
 
ПРОЛЕЋНИ ПОПУСТИ ДО
2 1 .  ј У Н а  2 0 1 8 .

П О П У С Т
30–70%

Књиге можете поручити: 021 / 523 134 • 021 / 6616 018 бесплатан позив 0800 323 323 062 / 575-021 • 062 / 575-031  
за наручивање после 15 часова и викендом •  tanja.m@prometej.co.rs •  ИК Прометеј, Трг Марије Трандафил 11, 21000 Нови Сад

Могућност куповине на рате са попустом: Одобрава се куповина на рате на све књиге чија је вредност већа од 2.000 дин. • Могућност куповине 
на највише 6 рата – најмања рата 1.000 дин. • Обавезно потписивање закључнице, копија личне карте и плаћање прве рате. • За куповину преко 

3.000 дин. Прометеј сноси ПТТ трошкове.
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Заједничко издање са  
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈОМ ВОЈВОДИНЕ

комплет    
3.000,- 

(4.200) Дејан Микавица, Ненад Лемајић, Горан Васин, Ненад Нинковић 
СРБИ У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ 1 и 2 / 495 стр. + 559 стр.
Јединствено дело у досадашњој нашој историографији, прва права научна синтеза о животу 
и деловању Срба пречана на широкој територији хабзбуршке монархије. Књиге су засноване 
на истраживачком раду у домаћим и страним архивима, периодици и литератури различите 
провенцијенције. Обухватају друштвену, политичку и културну историју пречанских Срба и 
објашњавају недовољно проучена питања у готово четворовековном хронолошком контексту. 

Саша Марковић  ВАСА СТАЈИЋ / 328 стр.
Изузетна личност, врстан познавалац европске фило-
зофске мисли, али и посвећен национални прегаоц и 
хумани со цијалиста. Његову политичку идеологију је 
обележио редукциони приступ актуелној друштвеној 
мисли, неприхватање националних идеја које су инкли-
нирале ка шовинизму, опредељење ка југословенској 
доктрини, али и одлучност и спремност да личним при-
мером и деловањем у оквиру српских националних 
организација истакне приврженост начелима равно-
правности и слободе за све народе.

Дејан Микавица  СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ / 326 стр.
Светозар Милетић је током 30 година политич-
ког деловања постао најзначајнија личност у 
националној и либерално-демократској политици 
пречанских Срба и њиховом друштвеном животу у 
целини. Основао је и предводио прву српску поли-
тичку странку. Дефинисао је државотворну доктри-
ну српског народа у целој Хабзбуршкој монархији. 

Дејан Микавица  МИХАИЛО ПОЛИТ ДЕСАНЧИЋ / 
242 стр.
Михаило Полит Десанчић је више од 60 година актив-
но учествовао у политичком и друштвеном животу 
Срба у Аустроугарској и то као посланик на Угарском, 
Хрватском и српском Црквено-народном сабору, 
оснивач и предводник Либералне странке, уредник 
најзначајнијег пречанског политичког листа Браник. 
После Милетићевог повлачења из политичког живота 
а посебно након тзв. Туцинданске трагедије, осмис-
лио је и успешно предводио и осмишљавао национал-
ну и либералну политику Срба у Дунавској монархији.

Дејан Микавица, Горан Васин  ЈАША ТОМИЋ 
16 х 24 цм / тврд повез / 320 стр.
Јаша Томић је у политичкој историји Срба у Аустро-
угарској представљао једну од најзначајнијих лич-
ности. Баштинећи политичку идеологију Светозара 
Мар ковића и Светозара Милетића, посебну улогу је у 
пречанској повесници осигурао бескомпромисним од-
носом према српском националном програму у целини. 
Као оснивач и водећи идеолог Радикалне странке ути-
цао је на деловање и усмеравање националне полити-
ке пречанских Срба ка Краљевини Србији и уједињењу 
војвођанских области са њом 1918. године.

Дејан Микавица  ЈОВАН СУБОТИЋ и СВЕТОЗАР 
ПРИБИЋЕВИЋ / 420 стр.
За име и деловање Јована Суботића и Светозара 
Прибићевића везана је историја целокупне српске 
либерално-демократске и националне политике у Хр-
ватској и Славонији од обнове парламентаризма у 
Хабзбуршкој монархији до пропасти Аустро-Угарске. 
Стална су њихова настојања да на овим просторима 
сачувају право српског народа на слободу вероиспо-
вести, несметану употребу ћирилице и равноправност 
хрватског и српског народа.

Горан Васин  НИКАНОР ГРУЈИЋ / 400 стр.
Пакрачки владика Никанор (Милутин) Грујић, црквени 
великодостојник који је својим преданим и пожртвова-
ним радом оставио дубок траг у осмишљавању и развоју 
пречанске националне политике. У време про глашења 
Српске Војводине и српско-мађарског ра та показао се 
као изванредан идеолог српске др жав не мисли и права 
српског народа да на простору Хаб збур шке монархије 
установи и одбрани националну самобитност и само-
својност оличену у одређивању граница Војводине, де-
фи нисању њених надлежности и карактеру управе.

Саша Марковић  ЈОВАН ЈОЦА ЛАЛОШЕВИЋ и 
ТИХОМИР ОСТОЈИЋ / 328 стр.
Тихомир Остојић један је од најистакнутијих пред-
ставника српске грађанске елите, трајно је обележио 
српску политичку мисао и државну идеју на овим про-
сторима својим јавним стваралаштвом, новинарским и 
публицистичко-журналистичким деловањем. Значајан 
је допринос Јована Лалошевића у отпору мађарској 
институционално осмишљеној асимилацији српског 
народа, формирању и раду Народних одбора што је у 
одлучујућој мери утицало на организовање Велике на-
родне скупштине у Новом Саду 1918. године. 

Дејан Микавица  ЛАЗА КОСТИЋ / 384 стр.
Лаза Костић се потврдио као вероватно најзначајнији 
уметник, стваралац и мислилац међу пречанским 
Србима. Недостижни панкалист, оригинални естета, те-
оретичар филозофије и тумач народне поезије, Костић 
је све умне и духовне снаге усмерио ка напретку свог 
народа. Костићева предавања, посланичке и политич-
ке беседе и расправе, јавно и завереничко деловање 
у циљу остварења српске заветне мисли у многоме су 
до сада остале у сенци његових поетских дела којима је 
увелико превазишао све своје претходнике...

1.000,- (1.800)
1.000,- (1.800)

1.000,- (1.800)
1.000,- (1.800)

1.000,- (1.800)
1.000,- (1.800)

1.000,- (1.800)
1.000,- (1.800)

Куповином комплета СРБИ У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ 

остварујете могућност да набавите било коју од 

биографија за само 800 динара

Свих 8 доле наведених књига са 10 изнова осветљених личности садрже обимне изборе из њихових јавних иступа  
те тако заједно чине до Сада најпотпунију антологију СрпСКе политичКе речи у ауСтро-угарСКој

у припеМи ноВи наСлоВи: Српска политичка идеологија у Далмацији, Сава Бјелановић и Антун Фабрис • Српска 
национална и државна идеја у Босни и Херцеговини, Гаврило Принцип и Петар Кочић • Јерархија Карловачке митрополије 
на прелому векова, Герман Анђелић, Георгије Бранковић, Лукијан Богдановић • Пречански Срби у Првом светском рату 
1914–1918, Српска Војводина. Од Аутономије до Присаједињења (1683–1918) • Анексија Босне и Херцеговине • 
Војводина на крају Великог рата у светлу штампе: карловачки Гласник Народног већа и новосадски Српски лист
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Када је ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА УТВР  ЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА ОКУПАТОРА И ЊИ ХО ВИХ ПОМАГАЧА У ВОЈВОДИНИ за врши ла 
рад 1947/8. године сви њи хови налази су са куп љени и архивирани  и чине целину ЗЛОЧИНИ ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ 
ПОМАГАЧА У ВОЈ ВО ДИНИ. Сав је овај материјал био под ембаргом 50 година. Мало историјско друштво и Прометеј од 
2009. објављују ову драгоцену грађу и тек се после 70 година објављују имена злочинаца и описи злодела.

Формат: 22х30 цм / повез: тврд

Злочини окуПатора и 
њихових Помагача у 
војводини 1941–1944

Приређивач:  
Др ДРаГО  
ЊЕГОВаН

АКО ПОРУЧИТЕ СВИХ 8 НАСЛОВА 

 добијате их СА ПОПУСТОМ Од 40%  

за 7.400 динара

ПОЛИТИЧКЕ 
ВЛАСТИ У „НДХ” / 
398 стр.
Овим елаборатом 
аутор даје увид стања 
у држави НДХ,  узроке 
распада Југославије, 
а представља нам и 
„заслуге“ оних који су 
томе допринели својим 
радом. 

ЛОГОРИ / 106 стр.
У овом елаборату 
укратко су приказани 
војнички и логори за 
војне заробљенике. 
Говори се о животу и 
режиму у њима. 

АРМИЈА / 252 стр.
Сведочења о масовним 
злочинима које су 
над родољубима 
Бачке и Барање 
починили припадници 
Мађарске краљевске 
контрашпијунаже и 
Мађарског краљевског 
V/1 жандармеријског 
иследног подотсека за 
време Другог светског 
рата. 

