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SEMENA, SEJANJE IN SHRANJEVANJE
Vzgojimo popolno zelenjavo, sadje, zelišča in cvetje za svoj vrt
Julie Thompson-Adolf
Prevod: Mojca Vodušek
Zbirka: /
MKZ
ISBN/EAN: 9789610156024
Število strani: 160
Mere (mm): 216 x 254
Teža (g):
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 24,99 EUR
Datum izida: 31. 01. 2020
Prvi prodajni dan: 03. 02. 2020

Strokovnjakinja za vrtnarjenje vas bo popeljala skozi vsak korak vzgajanja in shranjevanja semen, vrtnarsko pot
pa bo naredila zanimivo in prijetno. Naučila vas bo vzgojiti čudovito zelenjavo in cvetje iz semena, ki ste ga
shranili, da bo vrt še lepši.
V knjigi vas čakajo obsežni opisi vseh najbolj priljubljenih vrst zelenjave, sadja, zelišč in cvetja; nasveti, namigi in
male vrtnarske skrivnosti, na primer o tem, kako trmasto seme
spodbuditi h kaljenju; seznami, ki vam bodo v pomoč pri izbiri najboljših rastlin za vrt, naj gre za stare sorte
paradižnika za vroče in vlažno podnebje ali za raznobarvne jajčevce; preprosti projekti, ki se jih lahko lotite sami
in vam bodo v pomoč pri sejanju in shranjevanju semena
Ne glede na to, ali ste izkušen vrtnar ali popoln začetnik, boste v svojem vrtu kmalu imeli zdrave in rodovitne
rastline.

NAJ ZRASTE SPET
Kuhinjsko vrtnarjenje brez odpadkov: vnovična uporaba ostankov zelenjave, semen in
gomoljev
Katie Elzer-Peters
Prevod: Metka Kralj
Zbirka: /
MKZ
SBN/EAN: 9789610155881
Število strani: 128
Mere (mm): 171 x 246 x 13
Teža (g): 396
Redna cena z DDV: 22,98 EUR
Datum izida: 27. 01. 2020
Prvi prodajni dan: 31. 01. 2020

Pri pripravi hrane navadno zavržemo rastlinske dele, ki bi jih pravzaprav še lahko uporabili. Ostanke od priprave
juhe ali solate lahko vržemo na kompost, lahko pa jih posadimo in iz njih naredimo cel zelenjavni vrt. S pomočjo
knjige Naj zraste spet vam bo zagotovo uspelo!
Skrajni čas je, da korenčkove vršičke, koriandrova stebla z listi, kocene solate ali zelja in avokadove koščice
nehate metati v smeti. S pomočjo tega priročnika bodo rastlinski ostanki zaživeli novo življenje, se razraščali in
razmnoževali.
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•Sveža zelenjava in zelišča bodo vedno pri roki.
•Količina bioloških odpadkov iz kuhinje se bo zmanjšala.
•Prihranili boste čas in denar.
•Pridobili boste nove vrtnarske spretnosti.
•Z otroki boste delali naravoslovne poskuse.
Ni vam treba drugega, kot da sledite nazornim fotografijam in jasnim navodilom. Pred vašimi očmi bodo ostanki
rastlin, ki so navadno končali v smeteh, na kuhinjskem pultu še enkrat zrasli v okusne, nove rastline.

LJUBKE RISBE ZA VSAKOGAR
Angela Nguyen
Prevod: Maruša Gogala
Zbirka: /
MKZ
ISBN/EAN: 9789610156031
Število strani:
Mere (mm): 181 x 231 x 12
Teža (g): 415
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 16,99 EUR
Datum izida: 28. 01. 2020
Prvi prodajni dan: 31. 01. 2020

