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Naslov: Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha 
 

Naslov: Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha 
Avtor: Jurij Snoj 

Leto: 2017 

Jezik: slovenski 

 

Založnik: Založba ZRC 

Izdajatelj: Muzikološki inštitut 

ISBN: 978-961-254-998-5 

Specifikacija: trda vezava • 15,5 × 23,5 cm • 632 strani 

Cena: 37,00 EUR 

 

 

Monografija prikazuje zgodovino evropske umetne glasbe v obdobju baroka. V vsebinskem smislu ima tri 

obsežnejše dele: prvi je posvečen epohalnim novostim v italijanski glasbi na prehodu v 17. stol.; drugi 

opisuje glasbo v 17. stol. v štirih glasbeno najpomembnejših evropskih deželah (Italija, nemške dežele, 

Francija, Anglija), tretji pa glasbo v prvi polovici 18. stol., ko je mogoče opaziti določeno ustalitev 

internacionalno uveljavljenih žanrov in glasbenih oblik.  V delu se prepletajo različne vsebinske sestavine: 

opisano je glasbeno življenje v posameznih zgodovinskih okoljih; na to se navezujejo prikazi glasbenih 

žanrov; opisane so posamezne zgodovinske glasbene oblike, njihov nastanek in razvoj; prikazana je vrsta 

skladateljskih osebnosti; slednjič vključuje monografija vrsto analitično-kritiških opisov posameznih 

izbranih kompozicij, ki ilustrirajo glasbene oblike, žanre in skladateljske osebnosti. 

 

 

Naslov: Music from Both Sides. Gramophone Records Made by Matija Arko and the Hoyer Trio 

 
Avtorja: Drago Kunej, Rebeka Kunej 
Prevod: Mateja Žuraj 

Leto: 2017 

Jezik: angleški 

 

Založnik: Založba ZRC 

Izdajatelj: Glasbenonarodopisni inštitut 

ISBN: 978-961-254-999-2 

Specifikacija: mehka vezava • 14,8 × 21 cm • 116 strani 

Cena: 15,00 EUR 

 

 

 

Matija Arko, po domače Hojer, rojen v Sodražici, se je v mladosti izselil v Ameriko in s seboj prinesel 

veselje do glasbe in harmonike. Glasba je postala pomemben del njegovega življenja in s svojo skupino 

Hoyer trio je postal zelo priljubljen med Slovenci v ZDA pa tudi med izseljenci drugih narodnosti. S 

prepletanjem slovenske ljudske glasbe in različnih oblik ameriške popularne glasbe tistega časa je postavil 

temelje t. i. polka glasbe, ki je zaradi privlačnosti prestopila etnične meje in pozneje dosegla vsesplošno 

popularnost. Veliko glasbe Matije Arka je dokumentirane in ohranjene na gramofonskih ploščah, ki nudijo 

vpogled v njegovo delo in zgodovino slovenske glasbe v ZDA. O Matiji Arku, v Ameriki bolj znanem kot 

Matt Hoyer, in o njegovem glasbenem ustvarjanju se ni vedelo veliko. S pričujočo knjigo v slovenščini 

(2016) in s prevodom v angleščino (2017) želimo opozoriti nanj, na njegovo delovanje in na glasbo, ki je 

ohranjena na starih gramofonskih ploščah. 

 

 



Naslov: Paremiološki optimum. Najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v 

slovenščini 

 
Avtor: Matej Meterc 
Leto: 2017 

Zbirka: Lingua Slovenica 10 

Jezik: slovenski 

 

Založnik: Založba ZRC 

Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 

ISBN: 978-961-05-0000-1 

Specifikacija: mehka vezava • 14,5 × 21 cm • 276 strani 

Cena: 18,00 EUR 

 

 

 