ПРИНУдНИ РАд / 
111 стр.
Др Његован овим 
елаборатом открива 
живот и судбину 
принудних радника 
окупиране Бачке и 
Барање. На 111 страна 
видимо ужас и патњу 
једног народа који то 
није заслужио.

ДЕПОРТАЦИЈА /  
252 стр.
Ова књига говори о 
протеривању Срба 
колониста и других који 
су сметали Хортијевој 
Мађарској у Другом 
светском рату. 

РАЦИЈА / 466 стр.
Значај овог дела је 
превасходно у томе 
што доноси до сада 
непубликовану грађу 
о масовним злочинима 
према Србима и Јеврејима 
и персонализује и жртве 
и злочинце. У додатку се 
налази фотоалбум Рација 
који је, такође, до сада 
необјављен.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИВ 
ЈЕВРЕЈА / 354 стр.
Елаборат о страдању 
банатских, бачко-
барањских и сремских 
Јевреја коришћен је 
од стране државних 
органа приликом 
процесуирања 
одговорних лица за 
злочине почињене над 
Јеврејима.

МАСОВНИ ЗЛОЧИНИ 
КОЈЕ ЈЕ ПОЧИНИО 
АНТОН БАУЕР /  
180 стр.
Елаборат доноси увид у 
злочиначку делатност 
Антон Бауера, као и 
различите свирепости 
и насиља које је 
чинио над недужним 
народом.

Едиција маСтЕр  
(Формат: 26х24 цм / Повез: брош)
Књ. 1. Александар Хорват БАРАЊА 

У КРАЉЕВИНИ СРБА, ХРВАТА И 
СЛОВЕНАЦА 1918–1921 304 стр. / 
геогр. карта (1.250) 600,-

Књ. 2. Јована Касаш КНЕЗ ПАВЛЕ 
КАРАЂОРЂЕВИЋ у вртлогу европских 
збивања (1934–1941) 
137 стр. / илустр. (900) 450,-

Књ. 3. Ана Стамболић ОГЛАШАВАЊЕ У 
СТАРОЈ СРПСКОЈ ШТАМПИ  
/ 142 стр. (700) 350,-

Књ. 4. Александар Рајевац ПОЧЕТАК 
ГРАЂАНСКОГ РАТА У ОКУПИРАНОЈ 
СРБИЈИ 1941.  234 стр. /  
илустр. (900) 450,-

Књ. 5. Гавро Буразор ХУМАНИТАРНА 
АКЦИЈА ДИАНЕ БУДИСАВЉЕВИЋ 
1941–1945 / 119 стр.(770)  400,-
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Приређивач: др Д. Ј. Поповић
ВОЈВОДИНА 1, 2
20,5 х 29,5 цм / тврд / 1100 стр.
Зборник ВОЈВОДИНА 1 и 2 је репринт издање из-
давачког подвига Историјског друштва објавље-
ног у Новом Саду непосредно пред Други светски 
рат. Пред 100-годишњицу припајања Бачке, Ба-
ната, Барање и Срема Србији ово је ретка су при-
лике да се зађе у прошлост која је итекако и сада 
значајна и актуелна. 

комплет    
4.500,- 

(9.000)

700,- (1.100)
700,- (1.100)

1.000,- (1.500)

1.200,- (1.800)
1.000,- (1.500)

1.000,- (1.500)

1.000,- (1.500)
1.600,- (2.400)

50% 
п о п у с т а
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1. Клаус гитингер и Винфрид Волф, теШитеЉ (дуШа)
Како Кристофер Кларк ослобађа Немце кривице за Први светски рат
Превод са немачког: Милош Казимировић
Задатак коме су се аутори ове књиге посветили био је да се сакупе аргументи 
којима се оспорава кључна теза господина Кларка – она, по којој су се ев-
ропске силе „некако уплеле” у Први светски рат, без изричите одговорности 
Немачког царства за тај чин… Сходно тези, не би могло бити речи о Великом 
рату као сукобу изазваном ширењем немачког империјализма. Неопходност 
штампања ове критике Кларковог дела произлази и из чињенице да је књига 
Месечари остварила продајни тираж од око две стотине хиљада примера-
ка, само на немачком говорном подручју, да се сврстава у ред историјских 
студија које су подстакле нови заокрет, или враћање на старо, у немачким 
тумачењима Првог светског рата. 

Ова књига даје добре аргументе против овог опасног покушаја ревизије 
ис торије. 

2. ерик гобети SARAJEVO REWIND 
Превод са италијанског: Иван Димитријевић
Књига која нуди садашњи приказ Великог рата из угла Италијана, а аутор је 
заиста ауторитет на том пољу; у овој књизи он пише претежно о Италији, а 
мање о Србији. Бави се Сарајевским атентатом као полазиштем за промену Ев-
ропе то јест за рађање Европе какву данас познајемо. Ако се тражи данашњи 
поглед на Велики рат из Италије, онда га имамо баш у овој књизи. Дело је 
конструисано на тај начин да се прате две врло интересантне личности, Гаври-
ло Принцип с његовим београдским животом, те Франц Фердинанд са својим 
бечким. Не полази се од тога да је Принцип терориста и убица, што је неретко 
овде данас полазиште, него просто од тога да је Сарајевски атентат био она 
шибица која је запалила фитиљ у Европи и променила је… 

3. јасмина томашевић прВи СВетСКи рат и грчКа у очиМа иЗгнане 
СрпСКе ВојСКе
Интеракција између обичних војника, њихово поимање и слика рата, Со-
лунског фронта и других савезника, као и везе које су међусобно развијали 
долазећи у додир на фронту, али и у многобројним местима за забаву на Крфу 
и у Солуну, неке су од тема које су остале недовољно истражене до сада. 

Тежиште је на описима српских војника о „острву спаса”, Солуну и фронту, ту 
је српски угао посматрања када је реч о Грцима и другим Савезницима, а добија 
се и слика коју су о српским војницима и избеглицама стекли Грци и други Са-
везници. Зато су првенствено коришћени ратни дневници и мемоари српских 
савезничких војника који су се борили на Солунском фронту. Као примарни из-
вор, послужила је српска и грчка штампа тог периода, као и савезничке новине 
на енглеском језику – Balkan News – које су се излазиле у Солуну.

4. Мара Шовљаков глад у БоСни и ХерЦегоВини и СМеШтаЊе деЦе 
у ВојВодину 1917–1918
Ова темељна студија садржи ону хуманистичку црту којој историографија често 
није склона. Обичан, тзв. мали човек, који „трпи историју“, избија, овом студијом, 
на њену површину. Како преживети доба глади у Босни и Херцеговини, трагичној 
тачки аустроугарско-српског сукоба.? У време рата (1914–1918), у доба оп-
ште оскудице и свођења човека на борбу за биолошки опстанак, најосетљивија 
старосна група на коју је глад ударала била су деца све три вере. Књига прати 
пут српске деце из Босне и Херцеговине ка Банату, Бачкој, Барањи и Срему. Ово 
је историографски недирнута тема Великог рата. Појава српске деце из Босне и 
Херцеговине у Банату, Бачкој, Барањи и Срему речито је сведочанство о српском 
народу као солидарној целини, а прва је новост целовито посматрање историјске 
судбине делова српског народа у Хабзбуршкој монархији у време Великог рата.

5.  Милан Ж. Живановић дуБроВниК у БорБи За уједиЊеЊе 1908–1918
Анексијом Босне и Херцеговине 1908.  почиње борба на живот и смрт Ср би-
је и Црне Горе да сачувају своју слободу и државну независност од налета 
освајача.

До сада непозната и неискоришћена архивска грађа – тајна акта нека дашњег 
ц. к. которског поглаварства у Дубровнику, оригинални записници Вијећа и 
Управитељства опћине Дубровника, која се данас чувају у Државном архиву у Ду-
бровнику, као и тајна акта некадашњег ц. к. Намесништва за Далмацију у Задру и 
остала његова акта, која се чувају у Државном архиву у Задру, савремена штампа 
Дубровника и Далмације, као и други наведени извори у овом делу приказују удео 
и допринос Дубровника и Дубровчана заједничкој борби чији је заједнички по-
бедоносни финале 1918. године, када је Дубровник понова постао свој и слободан.

Сви ти догађаји о којима се говори у овом делу, у периоду од 1903. до 1918, 
чине једну целину проузроковану истим узроцима и са истим јединственим 
циљем – заједничке борбе за уједињење, која је окончана заједничком по-
бедом. Обнављање ове књиге одлично нам помаже да схватимо и осетимо 
атмосферу стварања заједничке југословенске државе 1918. године.

6. петар опачић СрБија, СолунСКи Фронт и уједиЊеЊе
Обнављање књиге из 1990.
Ретке су књиге са оваквим описима војних операција, датих прегледно, тако 
да и лаик лакше разуме сложене битке и маневре у двомесечној солунској 
офанзиви 1918. године.

У књизи су изложени дипломатски и политички односи и војно ангажовање 
Антанте, Централних сила и балканских држава око Балкана и на Балкану, а 
у светлу тих односа разматрани су и односи српске владе са национално-ос-
ло бо дилачким покретима југословенских народа и учешће југословенских 
добровољаца у српској војсци. Највише простора посвећено је операцијама 
српске војске и савезничких армија на балканском ратишту у јесен 1918. 