Nauči se z lahkoto risati ljubka bitja, ljudi in stvari oziroma vsaki risbi dodati kanček ljubkost – pri čemer sploh ni
pomembno, ali si začetnik ali pa najboljši risar med svojimi prijatelji. Ljubke risbice bodo osrečile tebe, če jih
podariš, pa še druge.
Poleti na planet prikupnosti in ljubkih risbic. Naredi vsako svojo risbico srčkano. Nauči se, kaj pomeni japonski
»kawaii«. Zgrabi flomaster ali svinčnik in začni risati. Avtorica tega ljubkega risarskega priročnika je zate narisala
množico ljudi, živali in predmetov – zlahka se jih naučiš risati tudi ti.
»Sem umetnica, ki najraje od vsega riše ljubke reči. Zanima me vse, kar je majhno, puhasto in ima prisrčen
obrazek. Kolikor daleč nazaj se spomnim, vedno sem risala kaj prikupnega. Kakor hitro sem zagledala kako belo
podlago, že me je obšla želja po risanju! Odprta skicirka je vedno priložnost, da njenemu lastniku vanjo
narišemo kaj lepega!«
Angela Nguyen

VELIKA ZABAVA
Petre Barbu
Prevod: Aleš Mustar
Zbirka: /
CZ
ISBN/EAN: 9789612823962
Število strani: 304
Mere (mm): 150 x 208 x 25
Teža (g): 407
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 32,99 EUR
Datum izida: 29. 01. 2020
Prvi prodajni dan: 31. 01. 2020

Roman romunskega pisatelja je tekoča pripoved o neomajni človeški vztrajnosti spričo nedojemljivosti trpljenja
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in smrti, hkrati pa ciničen opis romunske kapitalistične stvarnosti po letu 1989, prepleten s sanjami, fantazijami,
spomini in dialogi z mrtvimi.
Leonid Damian je za sestro Olgo naredil vse. Toda njen rak je bil, tako kot materin, neozdravljiv. Zaradi
nesebične ljubezni do sestre mu je skoraj razpadel zakon, odtujil pa se je tudi od hčere. Leonidov kolega Iulian
Bolozan se je iz zagretega komunista prelevil v brezobzirnega tajkuna in se v kaotičnih razmerah tranzicije, z
eno nogo vedno na drugi strani legalnega, odlično znašel. Danes svojim rojakom prodaja potrošniške sanje,
medtem pa Olga ne dobi niti enega izvida, ne da bi Leonid zdravniku, tehniku ali medicinski sestri v roko potisnil
šop bankovcev. Roman, ki se ukvarja z družinskimi odnosi, različnimi oblikami ljubezni, odpuščanjem in
človeškim dostojanstvom, na pravih mestih zareže v družbo.
Petre Barbu (1962) je romunski pisatelj, dramatik, novinar in urednik. O svojih delih nerad pripoveduje in raje
vidi, da govorijo sama zase.

RESNICE IN ZMOTE O LJUBEZNI – žepnica
Bruno Šimleša
Prevedla: Mojca Vodušek
Zbirka: Žepnice
MK
ISBN/EAN: 9789610158431
Število strani: 336
Mere (mm): 125 x 189 x 20
Teža (g): 257
Vezava: mehka
Redna cena z DDV: 13,99 EUR
Datum izida: 28. 01. 2020
Prvi prodajni dan: 31. 01. 2020

Pronicljivo, razigrano in duhovito branje o najpogostejših zablodah o ljubezni! Bruno Šimleša se spoprime z
najpogostejšimi prepričanji in miti o ljubezni in partnerskih odnosih, s katerimi smo zasuti pravzaprav vse
življenje in ki nas marsikdaj ovirajo na poti do srečnega partnerstva.
Kot otroci mite in prepričanja slišimo v družini, pozneje v medijih in popularni duhovni literaturi ali pa nam jih
kot življenjska spoznanja posredujejo prijatelji. Gre seveda za odgovore na večna vprašanja: kaj je ljubezen in
kaj pomeni ljubiti nekoga? Ali smo si moški in ženske res tako zelo različni? Ali ljudske modrosti o ljubezni sploh
držijo? Smo res polovica nekoga, se morata partnerja res strinjati o vsem ipd.? Kakšne zmote o ljubezni nam
vceplja sodobna duhovna literatura?