Monografija se ukvarja s paremiologijo – delom stavčne frazeologije z žanrskimi značilnostmi pregovorov, 

rekov, velerizmov in sorodnih paremioloških enot. Predstavlja s sociolingvistično in korpusno raziskavo 

zamejeno jedro slovenskih paremioloških enot oziroma paremij. Paremiološki minimum – seznam tristotih 

najbolj poznanih paremioloških enot – je bil do sedaj določen že v vrsti jezikov, vrzel v slovenski 

frazeologiji delo ne le zapolnjuje, temveč gre še korak dlje. Avtor je paremiološki minimum po slovaškem 

vzoru s podatki o pogostnosti enot v jezikovnem korpusu nadgradil v paremiološki optimum. V delu sta 

podrobno predstavljeni sociolingvistična spletna raziskava poznanosti 918 paremioloških enot, izpisanih iz 

dveh slovarjev ter korpusna raziskava pogostnosti 300 najbolj poznanih izmed njih. Delo prinaša še 

medjezikovno primerjavo slovenskega in slovaškega paremiološkega optimuma. Predstavljene so tudi 

oporne točke za nadaljnje raziskave zaledja paremiološkega minimuma ter optimuma, npr. najbolj poznani 

slovenski antipregovori, ki jim je bilo v slovenskih raziskavah do sedaj posvečeno malo pozornosti. Nazorno 

je prikazana tudi uporabnost opravljenih raziskav za slovaropisje. 

 

 

Naslov: »Ne le kruh, tudi vrtnice!«. Potrošnja, tehnološki razvoj in emancipacija žensk v socialistični 

Sloveniji 

 
Avtorica: Polona Sitar 
Leto: 2017 

Zbirka: Kulturni spomin 

Jezik: slovenski 

 

Založnik : Založba ZRC 

Izdajatelj : Inštitut za kulturne in spominske študije 

ISBN : 978-961-05-0005-6 

Specifikacija : mehka vezava • 16,5 × 23 cm • 420 strani 

Cena : 25,00 EUR 

 

 

 

Knjiga prispeva nove uvide k raziskavam na področju antropologije (po)socializma, kulture potrošnje, spola 

in spomina. Temelji na pričevanju sogovornic in sogovornikov, ki ponudijo vpogled v “strukturo občutenja” 

socialističnega obdobja skozi prakso potrošnje, iz katere se zrcalijo kompleksne ekonomske in politične 

dinamike ter raznoliki disciplinski režimi na eni strani in razumevanje moči, upora in emancipacije na drugi. 

Avtorica vzpostavi kritično distanco do pristopa, ki obravnava socializem kot totalitarizem in pokaže, da 

socialistične politike niso bile preprosto diktirane od zgoraj, ampak izpogajane med državo in 

državljani/državljankami, pri čemer pa se ženska potrošnica v socializmu ni zgolj odzivala na družbene 

prepreke in ovire zgodovine, ampak je aktivno soustvarjala družbeni čas. S preučevanjem tega, kako so 

potrošniki in potrošnice interpretirali in ustvarjali medsebojne povezave med materialnimi predmeti, 

moralnim ugledom in (samo)spoštovanjem, knjiga pokaže tudi določene specifične prvine slovenskega in 

jugoslovanskega razvoja evropskih držav po 2. svetovni vojni. 



 

Naslov: Janez Ludvik Schönleben (1618–1681). Oris življenja in dela 

 
Avtorica: Monika Deželak Trojar 
Leto: 2017 

Zbirka: Apes academicae 1 

Jezik: slovenski 

 

Založnik : Založba ZRC 

Izdajatelj : Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede 

ISBN : 978-961-05-0009-4 

Specifikacija : mehka vezava • 16,5 × 23,5 cm • 520 strani 

Cena : 27,00 EUR 

 

 

 

Monografija prinaša prvo temeljno raziskavo o Janezu Ludviku Schönlebnu (1618–1681), pomembnem 

kranjskem zgodovinarju, pridigarju, teologu in polihistorju, ki kljub svoji veličini in pomembnosti za 

slovenski in širši evropski prostor do sedaj še ni bil deležen celostne obravnave. Podrobno predstavlja 

njegovo življenjsko pot in pojasnjuje mnoge vidike njegovega življenja, ki so bili doslej neznani ali slabo 

poznani. Biografskemu delu sledi pregled celotnega Schönlebnovega opusa, v katerem so zbrani vsi njegovi 

doslej odkriti natisnjeni in rokopisni, ohranjeni in neohranjeni spisi. Zadnja dva vsebinska sklopa 

monografije se osredotočata na Schönlebnov zgodovinopisni in govorniški ter pridigarski opus. V ospredju 

prikaza so njegova najpomembnejša natisnjena dela z omenjenih dveh področij, upoštevano pa je tudi 

obsežno rokopisno gradivo. Monografija prinaša oceno Schönlebna kot zgodovinarja in pridigarja ter 

opozarja na pomembno prehodno vlogo (J. V. Valvasor, J. G. Dolničar, J. Svetokriški, J. Basar), ki jo je 

odigral na obeh področjih. 