7. тошко Влаховић днеВниК 1917 – уточиШта ни Код Кога 
Приредила и предговор и коментаре написала: др Божица Младеновић
Рукопис представља важан и до сада у српској историографији недовољно 
коришћен историјски извор у коме је један од водећих људи српске гери-
ле писао о стварању и активностима Крајинског одреда али и личностима и 
догађајима везаним за отпор у окупираној Србији. Његове бележнице садрже 
податке о битним догађајима из Топличког устанка и активностима покрета 
отпора које су уследиле након његовог слома, незапамћеним злочинима бу-
гарског окупатора али и о српско-српском сукобу који је настао након гушења 
устанка и злочинима који су произашли из њега. Дневник је и драгоцен из-
вор за проучавање герилског ратовања из тог периода. Види се да је реч о 
образованом младом човеку, Црногорцу, убе ђеном српском патриоти, лепо 
васпитаном и надасве скромном. 

8. новица ракочевић Црна гора у прВоМ СВјетСКоМ рату 1914–1918
Преузимање издање из 1969. Предговор: др Душан Батаковић
Обнављање ове изврсне књиге угледног историчара Новице Ракочевића пома-
же да схватимо дубину односа Србије и Црне Горе, расположење власти и наро-
да, као и да сагледамо до у детаље ситуацију на терену у току целог Првог свет-
ског рата. Књига се темељи на домаћим и страним изворима, и то махом мање 
коришћених код нас. Обрађиван је првенствено период 1914–1916, тј. последње 
две године фактичког постојања Црне Горе као државе. Већи део књиге односи 
се на раздобље Црне Горе под окупацијом. Обрађена је и активност црногорске 
владе и Црногороког одбора за народно уједињење на прикупљању и слању 
помоћи народу у Црној Гори и интернираним Црногорцима.

9. изабел емсли Хатон (Hutton, Isabel Emslie), Са ЖенСКоМ јединиЦоМ 
у СрБији (With a Woman’s Unit in Serbiа, Salonika and Sebastopol)
Превод са енглеског: Бранко Момчиловић
Увек су добродошли преводи старих, а код нас непознатих дела страних аутора о 
Србији и Србима. Ово је једна од најбољих књига те врсте, из пера Изабел Хатон 
која је као припадник Шкотских женских болница (Scotish Women’s Hospitals – 
SWH.) дошла из Француске у новембру 1915. у Ђевђелију, а убрзо потом у Солун 
на Солунски фронт. У лето 1918. је именована за главног болничког официра и 
прекомандована у Врање. Ту је дошла са још 11 лекара и 40 медицинских сеста-
ра (познате су биле под надимком сиве препелице, због своје сиве униформе). 

Изабел Хатон врстан је писац. Књига је узбудљиво сведочанство о њеном 
ра ду са Србима на Солунском фронту и у Врању после ослобођења. Писана је 
са сим патијама и дивљењем и једно је од најбољих сведочанстава о нама у 
Великом рату. 

10.  Војислав павловић од СрБије Ка југоСлаВији – Француска и 
стварање југославије (De la Serbie vers la Yougoslavie. La France et la 
naissance de la Yougoslavie)
Оригинално научно дело које даје целовиту слику једне важне теме из наше 
новије историје која до ове књиге није била предмет монографске обра-
де. Односи Француске и Србије у Првом светском рату су били од кључног 
значаја за исход Великог рата на Балкану и у Србији. Француске владе, 
Вивијанија, Бријана, Рибоа и Клемансоа су безрезервно пружале подршку 
Србији током целог рата. Од јулске кризе 1914. па надаље Француска је, 
прво као савезник Русије а потом и као иницијатор и најважнији чинилац 
на Солунском фронту, одлучујуће допринела да Србија по повлачењу из 
земље новембра и децембра 1915. буде у прилици да се опорави и што је 
још важније да се поново као активна војна снага прикључи савезницима 
на Солунском фронту. Пре свега захваљујући сарадњи српске и француске 
армије, Солунски фронт је имао одлучујућу улогу у последњој фази рата, 
када је његовим пробојем започео процес који је за мање од два месеца 
довео до коначног пораза Централних сила. 

Књига је писана на основу француске и српске архивске грађе дипломатске 
и војне провенијенције и најновије европске и светске литературе, даје цело-
виту слику развоја југословенске стратегије српске владе и реакција на које 
је наилазила у савезничким престоницама. 

ПРЕТПЛАТА
С р Б и ј а  
1914–1918

V 
Коло

Цена у претплати 7.200 дин.  односно 8.000 дин. за плаћање на 4 рате Цена по изласку из штампе 14.300 дин.
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ПРВО КОЛО
  1. Оливер Јанц 14. ВЕЛИКИ РАТ / 496 стр.; илустр. (1.450)  800,-
  2. Ђорђе Станковић РАТНИ ЦИЉЕВИ СРБИЈЕ / 496 стр.; илустр. (1.450)  800,-
  3. Ђорђе Ђурић СРБИЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ – илустрована хронологија / 496 стр.; илустр. (1.450)  800,-
  4. Тоша Искруљев РАСПЕЋЕ СРПСКОГ НАРОДА У СРЕМУ 1914. / 400 стр.; илустр. (1.350)  750,-
  5. Катарина Штурценегер СРБИЈА У РАТУ 1914–1916 / 240 стр.; илустр. (1.200)  660,-
  6. Бруно Барили СРПСКИ РАТОВИ / 160 стр.; илустр.  (1.100)  600,-
  7. Владислав Пандуровић СРПСКА ПИСМА ИЗ СВЕТСКОГ РАТА 1914–1918. / 496 стр. (1.300)  700,-
  8. Зоран Радовановић СРБИ НА КОРЗИЦИ / 208 стр.; илустр. (1.250)  690,-
  9. Лука Горголини ПРОКЛЕТИ СА АЗИНАРЕ / 256 стр.; илустр. (1.200)  600,-
10. Милош Ковић ГАВРИЛО ПРИНЦИП, документи и сећања / 1008 стр.; илустр. (2.550)  1.400,-
ДРУГО КОЛО
  1. Петар Опачић ОД БЕОГРАДА ДО КРФА – 1915–1916 /  432 стр.; илустр. (1.650)  950,-
  2. Видоје Голубовић, Предраг Павловић, Новица Пешић МИЛУНКА САВИЋ / 272 стр.; илустр. (1.350)  740,-
  3. Владимир Ћоровић ЦРНА КЊИГА ПАТЊЕ СРБА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ /  216 стр.; илустр. (1.350)  740,-
  4. Лучијан Боја ПРВИ СВЕТСКИ РАТ /  112 стр. (1.100)  600,-
  5. Анри Барби СА СРПСКОМ ВОЈСКОМ /  392 стр.; илустр. (1.550)  860,-
  6. Џон Рид РАТ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ /  392 стр.; илустр. (1.550)  860,-
  7. Фортијер Џонс СА СРБИЈОМ У ИЗГНАНСТВУ /  496 стр. (1.350)  740,-
  8. Антон Холцер ЏЕЛАТОВ СМЕШАК /  376 стр.; илустр. (1.650)  950,-
  9. Аријус ван Тинховен СА СРБИМА У АЛБАНИЈИ 1914–1918 /  184 стр.; илустр. (1.250)  690,-
10. Милош Казимировић и Ханс Хартман КРВАВИ ТРАГ ВЕЛИКОГ РАТА /  240 стр.; илустр.  (1.500)  670,-
ТРЕЋЕ КОЛО
  1. Ханес Лајдингер, Верена Мориц, Карина Мозер и Волфрам Дорник ПРЉАВИ РАТ ХАБЗБУРГА  

/ 400 стр.; илустр. (1.500)  900,-
  2. Душан Батаковић СРБИЈА И БАЛКАН1914–1918 /   584 стр.; илустр. (1.550)  930,-
  3. Вилијам Хантер ЕПИДЕМИЈЕ ПЕГАВОГ ТИФУСА И ПОВРАТНЕ ГРОЗНИЦЕ У СРБИЈИ 1915. ГОДИНЕ  

/ 272 стр.; илустр. (1.200)  720,-
  4. Мејбел Синклер Стобарт ПЛАМЕНИ МАЧ у Србији и другде /   344 стр.; илустр. (1.300)  780,-
  5. Новица Пешић, Видоје Голубовић, Предраг Павловић ВОЈВОДА ВУК – Ратничка легенда  

/ 304 стр.; илустр. (1.550)  930,-
  6. СА СРПСКОМ ВЛАДОМ И ВОЈСКОМ ОД НИША ДО КРФА 1915–1916 – француска сведочанства  

(приредио Станислав Сретеновић) / 334 стр.; илустр. (1.200)  720,-
  7. СРПСКИ ШКОЛСКИ ДАН у Француској – 26. марта 1915. године / 296 стр.; илустр. (1.100)  660,-
  8. Милан Шантић ВИТЕЗИ СЛОБОДЕ /  712 стр.; илустр. (2.550)  1.530,-
  9. Владимир Ј. Радојевић, Добросав Ј. Миленковић ПРОПАСТ СРПСКИХ РЕГРУТА  