TAKO MISLIM
Boris Pahor
MKZ
ISBN/EAN: 9789610157656
Število strani: 104
Mere (mm): 155 x 155 15
Teža (g): 282
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 14,99 EUR
Datum izida: 28. 01. 2020
Prvi prodajni dan: 31. 01. 2020

Dobri pisatelji se ne odlikujejo le po zaokroženih opusih, njihova dediščina je tudi množica sugestivnih misli, ki si
jih bralstvo zapomni ali celo beleži, da pozneje zakrožijo kot citati in resnice. Knjiga Tako mislim prinaša izbor
razmišljanj Borisa Pahorja v družbi fotografskih podob.
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Ostre in presvetljujoče misli tržaškega pisatelja in intelektualca, ki je s svojo neomajno držo, intelektualno
angažiranostjo in zavezanostjo slovenstvu zaznamoval stoletje govorijo o Krasu, Trstu, jeziku, pisanju, zlu …
Fotografske podobe, ki spremljajo zapise, se dvigajo iz zabrisane preteklosti in tkejo stoletje nekega življenja.
»Dandanašnji smo pravzaprav siromašni zavoljo prevelike množice podob in vtisov; razmrvili smo svojo ljubezen
in se ji oddaljili. Naredili smo prav narobe od tega, kar delajo čebe le; raztrosili smo cvetni prah nad milijon
predmetov in kljub tihemu glasu, ki nam to zanika, zmeraj še upamo, da bomo nekoč imeli toliko časa na
razpolago, da bomo spet napolnili svoj izpraznjeni panj.«
Boris Pahor

POGUM: 50 vaj čuječnosti in sproščanja za krepitev samozavesti
Dr. Arlene K. Unger
Prevod: Darja Divjak Jurca
Zbirka: /
MKZ
ISBN/EAN: 9789610155904
Število strani: 160
Mere (mm): 136 x 165 x 10
Teža (g): 193
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 14,99 EUR
Datum izida: 28. 01. 2020
Prvi prodajni dan: 31. 01. 2020

Izognite se dvomom in samokritiki s 50 preprostimi, a učinkovitimi vajami čuječnosti in sproščanja. Negativno
razmišljanje boste nadomestili s pozitivno naravnanostjo ter v sebi odkrili pogum in samozavest. Priročnik je
ravno pravšnje velikosti, da ga imamo lahko vedno pri roki.
Pogum in samozavest prihajata od znotraj. Gre za stanje duha, ki temelji na zavedanju lastne vrednosti, dobrem
počutju v svojem telesu in prepričanju, da smo lahko uspešni. Čeprav se zdi, kot da so nekateri ljudje že po
naravi samozavestni, lahko svojo samozavest vsi okrepimo. V tej knjigi boste našli 50 kratkih vaj, s katerimi
boste, če jih redno delate, dosegli prav to. Temeljijo na preverjenih znanstvenih dognanjih, tehnikah
vizualizacije in afirmacij, kognitivni vedenjski terapiji, čustvenem treningu možganov in zmanjševanju stresa s
čuječnostjo. Knjigo lahko odprete kjerkoli in naredite naključno vajo ali pa se je lotite bolj sistematično in vaje
delate zaporedoma, kot si sledijo v poglavjih. Izkoristite dan in začnite takoj.

Ponatis
POGUMNE PUNCE
Nika Kovač
Zbirka: Upanje
MKZ
ISBN/EAN: 9789610152736
Število strani: 128
Mere (mm): 163 x 173 x 16
Teža (g): 356
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 14,99 €
Datum izida: 28. 01. 2020

Knjiga znane aktivistke za enakopravnost spolov Nike Kovač nam predstavlja 30 punc – Slovenk in tujk – ki so s
svojimi pogumnimi dejanji spreminjale svet. Njihove zmage naj nas navdihnejo za povezovanje in ustvarjanje
boljšega jutri. Kajti če so zmogle one – zmoremo tudi mi.
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Punce že od nekdaj počnemo izjemne reči: gradimo šole, pišemo knjige, ustvarjamo umetnine, kolesarimo okoli
sveta, planinarimo, delamo v tovarnah, se bojujemo za pravičnejši družbo in še in še. Toda stoletja je svet
deloval po pravilih, ki so ženske odrivala na obrobje družbe ter njihovo dejavnost reducirala na skrb za moža,
otroke in gospodinjstvo. Zato je skrajni čas, da na glas povemo, da smo dekleta pomembno sooblikovale
zgodovino. In skrajni čas je, da se tudi naši dosežki vpišejo na svetovni zemljevid.