 

 

Naslov: Slovenija VII. 

 
Uredil: Drago Kladnik 
Leto: 2017 

Zbirka: Vodniki LGD Evropa 13 

Jezik: slovenski 

 

Založnik : Založba ZRC 

Izdajatelj : Založba ZRC 

Soizdajatelj : Ljubljansko geografsko društvo 

ISBN 978-961-05-0002-5 

Specifikacija : mehka vezava • 15 × 21 cm • 146 strani 

Cena : 15,00 EUR 

 

 

V sedmem zvezku vodnikov po Sloveniji je predstavljenih šest ekskurzij Ljubljanskega geografskega 

društva, izvedenih med septembrom 2012 in novembrom 2014, dodana je še ekskurzija Geomorfološkega 

društva Slovenije iz marca 2012. Vsaka ekskurzija je tematsko posebna, tako da se medsebojno dopolnjujejo 

v raznolik kolaž, ki dokazuje, kako široko je geografsko obzorje. Prva nas popelje na Banjšice in v 

Čepovanski dol, druga nas seznani z raznovrstnimi pokrajinskimi, zgodovinskimi in umetnostnimi prvinami 

Selške doline in njenega hribovitega obrobja, tretja nas vodi na vzhod države, v Obsotelje in Kozjansko, 

četrta po Dravinjski dolini in tamkajšnjih učnih poligonih, na peti se podrobneje seznanjamo z našo najbolj 

razvojno zaostalo pokrajino Goričkim, predzadnja, šesta, je namenjena predvsem sprehodu skozi polpreteklo 

zgodovino orožja v Parku vojaške zgodovine v Pivki, zadnja pa nas podrobno seznanja z manj znanimi 

kraškimi pojavi na flišu in meritvami erozije v flišni slovenski Sivi Istri. 

 

 

 



Naslov: Blue Horizons. Anthropological Reflections on Maritime Lifestyle Migrations in the 

Mediterranean 

 
Avtorica: Nataša Rogelja 
Leto: 2017 

Zbirka: Migracije 26 

Jezik: angleški 

 

Založnik: Založba ZRC 

Izdajatelj: Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije 

ISBN: 978-961-05-0008-7 

Specifikacija: mehka vezava • 14,5 × 20,5 cm • 168 strani 

Cena: 18,00 EUR 

 

 

 

Z odprtjem internih mej v EU in zavoljo hitrega razvoja lahko dostopne navigacijske tehnologije je v okviru 

Mediterana opaziti naraščanje števila ljudi iz zahodne Evrope, ki so razvili poseben življenjski stil – 

združevanje dela, potovanja in vsakdanjega življenja na jadrnicah. V knjigi so etnografsko osvetljena 

sledeča vprašanja: Kako konceptualizirati te nove oblike gibanj, ki zavzemajo neudobno, vmesno pozicijo 

med standardnimi dihotomijami znotraj migracijskih študij kot tudi širše družbenih ved: notranje / 

mednarodne migracije; začasne / trajne migracije; migracije / turizem? Kako teoretično in metodološko 

umestiti tovrstne posameznike, ki so statistično pogosto nevidni in za katere se zdi, da se uspejo izognejo 

standardnim kategorizacijam mobilnih oseb (migrant, turist)? V iskanju odgovorov na zgoraj zastavljena 

vprašanja avtorica s pomočjo etnografske metode raziskuje povezavo med morjem, imaginariji morja in 

življenjsko-stilskimi migracijami. V ospredje postavlja šest etnografskih portretov, skozi katere osvetljuje 

podrobnosti iz življenj posameznikov v daljšem časovnem obdobju, imaginarije morja in fizične izkušnje z 

morskim okoljem. 

Na ta način lahko bolje razumem pričakovanja, aspiracije in izkušnje pomorskih življenjsko-stilskih 

migrantov in poglobimo razprave o začasnem nepripadanju v praksi. 