/ 352 стр.; илустр. (1.150)  690,-
10. Милутин Бојић ПЛАВА ГРОБНИЦА /  344 стр.; илустр.  (1.200)  720,-
ЧЕТВРТ КОЛО
  1. Арналдо Фракароли СРБИЈА У ТРЕЋЕМ РАТУ. ВЕСТИ ИЗ СРБИЈЕ /  144 стр.; илустр. (1.150)  800,-
  2.  Петар Опачић СОЛУНСКИ ФРОНТ. ЗЕЈТИНЛИК /  288 стр.; илустр. (1.500)  1.050,-
  3.  Никола Марковић СЛИКА НЕМАЧКЕ И НЕМАЦА У СРБИЈИ 1914–1918 /  384 стр.; илустр. (1.550)  1.090,-
  4.  Гордана Илић Марковић РОДА РОДА, РАТНИ ИЗВЕШТАЧ ИЗ СРБИЈЕ /  304 стр.; илустр. (1.550)  1.090,-
  5.  Лукиjанос Хасиотис ГРЧКО-СРПСКИ ОДНОСИ 1913–1918 /  544 стр.; илустр. (1.700)  1.190,-
  6.  Даглас Волш (Douglas Walsh) СА СРБИМА НА СОЛУНСКОМ ФРОНТУ  

(WITH SERBS IN MACEDONIA) / 216 стр.; илустр. (1.250)  870,-
  7.  Милутин Крунић РАСПЕТА СРБИЈА /  176 стр.; илустр. (1.150)  800,-
  8.  Ратомир Дамјановић ДР ЕДВАРД В. РАЈАН – СПАСИЛАЦ БЕОГРАДА /  232 стр.; илустр. (1.400)  980,-
  9.  Алфред Краус УЗРОЦИ НАШИХ ПОРАЗА /  416 стр.; илустр. (1.550)  1.090,-
10.  Перо Слијепчевић и сарадници НАПОР БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И  

УЈЕДИЊЕЊЕ / 426+VI стр.; илустр. (1.500)  1.050,-
ВАН КОМПЛЕТА
  1. Милош Мељанац ПРИЛЕПСКИ КОНТРАСТИ /  224 стр.; 13,5х20,5 cm; илустр. (990)  600,-
  2. Звездан Ћурчић ТОПЛИЧКИ ЗБЕГ /  150 стр.; 13,5х20,5 cm; илустр. (990)  600,-
  3. Исидор Ђуковић НАЂМЕЂЕР – аустроугарски логор за Србе 

/  424 стр.; 17х24 cm; илустр. (1.900)  950,-
  4. Небојша Кузмановић • Nebojša Kuzmanović НАЂМЕЂЕРСКА ДОЛИНА  

СМРТИ РИСТА КОВИЈАНИЋА • VEĹKOMEDERSKÉ ÚDOLIE SMRTI RISTA  
KOVIJANIĆOVA /  200 стр.; 17х24 cm; илустр. (1.200)  700,-

  5. Стеван Бугарски (С)ПОМЕНИК СЛОВЕНА /  558 стр.; илустр. (1.450)  800,-
  6. Жарко Талијан МИРИС ТАМЈАНА /  598 стр.; 17х24 cm; илустр. (1.900)  1.200,-
  7. Јован М. Јовановић Пижон ДНЕВНИК (1896–1920)  

/  736 стр.; 17х24 cm; илустр. (2.420)  1.200,-
  8. Божица Младеновић ТОПЛИЧКИ УСТАНАК 1917  

/  528 стр.; 17х24 cm; илустр. (2.400)  1.500,-

комплет    
7.800,- 
(14.300)

комплет    
7.800,- 
(14.300)

комплет    
8.580,- 
(14.300)

комплет    
10.100,- 

(14.300)

Славиша Павловић 
РАТНИЦИ ЦРНЕ РУКЕ  
бесмртна претходница  
13,5х20,5 цм • брош • 
184 стр. • илустр.

Осам романсираних 
биографија, важни 
и живо испричани 
детаљи неучене 
историје Србије  
с почетка XX века, 
пропраћени великим 
бројем фотографија…600,- (880)

С р Б и ј а  
1914–1918

I–IV 
Коло

Заједничко издање са  
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈОМ СРБИЈЕ

до Сада оБјаВЉено 50 наСлоВа 

Који оСВетЉаВају догаЂаје од 
пре 100 година
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Милан Ж. Живановић 
пуКоВниК апиС / 814 стр.
СОЛУНСКИ ПРОЦЕС ХИЉАДУ 
ДЕВЕТСТО СЕДАМНАЕСТЕ
После 60 година од објављивања ове 
књиге Милана Живановића, сестрића 
драгутина димитријевића Аписа, 
стављамо јавности на увид најобухватније 
и најтемељније проучавање историје Црне 
руке, Аписа и Солунског процеса. Дело 
засновано на прво разредним историјским 
изворима.
Предговор: др Миле Бјелајац
Додатак – Слободан Јовановић: АПИС

Васа Казимировић 
Црна руКа / 808 стр.
КЊИГА О НАЈКОНТРОВЕРЗНИЈОЈ 
ПОЈАВИ НОВИЈЕ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ, 
ДУБОКИМ И ЗАПЕТЉАНИМ 
ТРАГОВИМА ЦРНЕ РУКЕ
Мајски преврат, убиство краља 
Александра Обреновића, атентат 
у Сарајеву, атентат на регента 
Александра, Солунски процес...

КОНТРОВЕРЗА КОЈА ТРАЈЕ!

личности и догађаји у 
Србији од преврата 1903. до 
Солунског процеса 1917.

1.190,- (2.380)
1.190,- (2.380)

Михаило Шашкијевић 
ПОСЛЕДЊЕ ПУТОВАЊЕ КРАЉА АЛЕКСАНДРА I 
КАРАЂОРЂЕВИЋА (двојезично)  
24х23 цм • тврд • 72 стр.

Дневничке белешке и фотографије из архиве 
команданта - капетана брода који је одвезао 
Краља Александра I Крађорђевића живог у 
Марсељ и по његовом убиству  вратио га у 
ковчегу

Жарко Димић  
СреМСКи КарлоВЦи и Страни путниЦи и 
путопиСЦи КроЗ ВеКоВе 
14х20 цм • тврд • 466 стр.

Богато илустравано старим  
графикама и фотографијама

700,- (1.100)
700,- (1.100)

Дејан Микавица, Горан Васин,  
Ненад Нинковић 
ИСТОРИЈА СРБА У ЦРНОЈ ГОРИ (1496–1918)  
16х24 цм • тврд • 314 стр. + 6 страна колора

Ова књига је испуњење обавезе према наро-
ду чија се државност континуирано поништа-
ва или оспорава управо на оним просторима 
на којима је формирао државу или у оним 
земљама на које је традиционално полагао 
етничко, историјско и етичко право... уједно 
је и део свеобухватне историографске синтезе 
која се односи на историју Срба у новом веку.

1.100,- (1.800)

Љубивоје Церовић 
СРБИ У СЛОВАЧКОЈ (двојезично)  
16х24 цм • тврд • 372 стр. + 32 страна колора

Прегледна, свеобухватна, богато илустрована 
двојезична  књига која сведочи о 
континуитету боравка Срба у „Горњој земљи“.

1.100,- (1.800)

Војин Калинић 
СРПСКЕ УСТАНОВЕ У СЕВЕРНОЈ ДАЛМАЦИЈИ  
од 1848. до 1914. године  
16х24 цм • тврд • 161 стр.

У  књизи се анализира рад око четрдесет 
различитих националних удружења која 
су дуже или краће деловала на подручју 
Северне Далмције. Реч је о широком обиму 
активности спровођених у намери да се 
очува народна свест и традиција Срба…

1.100,- (1.800)

50% 
п о п у с т а

17 х 24 цм / тврд повез + златотисак

Љубивоје Церовић 
НАРОДИ НА ТЛУ ВОЈВОДИНЕ  
16х24 цм • тврд • 350 стр. + XXIV стр.

Вековима су уз огромне људске и материјалне 
жртве на овим просторима, народи различитог 
етничког порекла, верске припадности и кул-
турне  баштине, извукли поуку  да је на овом 
тлу могућ и остварив живот заснован само на 
толеранцији и заједништву. Војводина је на 
том плану остварила највиша цивилизацијска 
достигнућа, која могу да послуже као пример 
другим европским регионимa. 

1.100,- (1.800)
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Јелка Ређеп 
ГРЕХ И КАЗНА БОЖИЈА 
16 х 24 цм / тврд повез / 449 стр.
Пред Вама је избор радова из народне и 
средњовековне књижевности, објављених од 
1944. године па до данас. 

Јелка Ређеп 
ГЕНЕЗА ХРОНИКА ГРОФА ЂОРЂА 
БРАНКОВИЋА 
16 х 24 цм / тврд повез / 258 стр.
Као врстан историчар, Јелка Ређеп је проучила 
и протумачила Хронике Ђ. Бранковића, 
представила нам генезу у настанку овог дела и 
уопште како је стварао гроф Бранковић.

Јелка Ређеп 
УБИСТВО ВЛАДАРА 
16 х 24 цм / тврд повез / 371 стр.
Користећи се архивском грађом, 
средњовековном законским актима, 
родословима, летописима, компративним 
истраживањем и народним осећањем, ауторка 
нам представља животе и судбине живота 
наших средњовековних владара.

900,- (1.800)
350,- (700)

550,- (1.100)

Јелка Ређеп 
ЖИТИЈЕ КНЕЗА ЛАЗАРА 
16 х 24 цм / тврд повез / 664 стр.
Књига доноси 25 рукописа мање познатих 
науци, који нам расветљавају живот кнеза 
Лазара као и причу о Косовској легенди. 
Хронолошки и са пропратним коментарима 
дати, ови рукописи ће Вас одвести у период 
XIV века.