HOMO DEUS – ponatis žepnice
Yuval Noah Harari
Prevod: Polona Mertelj
Zbirka: Žepnice
MKZ
ISBN/EAN: 9789610151173
Število strani: 432
Mere (mm): 130 x 190 x 28
Teža (g): 288
Vezava: mehka
Redna cena z DDV: 15,99 EUR
Datum izida: 28. 01. 2020

Avtor svetovne in slovenske uspešnice Sapiens: kratka zgodovina človeštva v pričujočem delu enako izvirno,
angažirano in provokativno usmerja pogled v bližnjo prihodnost sveta. S svojimi ugotovitvami ponovno osuplja.
Ljudje smo v preteklih stoletjih v veliki meri ukrotili lakoto, epidemije in vojne. Prvič v zgodovini več ljudi umre
od starosti kakor od nalezljivih bolezni in število smrti zaradi samomora je večje od skupnega števila žrtev vojn,
teroristov in zločincev. Na začetku 21. stoletja je večja verjetnost, da človek umre zaradi prenajedanja kot
zaradi stradanja. Zato se človeštvo lahko začne ozirati za novimi obzorji. Če bomo svoje glavne rablje res kmalu
ukrotili, kaj jih bo zamenjalo na vrhu dnevnega reda? To vprašanje je še bolj pereče zaradi novih sposobnosti, ki
nam jih ponujata biološka in informacijska tehnologija. Kaj bomo počeli z vso to močjo?
Yuval Noah Harari (1976) je doktoriral na Oxfordski univerzi in je profesor svetovne zgodovine v Jeruzalemu.
»Knjiga Homo deus vas bo šokirala in hkrati zabavala. Predvsem pa vam bo dala misliti zunaj ustaljenih
okvirov.«
Daniel Kahneman

»To je zelo inteligentna knjiga, polna bistrih uvidov.«
The Guardian

SAPIENS, KRATKA ZGODOVINA ČLOVEŠTVA - žepnica
Yuval Noah Harari
Prevod: Polona Martelj
Zbirka: Žepnice
MKZ
ISBN/EAN: 9789610144922
Število strani: 440
Mere (mm): 160 x 230 x 35
Teža (g): 688
Vezava: mehka
Redna cena z DDV: 15,99 EUR
Datum izida: 28. 01. 2020

Večkrat ponatisnjena izjemna uspešnica enega najprodornejših sodobnih mislecev, ki razgrinja osupljivo in
napeto zgodbo o stotisočletni zgodovini vse od začetkov pa do trenutka, ko je Zemlji zavladal homo sapiens,
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vladar sveta. Njegov vpliv na Zemljo je tako silen, da znanstveniki razmišljajo, da bi to dobo poimenovali kar
antropocen.
Kako smo zavladali našemu planetu? Kako je prednikom uspelo, da so se zbrali v tako velike skupnosti,
ustanovili mesta, kraljevine, cesarstva? Kako smo začeli verjeti v bogove, narode in človekove pravice; zakaj
zaupamo denarju, knjigam in zakonom? In zakaj smo postali sužnji birokracije, potrošništva in iskanja sreče?
Kakšna je torej prihodnost naše nemirne vrste?
Yuval Noah Harari (1976) je doktoriral na Oxfordski univerzi in je profesor svetovne zgodovine v Jeruzalemu.

SRCE NE POZNA MALENKOSTI
Izbrala: Marjeta Zorec
Zbirka:
CZ
ISBN/EAN: 9789612823016
Število strani: 136
Mere (mm): 158 x 170 x 21
Teža (g): 344
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 14,99 EUR
Datum izida: 28. 01. 2020

Darilna knjiga z izborom misli Ivana Cankarja iz leposlovnih del, tako iz dramatike in proze kot iz pisem in drugih
spisov. Knjiga je lično opremljena in oblikovana, zato je prekrasno darilo za vse bralce.
Ivan Cankar je tisti slovenski pisatelj, ki je razumel Slovence kot nihče drug, njegova misel pa je še vedno živa in
aktualna. Misli so razdeljene na več sklopov, ki se poleg karakterja Slovencev dotikajo še šolskega sistema in
mladosti, vloge umetnika in umetnosti v družbi, ljubezni in domovine.

