.

Prebežnik je drugi roman nemškega pisatelja Siegfrieda Lenza. Napisan je bil leta 1952, vendar v 
takratni, še rosno mladi Zvezni republiki Nemčiji, ki se je komaj izvila iz strahot druge svetovne vojne, 
a se je že znašla v novem oboroževalnem vrtincu hladne vojne, ni mogel iziti. Pisatelj je rokopis 
pospravil v ›predal‹, kjer je počakal do njegove smrti. Prvič je bil tako natisnjen šele leta 2016 in takoj 
postal uspešnica – ne nazadnje zaradi senzacionalnega dejstva, da še dolga desetletja po koncu vojne 
razmere v moderni Nemčiji niso dovoljevale razpravljanja o tako občutljivih temah, kot so kritična 
presoja nacističnega zla skozi oči vojaka na fronti, problematiziranje dogmatične vere v slepo 
izpolnjevanje dolžnosti, vprašanje vesti in dezerterstvo v vermahtu. Razloge za tako pozno sprostitev 
povojne zakrčenosti v nemški javnosti nam pojasnjuje tudi spremna beseda k slovenskemu prevodu 
tega romana.



Vuillard, Éric: Dnevni red: pripoved. Ljubljana: Beletrina, 2019. Število strani: 119.

Dnevni red je zelo kratek, a intenziven zgodovinski roman, ki v središče postavlja Hitlerjev vzpon na 
oblast, predvsem njegove prve zunanjepolitične poteze, med katere sodi priključitev Avstrije (anšlus). 
Roman se odpre s kultnim popisom sestanka najpomembnejših nemških industrialcev in 
gospodarstvenikov, ki so se pripravljeni podrediti velikemu vodji ter mu nameniti velikodušne 
donacije za uničenje sveta. (Njihova podjetja živijo še danes.) Dnevno povelje je destilat zgodovinske 
drame, ki jo je mogoče zreducirati na sprego politike in kapitala, ki je v kombinaciji nemške industrije 
in nacizma postala smrtonosna. Mojstrsko izpisana politična miniatura je leta 2017 prejela 
najpomembnejšo francosko literarno nagrado, goncourta.

Slemenjak, Tanja; Premru Kampuš, Katja: Barve jezika. Učbenik za slovenščino v 4. letniku gimnazij 
in srednjih strokovnih šol. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. Število strani: 57.

Učbenik sledi načelom postopnega usvajanja znanja in razvijanja veščin ter spodbuja dejavno vlogo 
dijaka pri učenju. Vsebine so v gradivu razdeljene na tri poglavja: Tvorba besed, Razvoj 
sodobnega knjižnega jezika in njegova vloga, Tvorba besedil.



Slovenščina 1. [Samostojni delovni zvezek za 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 
Ljubljana: DZS, 2019. Število strani: 175.

Naloge v novem samostojnem delovnem zvezku podpira temeljita razlaga, struktura je sistematična 
in pregledna, vsebino pa dopolnjujejo tudi književna poglavja. 
Slovenščina 1 je uvod v novo vertikalo samostojnih delovnih zvezkov za jezik, nadaljevala se bo s 
Slovenščino 2.

Viri: 

https://knjigarna.ff.uni-lj.si

http://www.aristej.si/ 

http://www.zalozbakrtina.si

http://www.i2-lj.si

http://www.ish.si

https://www.bukla.si

https://beletrina.si/

https://www.emka.si

https://www.modrijan.si/

https://www.knjigarna.com/