950,- (1.900)

Драган Вукшић 
ЖУМБЕРАЧКИ УСКОЦИ 
Унијаћење и однарођивање 
16 х 24 цм / тврд повез / 400 стр.
 

500,- (990)

275,- (550)

Василије Крестић 
БИСКУП ШТРОСМАЈЕР У СВЕТЛУ 
НОВИХ ИЗВОРА 
16 х 24 цм / тврд повез / 91 стр.
На сажети начин, аутор нам представља осврт 
на преписку Штросмајера и Ванутелија, као 
и питања која су окупирала бискупа: однос 
према Србији, Србима и православљву, Црној 
Гори, Угарској и Мађарима…

Јелка Ређеп 
СТАРЕ СРПСКЕ БИОГРАФИЈЕ 
16 х 24 цм / тврд повез / 148 стр.
Књига садржи девет глава које представљају 
анализу житија у српској књижевности од 
почетка 13. до средине 17. века, преглед 
житија према ауторима и разматрања овог 
средњовековног жанра.

425,- (850)

Ђорђе Бранковић 
ХРОНИКА СЛОВЕНА ИЛИРИКА, ГОРЊЕ 
МЕЗИЈЕ И ДОЊЕ МЕЗИЈЕ 
16 х 24 цм / тврд повез / 95 стр.
Хроником, Ђорђе Бранковић, представља 
кроз једну модерну визуру српску историју 
у широком контексту Балкана и југоисточне 
Европе.

225,- (450)

Јован С. Радојичић БИОГРАФИЈЕ СРБИ 
ЗАПАДНО ОД ДУНАВА И ДРИНЕ I - III А–З 
1274, И–О 1164 П–Ш 1380 стр.  
тврд • 17 х 24 цм (14.900)  6.000,-
Василије Ђ. Крестић ИСТОРИЧАР У ВРЕМЕНУ  
ПРЕЛОМНИХ И СУДБОНОСНИХ ОДЛУКА 
16х24 цм • тврд • 490 стр. (1.650)  800,-
Василије Ђ. Крестић ДОСИЈЕ О ГЕНЕЗИ 
ГЕНОЦИДА НАД СРБИМА У НДХ  
14х20 цм • брош • 350 стр. (800)  300,-
Стеван Славнић ШАЈКАШКИ БАТАЉОН 
14х20 цм • тврд • 152 стр. (890)  400,-
Јелка Ређеп КОСОВСКА ЛЕГЕНДА 
14х20 цм • брош • 122 стр. (500)  150,-
Ђорђе Милановић ПРОПАСТ ПАН ЕВРОПЕ 
16х24 цм • тврд • 768 стр. (2.500)  1.250,-

Ђорђе Станковић  
НЕИЗВЕСНА ПРОШЛОСТ СРБИЈЕ 
16х24 цм • брош • 261 стр. (880)  400,-
Василије Ђ. Крестић  
ИСТОРИЧАР У ВРЕМЕНУ ПРЕЛОМНИХ И 
СУДБОНОСНИХ ОДЛУКА 
16х24 цм • тврд • 490 стр. (1.650)  800,-
Славица Гароња Радованац СРПСКА 
КЊИЖЕВНА КРАЈИНА 
16,5х23,5 цм / брош / 372 стр. (1.800)  950,-
Саша Кицошев, Драго Његован  
РАЗВОЈ ЕТНИЧКЕ И ВЕРСКЕ СТРУКТУРЕ  
ВОЈВОДИНЕ  
21х15 цм • тврд • 60 стр. (250)  100,-
Радомир Путниковић ИСКРЕНО ВАШ 
16х24 цм • тврд • 355 стр. (1.800)  700,-

Владимир Стојанчевић  
ВУК КАРАЏИЋ – Култура и историја
14х20 цм • тврд • 312 стр. (1.250)  600
Жарко Димић  
СПОМЕНИЦА КАРЛОВАЧКОГ СОКОЛА 
13,5х20,5 цм • тврд • 268 стр. (800)  400
Павле Шосбергер СИНАГОГЕ У ВОЈВОДИНИ 
16х24 цм • тврд • 125 стр. (500)  300,-
Павле Шосбергер  
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ЈЕВРЕЈСКИХ ОБИЧАЈА 
14х20 цм • тврд • 68 стр. (250)  100,-
Живојин Павловић ДНЕВНИЦИ 1-6 
14х20 цм • тврд (5.900)  2.000,-
Дејан Медаковић ДАНИ, СЕЋАЊА VIII 
17х24 цм • брош (1.200)  600,-

СрЕдњовЕковна 
С р Б и ј а 

5 ВаЖниХ КЊига јелке ређеп 

наШег најВеЋег СтручЊаКа За 
СрпСКи СредЊи ВеК

Свих 5 књига са 
попустом од 60% 

= 2.200 динара
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ИДЕАЛАН ПОКЛОН ЗА 
ГОСТЕ ИЛИ ПРИЈАТЕЉЕ 

ИЗ ИНОСТРАНСТВА!

Изванредно дело Свејна Менесланда 
 СрБија очима СтранаЦа у XIX вЕку

КОЈЕ НА АТРАКТИВАН НАЧИН ПРЕДСТАВЉА НАШУ ЗЕМЉУ, ЉУДЕ, ОБИ ЧАЈЕ, НАЧИН ЖИВОТА ИЗ УГЛА СТРАНАЦА КОЈИ СУ ДОЛАЗИЛИ У СРБИЈУ 
КАО ПУТОПИСЦИ, НОВИНАРИ, ЗНА ТИ ЖЕЉНИЦИ, ДРЖАВНИ ЧИНОВНИЦИ И ШТО ЈЕ ПОСЕБНО ВАЖНО – КАО ИЛУСТРАТОРИ. 

Ова раскошна књига доноси више од 500 изузетних цртежа.
Формат: 28 х 32 цм, 304 стр., врхунска штампа, тврд повез, шивено, корица са лаком и са златотиском

иЗ Садржаја: живот на селу * у цркви * Светковања * на гробљу * на пијаци * народне ношње * музика и игре 
* Предање * Занатлије и трговци * у крчми * у граду * грађанска кућа * у бањи * карађорђевићи и обреновићи 
* на суду * на граници * на путу * кнез михаило * Бомбардовање Београда 1862. године * турско напуштање 
1867. године * ведуте Београда * ниш * Ћеле кула * Пирот * Бела Паланка * Смедерево * лозница * Шабац * 
крушевац * алексинац * Параћин * чачак * лесковац * лебане * неготин * крагујевац * ужице * Соко * кнез 
милан и наталија * Српско-турски рат 1876. године и 1878. године * Српско-бугарски рат 1885. године * 
Србија уочи XX века * краљ александар и драга – крај једног века * књиге страних аутора о Србији у XIX веку

50%
ПОПУСТ

само 
3.300,- 

(6.600)

НАГРАДЕ на сајмовима књига у
▶ Београду
▶ Нишу
▶ Новом Саду

Двојезично

По оцени посетилаца Сајма књига 
најлепша и најбоља књига  
објављена у Србији 2016. године

Куповином ове књиге остварујете могућност 

куповине монографије ЈОСИФ II И СРБИ по цени од 

само 700 динара
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дејан Медаковић 
ФРУШКОГОРСКИ 
МАНАСТИРИ
12х12 цм • тврд • 670 стр.

само 
900,- 
(2.200)

Прометеј је за непуних 28 година објавио 
близу 3.000 наслова, а ова књига сматра се 

правим бисером међу свим осталима! Лакоћа 
казивања умног и обавештеног аутора, 

најбоље фотографије (више од 800), врхунска 
ликовна и техничка обрада, популаран 

формат и беспрекорна штампа и повез књиге!

Владимир Првуловић 
СРПСКИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС 
14 х 20 цм / брош повез / 224 стр.
Аутор се потрудио да изложи основу за 
дефинисање српског на ци  о налног интереса. 
Као његове неизоставне елементе он издваја: 
политичко кон сти туисање и заштиту српских 
земаља и територија на којима Срби жи ве, 
опстанак и развој српског народа, очување 
срп ског језика и културе, реафирмацију уло-
ге Српске православне цр кве и Светосавља, 
ко ри говање неких лоших својстава српског 
менталитета, непризнавање тзв. косовске не-
зависности, референдумско изјашњавање о 
приступању ЕУ.

390,- (700)

Књига детаљно објашњава елементе српског националног и културног иден-
титета кроз историју и даје најважније предлоге за, по први пут, коначно 
саборно обликовање српског националног интереса, у тешким временима 
за српску нацију.
Жеља нам је да ова књига допринесе што бољем одмеравању потеза и од-
лука о питањима од српског националног интереса, не само за решавање 
садашњих крупних проблема, већ и за будућност српског народа.

дејан Медаковић 
ЈОСИФ II И СРБИ 
(двојезично) 
25 х 30 цм / тврд / 132 стр.
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У српском народу велике војсковође имале су увек истакнуто место, а завршетком Првог светског рата посебно су се свести народа 
издвојиле српске војводе које су се својим делима и пожртвованошћу у балканским ратовима и Великом рату задужили Србију и ушли 
не само у нашу, већ и у светску историју јер се на многим војним школама изучавају њихова стратегија и војна тактика. 