MENE NE BO NOBEN JEBO
Kamenko Kesar
Zbirka: Izven
MKZ
ISBN/EAN: 9789610134923
Število strani: 192
Mere (mm): 167 x 240 x 16
Teža (g): 335
Vezava: trda
Redna cena z DDV: 22,99 EUR
Datum izida: 24. 01. 2020

Ponatis!
Izbor najduhovitejših in najprepričljivejših blogovskih zapisov Kamenka Kesarja ter nova, še nikoli objavljena
besedila z ilustracijami dr. Horowitza
S humorjem in temperamentom se predstavi bralcu Kamenko Kesar, izjemno uspešen piarovec in marketingar,
organizator dogodkov in ljubiteljski športnik. Nesojeni lutkar, nekdanji študent petih fakultet, pa tudi nekdanji
radijec, izdelovalec štampiljk in grafični oblikovalec.
Mariborčan, ki je prištopal v Ljubljano in se udomačil na Rakitni. Oče dveh otrok, fant medijsko znane
simpatične plavolaske, zdaj direktorice njegovega podjetja. Priljubljeni bloger v knjigi Mene ne bo noben jebo
razmišlja o ljubezni, seksu, poslu, denarju, kuhanju in skrbi za družino … na način, ki vas bo nasmejal in ganil do
solz.
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Revije
Cicido že 22. leto vabi predšolske otroke v svet pravljic, pesmic, ilustracij, igrivih nalog … Prinaša umetniške,
poučne in zabavne vsebine: imenitne ljudske pravljice in kratke pripovedi iz otroškega vsakdanjika, domišljijske
pripovedi, slikopise in zgodbe v slikah za spodbujanje predbralnih veščin, pesmice za prepevanje, likovne
delavnice, naravoslovne strani, naloge z nalepkami … Združuje besedila različnih žanrov in vrhunske ilustracije.
Spodbuja logično mišljenje, spretnosti in ustvarjalnost. Revijo ustvarjajo vrhunski avtorji, ilustratorji, psihologi,
pedagogi in drugi strokovnjaki.
CICIDO, FEBRUAR 2020
Odgovorna urednica: Maja Žugič
Revije Založništva revij
MKZ
ISBN/EAN: 9 771408 678047
Število strani: 56
Mere:
Teža: Vezava:
Redna cena z DDV: 4, 53 € za naročnike v vrtcu/v šoli, 4,78 € za individualne naročnike, 5, 70 € v prosti prodaji
Datum izida: 5. 2. 2020
Prvi prodajni dan:

Februarska naslovnica, delo Igorja Šinkovca, motiviko zajema iz uglasbene zimske uganke. Tudi v 22. letniku
revije se igramo z malčki iz vrtca Pri veseli kravi Jelke Godec Schmidt. Kot zgodbo v slikah – z ilustracijami Maje
Kastelic – beremo priredbo slovenske ljudske pesmi Črni mož. Nasmejemo se ob črtici Barbare Hanuš Najbolj
zabavno pustno rajanje in ilustracijah Maše Kozjek. Ob ilustracijah Ane Zavadlav sočustvujemo z mamo Muco,
ki v ljudski pravljici Mačice skuša rešiti svoje mucke iz deroče vode. Smešno februarsko pesem Slavice Remškar
duhovito ilustrira Zvonko Čoh.
Z biologinjo Jelko Pogačnik sprašujemo, razmišljamo in iščemo odgovore o pojavih in dogajanjih v naravi.
Rubrika Maje Žugič in Andreje Peklar je namenjena pogovoru in igri z malčki: kaj dela žabica, kako se igra ona in
kako se igramo mi. Izhodišče za pogovor o čustvih pa je rubrika psihologinje Martine Peštaj, ki jo dopolnjuje
ilustracija Ane Košir. Pustna delavnica Petre Primc Marko otroke in odrasle povabi k lepljenju, barvanju, risanju.
Februarska Cici Vesela šola nas popelje v stare čase in predlaga kup dobrih predlogov, kako praznovati slovenski
kulturni praznik. V prilogi Se igram in mnogo znam čaka malčka in njegove odrasle veliko gradiva za pogovor,
ustvarjanje, igrivo učenje … Silva Karim vsak mesec vabi na obisk ene od slovenskih likovnih galerij. Za ogled
otroških likovnih izdelkov (Cici nabiralnik) pa vabljeni na www.cicido.si
Naslednja številka izide 5. 3. 2020.

