
Alojz Rebula i.

Založba Družina
Pod naslovom Čredo je založba Družina iz-
dala izbrane kolumne Alojza Rebule, ki izha-
jajo pod istim naslovom v tedniku Družina.
Izbor je narejen iz kolumn od leta 1998 do
2010. Alojz Rebula zavzema posebno mesto
v slovenskem kulturnem prostoru, v katerem
se pojavlja že pet desetletij. Napisal je številna
literarna dela, znani pa so tudi njegovi dnev-
niški zapiski. V apologiji krščanstva, kar je
Rebulov Čredo, ni mogla manjkati obramba
Cerkve, posebno še v našem s sovraštvom
nabitem prostoru. »Ne v prejšnjih časih ne
v sedanjem med našimi književniki ni bilo
človeka, ki bi s takim žarom in tako jasno
branil stališča krščanstva in slovenstva,« je v
spremni besedi zapisal kardinal Franc Rode.
»Rebula je bojevnik za resnico, kakor doka-
zuje ta knjiga, za resnico o Bogu, za resnico o
krščanstvu, za resnico o slovenstvu.«

Ervin Dolenc 2.

Inštitut za novejšo zgodovino
V knjigi Med kulturo in politiko. Kulturnopo-
litična razhajanja v Sloveniji med svetovnima
vojnama so objavljeni izbrani prispevki, ki
jih je zgodovinar Ervin Dolenc objavil na to
temo. V poglavju Leto 1918 in potem so obja-
vljeni trije prispevki: Deavstrizacija, Naš prvi
»kulturni minister«, Kulturni mozaik prve Ju-
goslavije. Pod naslovom Kultura in politika
so objavljeni štirje prispevki: O slovenstvu,
Intelektualci in delitve, Kultura kot politič-
na propaganda, Država, cerkev, šolstvo. Pod
naslovom Kultura in ideologija je objavljenih
šest prispevkov: Nasilje kot politično sredstvo,
Fašizem in Slovenci, Naši fašisti, Spori med
komunisti, Kocbekovo Premišljevanje o Špa-
niji, Koroščeva antisemitska uredba. Dolenc
je kulturno zgodovino Slovencev zaobjel v
širokem obsegu, v katerega je seštel tako kul-
turno politiko kot zgodovino in delovanje
posameznih kulturnih ustanov in posame-
znikov. Zavedal se je, da brez izobraževalnih
ustanov narodova kultura ni imela možnosti
razvoja, tako kot ga ni imela brez prispevka
znanosti in različnih umetnosti.

Indoevropski jeziki
Znanstvena založba FF
V knjigi Pregled indoevropskih jezikov (izdal
ga je Oddelek za primerjalno in splošno je-
zikoslovje, založila pa Znanstvena založba
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) je
Simona Klemenčič predstavila vse jezikovne
veje indoevropske jezikovne družine skozi
zgodovinski in jezikovni razvoj. Vsi pomemb-

nejši indoevropski jeziki, tako mrtvi kot živi,
so razvrščeni po jezikovni sorodnosti, pred-
stavljeni z osnovnimi podatki ter umeščeni v
čas in prostor. Našteti in opisani so dejavniki,
ki so vplivali na njihov razvoj ter poglavitna
spoznanja o predhistoričnih stikih med posa-
meznimi jezikovnimi vejami. Velik del knjige
obsegajo poglavja, v katerih so predstavljeni
nekateri temeljni pojmi s področja primerjal-
nega jezikoslovja, zgodovina vede, vprašanja
in odgovori v zvezi z lokacijo in časom obstoja
indoevropske pradomovine ter pregled na-
stanka in razvoja pisave.

Naklo
Občina Naklo
V zborniku občine Naklo z naslovom Na kalu
so predstavljene naslednje teme: preteklost
krajev današnje občine, upravnopolitični ra-
zvoj občine, kmetijstvo, sadjarstvo, gozdovi,
čebelarstvo, obrtništvo, vrtec, osnovne šole
Podbrezje, Naklo (in posebej še devetletka)
in Duplje, Biotehniški center Naklo, župni-
je Podbrezje, Naklo in Duplje, kulturna in
naravna dediščina, kulturna društva Tabor
Podbrezje, Dobrava Naklo in Pod Krivo jel-
ko Duplje, dr. Tone Pretnar, folklorna skupi-
na, Društva upokojencev Naklo, zborovstvo
v Dupljah, kvintet Vedrina, Miha Dovžan
in Kvintet Gorenjci, turizem, prostovoljstvo,
Rdeči križ, Društvo upokojencev, lovski dru-
žini Udenboršt in Dobrča, ribiška družina
Tržič, kinološko društvo, zavodi, podjetja,
obrtniki in društva ter gospodarski subjekti
in komunalna infrastruktura v občini.

Knjiga premen
Založba Mladinska knjiga



V petem tisočletju pred našim štetjem, ko sta
bila mit in resnica še prepletena, je Fu Xiu
s sistemom osmih trigramov postavil nova
pravila vedeževanja. Iz meglice preteklosti se
je v končni obliki na koncu drugega tisočle-
tja pr. Kr. zapisala Knjiga premen (Yi ying)
in nabita z modrostjo vznemirjala človeštvo
vse do danes. Globina pomenov prepletenih
sporočil Yi yinga je prevzela mnoge: znan-
stveniki so ji rekli »temelj kitajskega univer-
zalizma«, drugi »politična enciklopedija« ali
»zbirka pregovorov«, tretji »zbirka vedeže-
valskih rekel«. V času se izgubi absolutno in
tako je tudi Knjiga premen delo, ki ga še ve-
dno študirajo učenjaki in prevajajo v vse sve-
tovne jezike. Njena čarovnija je v mnogoteri
uporabi, saj skrivnostna govorica pradavnih
besed, če se ji prepustimo, odgovori na vsako
vprašanje. Za zbirko Kondor jo je prevedla in
uredila Maja Milčinski.

Karantanija 4.

Založba Studio R0 Humar, Bilje
Prof dr. Jožko Savli (rodil se je leta 1943, umrl
je 11. marca 2011) je živel v Gorici, kjer je do
leta 1978 kot profesor služboval na slovenski
trgovski šoli. Velja za enega od utemeljite-
ljev t. i. venetske teorije. Njegova bibliografija
o tej temi je izjemno obsežna. Posvečal se je
predvsem Karantaniji, v kateri je utemeljeval
korenine slovenske državnosti. Leta 2007 je
izšla druga dopolnjena izdaja njegove verje-
tno temeljne knjige Slovenska država Karan-
tanija (pregled karantanske zgodovine do 15.
stol.). V svojem prikazu Karantanije je izhajal
z novega vidika. Državnost Slovencev se po
njegovo ni nehala leta 820, ko naj bi bili Fran-
ki odstavili Karantancem domačega kneza
in plemstvo. Po njegovo je Karantanija kot
država obstajala naprej. Imela naj bi bila celo
domačo dinastijo. V knjigi je navajal zgodo-
vinske vire, s katerimi je poskušal utemeljiti
svoje prepričanje o kontinuiteti Slovencev z
nekdanjo Karantanijo. Snov je razdelil na tri
poglavja: Država (kraljestvo Norik, cesarstvo
Rimljanov, ob zatonu antike, Karantanija),
Sodržavje (Sveto rimsko cesarstvo, kraljestvo
Vzhodnih Frankov, Velika Karantanija ka-
rantanska dinastija - Eppensteinci in Span-
heimci) in Karantanske dežele (Habsburžani,
Karantanija - Notranja Avstrija, državno-
pravno izročilo Karantanije).