Дуго је ишчекивана и припремана одлучна офанзива на Солунском фронту. Врховни командант савезнич-
ких снага на том фронту је генерал Франше д’Епере, а начелник Штаба српске Врховне команде је војвода 
Живојин Мишић. У зору 15. септембра 1918. године, д’Епере наређује да се крене у акцију пробоја, у којој је 
српска војска одиграла главну улогу и која се убраја међу најуспјешније операције у Првом свјетском рату. 

„Огромна жеља водила је војнике из победе у победу. Француска комора на коњима једва је стизала 
српску пјешдију”, говорио је д’Епере.

Саво Скоко и  
петар опачић  
ВојВода  
Степа СтепаноВиЋ 
у ратоВиМа СрБије 
1876–1918  
књ. 1 - 276 стр. 
књ. 2 - 313 стр.  
илустровано

петар опачић  
ВојВода  
ЖиВојин МиШиЋ 
 516 стр.

Живојин Мишић 
(приредио Саво Скоко)  
Моје уСпоМене 
 397 стр.

Саво Скоко  
ВојВода  
радоМир путниК 
књ. 1 - 398 стр. 
 књ. 2 - 328 стр.

петар Бојовић  
одБрана КоСоВога 
поЉа 1915. г. и  
ЗаШтита одСтупаЊа 
СрпСКе ВојСКе преКо 
алБаније и Црне горе  
одломак из мојих  
мемоара  
120 стр.

Франше д’епере  
БелеШКе Са  
СолунСКог Фронта 
160 стр.

јанко Вукотић  
уСпоМене  
218 стр. 

С р П С к Е 
в о ј в о д Е
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с
т
о

р
и

ј
а

17 х 24 цм, шивено,  
тврд повез, илустровано

ПРЕТПЛАТАЦена у претплати 8.000 дин.  односно 9.000 дин. за плаћање на 6 рате Цена по изласку из штампе 18.000 дин.
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Иван Клајн и Милан Шипка 
ВЕЛИКИ РЕЧНИК СТРАНИХ РЕЧИ И 
ИЗРАЗА
17 х 24 цм / тврд повез / 1684 стр.

На 1.600 страна, најсвеобухватнији речник у 
којем се налазе све досад забележене новије 
позајмљенице и нови појмови који су проте-
клих деценија ушли у наш језик из разних об-
ласти. 

Милан Шипка 
ПРАВОПИСНИ РЕЧНИК СРПСКОГ 
ЈЕЗИКА
17 х 24 цм / тврд повез / 1406 стр.
Оваква је књига потребна свима који пишу, а 
који при писању наилазе на недоумице које 
неће моћи решити само уз помоћ Правописа, 
а овако ће уз сваку реч и израз лако наћи како 
их треба писати, с ознакама које ће их упутити 
на објашњења зашто је тако правилно. 

Иван Цвитковић 
РЕЧНИК РЕЛИГИЈСКИХ ПОЈМОВА
17 х 24 цм / тврд повез / 520 стр.
У речнику су обрађени карактеристични пој-
мови из различитих религија: староегипат ске, 
старогрчке, старословенске, старогер манске, 
хин  дуизма, католичанства, право славља, бу ди -
зма, конфучијанства, таоизма, ламаизма, шин -
то изма, јеврејске религије, ислама, ромских и 
афричких веровања… 

Бајрам Халити 
СРПСКО-РОМСКИ РЕЧНИК  
СА ГРАМАТИКОМ
17 х 24 цм / тврд повез / 768 стр.
Садржи око 50 хиљада речи које су стручно 
и паж љиво обрађене у граматичком, право-
писном и етимолошком смислу. Дата је и ве-
ома детаљна и прегледна граматика ромског 
језика, као и правописни саветник. 

Данко Шипка и сарадници 
ВЕЛИКИ ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ РЕЧНИК 
17 х 24 цм / тврд повез / 2240 стр.
Јединствен лексикографски подухват са по 120.000 одредница у оба смера. За сваку одредницу је дат акценат и такође је дата 
промена акцента тамо где је има • За сваки глагол је дата рекција, што значи да је дата информација о томе да ли је глагол по-
вратни, прелазан или непрелазан, а уколико постоји разлика у употреби између српског и енглеског глагола, та разлика је без 
изузетка наведена • За сваки глагол је наведен његов видски парњак, то значи да је за сваки свршени глагол дат и његов нес-
вршени облик • За сваки предлог је дата назнака који падеж се користи с њим • За сваку одредницу је дат изговор у формату 
ИПА (то су фонетски симболи), дата је разлика између британског и америчког изговора и оно што је такође битно, а нема код 
Бенсона, јесте да је поред тог изговора дат и изговор у српским апроксимативима • Сваки наведени еквивалент је разграничен 
дефиницијом, наиме, уколико нека реч има више значења, поред сваког значења је дата напомена о употреби тако да не може 
доћи до двоумљења око тога која реч да се употреби • Сваки лажни пријатељ у речнику је обележен

Данко Шипка  
САВРЕМЕНИ ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ И 
СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ РЕЧНИК  /  
2 књиге 800 + 1112 стр.
Ови изузетно квалитетни речници, од по 30.000 речи 
у оба смера, напреднији су од осталих на тржишту, 
информације су потпуне и прегледне, смернице пре-
цизне, српске речи акцентоване, а број разграниче-
них еквивалената велики. Означена су комбинаторна 
обележја појединих лексема, дато је доста фразеоло-
гизама, као и превод чешћих лексичких комбинација. 

Данко Шипка  
СРПСКИ ГРАМАТИЧКИ 
РЕЧНИК / 1164 стр.
Ово је први речник у коме се уз одо-
стражни списак преко сто хи љада 
одредница дају акценти и граматичке 
етикете. 
Речник ће бити од користи студенти-
ма и професорима србистике, после-
ницима у области рачунарске обра-
де језика, као и странцима који уче 
српски језик и њиховим наставницима.

Ђорђе Оташевић ФРАЗЕОЛОШКИ 
РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА / 1045 стр.
Српски јeзик богат је фразеологизмима (идиоми-
ма, фраземима). Спојеви речи чине јединствена 
значења, показују праву природу језика и његове 
огромне могућности. Фразе као што су: Гледа-
ти [бленути, буљити, зијати] као теле у шарена 
врата, или Спасти [пасти, дотерати, доћи] на 
просјачки штап, део су наше свакодневице …

Абдулах Шкаљић ТУРЦИЗМИ У 
СРПСКОХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ  
14 х 20 цм / тврд повез / 664 стр.
Речник турцизама Абдулаха Шкаљића садржи 
више од осам хиљада одредница, а под појмом 
„турцизам“ су и речи и изрази које су нам преко 
турског дошле из арапског и персијског језика. Већ 
површно прелиставање ове књиге показује да би 
наш свакодневни говор без употребе турцизама 
био знатно осиромашен...

Ратомир Рале Дамјановић ГОВОРИ  
СРПСКИ ДА ТЕ ЦЕО СВЕТ РАЗУМЕ  
 / 264 стр.
Култни есеји Ралета Дамјановића сабрани у овој 
књизи, дају нам увид у неколико аспеката наше 
језичке слике света. Аутор се јавља као тумач кул-
туре и људских нарави, те хроничар времена, а све 
кроз елементе језичке слике стварности.

Милица Грковић ЛИЧНА ИМЕНА  
У СРПСКОМ НАРОдУ  / 266 стр.
Немам никакве сумње у то да у будућим декадама и 
вековима генерације читалаца ће посезати за овом 
изузетном књигом писаном  стилом који је истовре-
мено  читљив и издашан. Без имало претеривања, 
може се рећи да је ова студија истински бисер 
наше филологије, коме ће се генерације читала-
ца непрестано враћати…

5.000,- (8.800)

1.600,- (3.200)

5.000,- (8.800)

2.250,- (4.500)

4.500,- (9.000)

2.750,- (5.500) 1.500,- (2.500)

1.500,- (2.450)
1.500,- (2.500)

700,- (1.150) 700,- (1.150)

Књиге у серији „Популарна лингвистика“ пружају 

читаоцу и нешто више од самог језика – пружају му 

бројна сазнања о животу и свету у коме живи.  

(др Срето Танасић)

Куповином ВЕЛИКОГ РЕЧНИКА СТРАНИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА и ПРАВОПИСНОГ РЕЧНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
добијате их по цени од само 8.800 динара – 2 књиге по цени једне
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[14 х 20 цм / тврд повез]
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Данко Шипка  
РЕЧНИК ОПСЦЕНИХ РЕЧИ / 404 стр.
Аутор нам је дао готово све  о опсценој лексици, а 
уз то ово је досад најпотпунији речник те лексике и 
примера њене употребе у српском језику. Његова 
књига сведочи да и тзв. „ружне речи“ могу бити 
предмет озбиљних лингвистичких, културолошких 
и других истраживања.

Јован Ћирилов HRVATSKO-SRPSKI 
RJEČNIK INAČICA / СРПСКО-ХРВАТСКИ 
РЕЧНИК ВАРИЈАНТИ / 342 стр.
Овај Речник, бави се разликама између српске и 
хрватске књижевне и говорне варијанте, с тим да 
су у њега ушли и неки широко распострањени ло-
кализми, а и неки архаизми који припадници тих 
народа још знају, каткад употребљавају или их 
обнављају...