Ciciban je slovenska otroška revija z najdaljšo tradicijo. Že 75. leto otroke vabi v svet branja in pisanja. Prinaša
poučne in zabavne vsebine: imenitne ljudske pravljice, črtice iz vsakdanjika otrok in domišljije polne smešnice,
stripe in slikopise za bralce začetnike, pesmi za tiho in glasno branje, za petje in ples. Zanimiva besedila s
področja narave, okolja, socialnega učenja, športa, tehnike … širijo obzorja malih bralcev in bralk. Dovolj je tudi
nalog z nalepkami in didaktičnih nalog, s katerimi se otroci zabavajo in urijo logično mišljenje … Revija združuje
besedila različnih žanrov in vrhunske ilustracije. Ustvarjajo jo najboljši avtorji, ilustratorji, psihologi, pedagogi in
drugi strokovnjaki.
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CICIBAN, februar 2020
Odgovorna urednica: Slavica Remškar
Revije Založništva revij
MKZ
ISBN/EAN: 9 770350 88 7002
Število strani: 72
Mere:???
Teža:???
Redna cena obsežnejše št. z DDV: 4,70 € za naročnike v vrtcu in šoli, 4,98 za individualne naročnike, 5,90 € v
prosti prodaji
Datum izida: 3. 2. 2020
Prvi prodajni dan:

Ilustrator Zvonko Čoh je na januarski naslovnici zajel motiviko pesmi Banana Žige Kosca.
Ob ljudskih pesmih Hopsasa, drajsasa in Stara babička z ilustracijami Marjana Mančka se prepustimo pustnemu
razpoloženju in igrivosti. Nasmejemo se ob otroških anekdotah Prešerno o Prešernu in ilustracijah Suzi Bricelj.
Dan kulture lahko praznujemo tudi tako, da odigramo dramatizirano pravljico Miška z velikimi očmi. Nadvse
zabavno je brati Kvartičeve okretne verze o vetru, se preizkusiti v reševanju dopolnjevank in ugank. Pomagajo
nam ilustracije Zvonka Čoha. Zabavamo se tudi ob humoreski Gaje Kos Nepovabljeni gost z ilustracijami Petra
Škerla. Februarja nam ciklus v Starih časih na deželi (Cvetka Sokolov, ilustracija Anka Kočevar) nazorno
predstavi, kako so se v gospodinjstvih pred vpeljavo vodovoda umivali. V stripu nadaljevanki o Cicibandi
Tomaža Tomšiča in Jelke Godec Schmidt polpošasti in pošasti spoznavajo šolo, učitelje, drug drugega in sami
sebe.
Februarska Cici Vesela šola nas popelje v stare čase in predlaga kup dobrih predlogov, kako praznovati slovenski
kulturni praznik. Poljudna rubrika biologa Rudija Ocepka nas spet vodi med rastline in živali Arboretuma Volčji
Potok, fizik Andrej Guštin nas uči opazovati, postavljati radovedna vprašanja in preizkušati, tehnik Marko
Jakopič pa nas vse leto seznanja s problematiko, preteklostjo in prihodnostjo cestnega prometa.
V prilogi Zmorem. Znam. Sama! Sam! ne manjka raznovrstnih igrarij: križank, skrivalnic, zank in zavozlank. Tudi
takih z nalepkami. V novinarskem delu sledimo Pižamovi bradni znački, Kinodvorovim filmom, Časorisu in
slavnim, ki berejo (tokrat je novinarka Sonja Merljak Zdovc pripravila pogovor z Boštjanom Gorencem). Otroške
likovne in literarne izdelke objavljamo v kontaktni rubriki Cici nabiralnik na www.ciciban.si.
Naslednja številka izide 2. 3. 2020.
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