Милан Шипка ЗАНИМЉИВА ГРАМАТИКА 
/ 311 стр.
Непосредан, лак и духовит начин казивања о грама-
тичким и правописним питањима, уз максимално ан-
гажованог читаоца, поред осталог преко различитих 
језичких игара: загонетки, питалица, ребуса, слагали-
ца, анграма и др., нуди наставницима српског језика 
у нашим школама, инвентивно полазиште за обраду 
језичког градива на редовним часовима, или у раду 
лингвистичких секција…

Иван Клајн и Милан Шипка 
СТРАНИ ИЗРАЗИ И ИЗРЕКЕ / 326 стр.
С обележеним правилним изговором, тачним 
преводом на српски језик, добро сређеним Ин-
дексом изрека према садржају и неопходним 
подацима о њиховим ауторима, књига ће бити 
од велике користи читаоцима…

Милан Шипка ЗАШТО СЕ КАЖЕ? / 294 стр.
Уз откривање порекла и значења појединих израза, 
у овој се књизи објашњавају и различити појмови 
из митологије, религије и празноверја, историје, 
књижевности, спорта, медицине и других подручја 
науке и живота.

Иван Клајн ИСПЕЦИ ПА РЕЦИ / 270 стр.
У овој књизи аутор указује на бројне примере по-
грешне употребе речи и израза у свакодневном 
говору и писаној пракси, посебно оних који ре-
мете јасноћу исказа и тиме доприносе стварању 
неспоразума у језичком изражавању. 

Иван Клајн БУШЕЊЕ ЈЕЗИКА / 250 стр.
Занимљивости и парадокси везани за хрватски и 
друге „језике“ настале распадањем онога што смо 
некада називали српскохрватским, потом данас то-
лико актуелна питања англицизама у српском,  те 
„родна равноправност“ у језику, лоши преводи… 
теме су којима се бавио Иван Клајн у чувеној ру-
брици Језик у НИН-у

Милорад Телебак КАКО СЕ КАЖЕ / 202 
стр.
Драгоцена књига угледног језичког практи-
чара који деценијама слуша комуникацију 
међу људима, прати медије, региструје језичка 
спотицања и својим језичким приручницима, 
емисијама на радију и телевизији, написима у ли-
стовима и часописима, популарним предавањима 
– на нена метљив, занимљив и практичан начин…

Милорад Телебак ШТА СЕ КРИЈЕ ИЗА 
ЕТИМОЛОГИЈЕ  / 204 стр.
Тешко је замислити читљивију књигу о језику. Око 
три хиљаде речи чији постанак Телебак објашњава 
истовремено уче и поучавају, забављају и засме-
јавају; терају нас да се замислимо над богатством 
скривених значења, али и над нашим недовољним 
знањем,…

Загорка Вавић Грос ТОПОНИМИ СУ 
ЧУВАРИ НАШЕГ ЈЕЗИКА / 400 стр.
Захваљујући топонимима можемо одредити ста-
ништа, зави чаје наро да, правце њихових миграција 
и присуство других народа на својој тери то рији. 
Ова књига је раскошна студија о богатству значења 
које нуде на зиви места. 

Милорад Телебак ПРАВОГОВОР / 166 
стр.
Књига веома ретка по тематици и занимљива по 
начину обраде. Код нас се у језичким приручници-
ма и саветницима углавном посвећивала пажња 
правилном писању, а говорни језик је остајао сас-
вим по страни. Пошто писана реч данас све више 
уступа место говорној, јасно је колико су нам не-
опходне управо овакве књиге. 

Загорка Вавић Грос ПРЕЗИМЕНА СУ 
ЧУВАРИ НАШЕГ ЈЕЗИКА / 306 стр.
Свака реч, па и презиме имају своје значење. Може 
се закључити да се језик мења – једне речи нестају, 
друге улазе у употребу, једина константа су наша 
презимена, али није их лако „дешифровати“…

Иван Клајн и Милан Шипка  
ИМЕ МОЈЕ И ТВОЈЕ / 200 стр.
Порекла имена, њихова модификација кроз вре-
ме, лепота и важност, теме су ове изузетне књиге. 
Имена су оно што нас обележава, оно што носимо 
са собом и што преносимо у генерацијском низу 
широм континената. Аутори нас позивају да сазна-
мо више о именима која чувају наше идентитете.

Данко Шипка ОД НАШИХ РУСА ДО 
КОМШИЈИНЕ КРАВЕ / 154 стр.
Циљ овог необавезног кибицерског глосара јесте да 
се општа разговорна места саберу на једном месту 
да би послужила за даља истраживања. Општа раз-
говорна места су често понављане разговорне теме 
кроз које се изражавају широко распострањени 
ставови и веровања, а које су често препознатљиве 
по специфичким језичким средствима.

Данко Шипка ЈЕЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА / 
144 стр.
Овде комбинацију речи „језичка географија“ 
користимо знатно опу штеније. Нешто у стилу 
Бајагине „Позитивне географије“. Циљ нам је да 
покажемо разноврсност, првенствено лексичких 
система и средстава у различитим језицима. У 
том смислу бавимо се лингвистичком екологијом 
– истицањем онога што је посебно, занимљиво…
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700,- (1.150)

700,- (1.150)

700,- (1.150)
700,- (1.150)

700,- (1.150)
700,- (1.150)

700,- (1.150)
700,- (1.150)

700,- (1.150)

700,- (1.150)
700,- (1.150)

700,- (1.150)
700,- (1.500)

700,- (1.150)

700,- (1.150)

Књиге у серији „Популарна лингвистика“ пружају 

читаоцу и нешто више од самог језика – пружају му 

бројна сазнања о животу и свету у коме живи.  

(др Срето Танасић)
Иван Клајн  
РЕЧНИК ЈЕЗИЧКИХ НЕДОУМИЦА / 301 
стр.
Неопходан и вредан језички приручник за 
ђаке, студенте, професоре, новинаре, јавне 
личности, али и све оне који желе да се науче 
правилном писању и усменом изражавању.

700,- (1.150)
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Витолд Гомбрович  
КОСМОС  
13 х 20 цм / брош повез / 232 стр.
Витолд Гомбрович један је од нај ве-
ћих пољских писаца свих време на, 
писац негације, добровољне марги-
нализације, ломљења стереотипа.
Гомбровичева дела несумњиво јесу 
класика пољске књижевности, а пре-
водом романа Космос заокружује се 
његов опус објављен на српском.

Хелен Мекдоналд 
Ј КАО ЈАСТРЕБ  
13 х 20 цм / брош повез / 392 стр.
Ови мемоари представљају много ви ше 
од простог увида у нечији живот – ово 
је живот свих оних који се могу назвати 
човеком. Суочена са губитком оца, Хе-
лен се окреће дивљини ут ка ној у птици 
којој се диви од малена – јастребу-ко-
ко шару; приказујући пут у магичну 
ширину мисаоног то ка језиком који 
нас одводи у предивне крајеве Велике 
Британије. 
Бриљантно дело вишеструко награ ђи-
ване списате љице Хелен Мекдоналд, 
које заиста мења поглед на свет.

Петер Хандке 
ПОПОДНЕ ЈЕДНОГ ПИСЦА  
13 х 20 цм / тврд повез
У овом кратком роману-есеју Ханд-
ке нам описује једно поподне пис-
ца, суоченог са тренутним губитком 
инспирације. Кренувши у шетњу не-
именованим градом, писац се сусреће 
са призорима и ликовима који му вра-
ћају веру у сопствени дар за писање.
У преводу нашег највећег познава оца 
Хандкеовог опуса – Жарка Радако-
вића.

Никола Радин  
О ВУКУ И ЧОВЕКУ  
13 х 20 цм / тврд повез / 232 стр.
О вуку и човеку је роман мајстора 
необичних вештина Николе Радина. 
Један од учитеља саветује његовог 
јунака: „Буди потпуно усредсређен 
у сваком свом дану, путниче. Као 
да ти баш у том трену гори тло под 
ногама. Ако желиш да наставиш да 
практикујеш зен и борилачке вешти-
не, мораш живети интензивно, целим 
срцем, без резерве – као да очекујеш 
смрт у следећем тренутку.“ Ученик 
следи овај савет… 
Горан Гоцић, добитник НИН-ове награде

ноВа  
проМетејеВа 

едиЦија

770,- (1.100)

900,- (1.290)

690,- (990)
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Панта Лазић  
КРАТКЕ ПРИЧЕ РАЗГОВОРНЕ ПОЕЗИЈЕ  
14 х 20 цм / брош повез / 220 стр.
Након ишчитавања ове лирике подуже ћете, 
сами, у собној тишини, призивати њихове рече-
ничне трагове... 
Ова песничка аватура осмишљава осаму читао-
ца и луцидним казивањем изводи изводи га из 
сумрачних мисли.

Милка Каташић 
МАНДАЛЕ У ПЕСКУ 
14 х 20 цм / тврд повез / 160 стр.
На својствен начин, заводљивим речником урба-
ног ди јалекта, као својеврстан мозаик, ауторка  
приказује си ту ације и сегменте из свакодневног 
живота. Успешно се издигла изнад традиционал-
не формуле писања прича, те има себи својствен 
и савремен прилаз да код читаоца буди осећај  
мира и задовољства, али га не оставља равно-
душним.

Иван Јурик 
УТОПИЈА  
Имиграција – Остати или не?  
14 х 20 цм / брош повез / 468 стр.
Књига је, по аутору,  сведок војвођанског начи-
на разми шљања и делања, засољена утицајима 
специфичним како за Војводину, тако и за Амери-
ку! Импресије имиграната, који дошавши у Амери-
ку очекиваше обећану земљу на тацни. Међутим, 
милости нема... али има могућих путева у потрази 
за срећом...

330,- (550)

330,- (550)

540,- (900)

200,- (350)

Вићазослав Хроњец  
ДИНАСТИЈА БЕЊОВСКИ  
13 х 20 цм / брош повез / 79 стр.
Ова хумористичко-сатирична новела радњу сме -
шта у будућност, где се само наизглед бави пи-
тањем председничких избора у Словачкој. Хроњец 
читаоца лако и неосетно, помера кроз димензије 
прошлости и будућности, окупирајући му пажњу 
динамичним приповедањем...

Панта Лазић  
СЕРБЕС ПРЕПРИЧАВАЊА 
(Приповедни триптих)  
14 х 20 цм / брош повез / 324 стр.
Много тога остало нам у забораву, много тога у 
које каквим хартијама живота заборавили смо по-
нети са собом. Таоци пред телевизијским екрани-
ма прате лов тамо неких званичних талаца... Хоће 
ли човек, све више свођен на кавез, признати 
лава за ближњег?! Сербес наликује Шехерезади 
која нам речима лечи рану.480,- (800)

Излази у МАЈУ!

У ПРИПРЕМИ

КВалитетна проЗа  

на попуСту од 40% 
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Славица Томашевић  
RARA AVIS 
14 х 20 цм / брош повез / 157 стр.
„Плашила сам се Промене и Самоће. Онда, када 
сам схватила да то више не морам, да тако и не 
треба, да чувам кућу без прозора и врата, зад-
ржавам ситан песак који клизи између рашире-
них прстију, да заиста нема потребе да ми неко 
каже хвала, та зашто би, окренула сам се коначно 
себи и својим потребама, сетила се своје дубоко 
потиснуте слободе и креативности, све је лагано 
кренуло набоље...“

Добривоје Саздић 
КВАЛИТЕТ ИГРЕ 
14 х 20 цм / брош повез / 184 стр.
Сам аутор се не игра било чиме у свом делу, већ не 
потцењујући будуће читаоце, кроз мудре, зреле и 
лишене сваког површног, списатељског претен-
ционизма, реченице, указује на преливање муља, 
мрака, пустоши и посртања државе и друштва из 
прошлог у ово време, плетући и умрежујући веш-
то кроз прозно поетски исказ појединачне колек-
тивне судбине...

Томислав Кетиг 
КАРУСЕЛ РАСПЕТИХ  
14 х 20 цм / брош повез / 376 стр.
Роман о староседеоцима из миљеа грађанске Вој-
водине којима точак времена струже душе распе-
те између средње Европе, у којој су тражили спас, 
лудила грађанског рата 1990−2000 и данашње 
свакодневице. У фокусу су ликови из породица, 
углавном мешаних, којима је Војводина у сржи 
бића...

Радован Поповић  
ПУТОВАЊЕ КРОЗ УСПОМЕНЕ  
14 х 20 цм / брош повез / 312 стр.
Радован Поповић у свом Путовању кроз успоме-
не отвара читаоцу своју интиму водећи нас упра-
во кроз успомене. Дневнички записи овог великог 
новинара прикази су не само великих људи, умет-
ника и политичара  већ и великих дела и акција, 
које су можда прошла неопажено...

450,- (690)

550,- (800)

550,- (800)

550,- (800)

490,- (700)

Драган Ј. Ристић 
КРИШКЕ  
14 х 20 цм / брош повез / 122 стр.
Збирка прича, непредвидиви заплети које 
режира  „комендијант случај” 

Драшко Ређеп 
СТРАХ И НЕИЗВЕСНОСТ 
14 х 20 цм / брош повез / 208 стр.
Ово је сабор интервенција и рапорта, дуготрајних 
опсесија и аутентичних беседа, датираних током 
последњих четрдесетак година. Скрајнути у годиш-
тима часописа и фасциклама рукописа намењених 
временима будућим, ови несвакидашњи прилози 
проучавања стваралачке мисли чине континуитет 
сасвим необично организоване ерудиције. 
▶ Необазриво али узбудљиво штиво!

Ранко Рисојевић 
БЕСКУЋНИК 
14 х 20 цм / тврд повез / 323 стр.
Многи писци имају свој град, али су ријетки градо-
ви који имају свога Писца у чијем се дјелу зрцале 
у међусобној сљубљености. Кроз ликове овог ро-
мана су се слила бројна  сјећања, у сагласју с рит-
мом у којем Бањалука дише вјековима, кроз све 
њене успоне и њена растакања, одвија се потрага 
за свијетом који је попут куће са широм отворе-
ним прозорима и вратима...

Ковиљка Тишма Јанковић 
МАГЛЕНИ ДАНИ  
14 х 20 цм / тврд повез / 575 стр.
У пуном смислу један „толстојевски доживљај Ли-
ке“ између два светска рата.  (др Славица Га ро ња 
Радованац)
Ово је дело писца који је о Лици написао највећи 
број најбољих страница! Свака њена страница 
натопљена је са по две сузе: једном топлом, јер 
Лику воли; другом горком, јер за Ликом жали. (др 
Павле Илић)

Ратомир Дамјановић 
ПЛИВАЋЕШ ЗАУВЕК  
14 х 20 цм / брош повез / 256 стр.
Трагична прича о јунацима који су распадом 
Југославије, у којој су рођени, изгубили све што 
су имали па и себе. Главни јунак је побегао из 
Сарајева под туђим именом и лажним пасошем и 
наставио да живи у Београду под туђим иденти-
тетом. Али када се већ сасвим привикао на њега, 
неко га у Кнез Михајловој, уочи Великог Петка 
2000. године препозна и позове правим именом. 

600,- (900)

650,- (990)

950,- (1.200)

590,- (880)

380,- (550)

Мира Поповић 
ДРУШТВО ОДБАЧЕНИХ ЈУНАКА  
14 х 20 цм / брош повез / 112 стр.
Књига о ликовима који, из разних разлога, нису 
нашли место у прози, најчешће роману. Понекад, 
они су за то сами криви јер нису кадри да се при-
лагоде пишчевом перу...
Друштво одбачених јунака говори о чину пи са-
ња, о чину читања, о смислу, о књижевним репе-
рима и утицајима…

ТРИ  
ВРхУНСКА ДЕЛА  

СВЕТСКЕ 
КЊИжЕВНОСТИ  

ЗА САмО  

1.000 ДИН. 

ИЗДВАЈАМО

70% 
п о п у с т а
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Нада Гузина  
УБИСТВО НА СУНЧАНОМ БРДУ  
14 х 20 цм / брош повез / 208 стр.
Узбудљиви првенац Наде Гузине, коју су чита-
оци одмах препознали као “српску Агату Кри-
сти”, прати серију убистава у елитном насељу на 
Фрушкој гори, а у центру збивања су млади, ам-
бициозни инспектор и успешна списатељица, који 
покушавају да размрсе клупко крвавих злочина...

Горан Такач 
ЖИВОТ ЈЕ КУРВА 
14 х 20 цм / брош повез / 293 стр.
„Свакако да сам мислио да сам различит. Да 
старији кењају и да пролазе поред живота. Сва-
како да сам мислио да сам најпаметнији и да ће 
живот трајати вечно. А време пролази и живот 
пролази. И све се понавља. Само живот увек 
остаје исти. Курва...Као партија карата. На старту 
имате цео шпил. Све педесет и две карте. Кечеве 
и краљеве и даме… Како живот пролази, бацате 
карте. Тешко ономе који се на крају нађе само са 
двојчицама у руци…”

Јасмина Ана 
СМЕЛОСТ  
14 х 20 цм / брош повез / 216 стр.
Ауторка се подухватила деликатног задатка да 
лите раризује таблоидност која је постала део наше 
свакодневице и почела да бива готово нормална. 
У такав миље веома успешно је уплела љубавну 
причу у којој се главна јунакиња, Ана, заљубљује 
у свог књижевног јунака. И он излази из романа и 
заљубљује се у Ану, не може да промени свој тра-
гичан живот, али јој обећава верност...
„Жестоки момци запањују равнодушношћу пре-
ма соп ственој судбини. У томе има ужасно много 
страсти, трагике и туге, јер знају да иду погреш-
ним путем и да ће умрети млади.”

450,- (660)

490,- (700)

380,- (550)
450,- (640)

Немања Старовић 
СА ДРУГЕ СТРАНЕ 
14 х 20 цм / брош повез / 147 стр.
Роман о Новом Саду у времену транзиције, ме-
шавина реалних догађаја и окултне фикције која 
голица машту и мами читаоце. Заснован на по-
етици крими приче у чијем средишту је убиство и 
неопходно питање: Ко је убица?

Небојша Татомир 
АНЂЕЛОВ ДОДИР 
14 х 20 цм / брош повез / 168 стр.
Главни протагонисти  романа имају још потребу, 
подстакнуту божанском искром,  да убију зло: за 
себе и за друге. Заправо, још увек гаје наду да, 
као људи Божји, не заслужују последице сопстве-
ног огреховљеног живота! Нарочито не оних које 
су везане за бацање рукавице у лице Богу: „Ево 
ти, нâ, пљујем на живот који си ми дао!“

450,- (660)

Борис А. Костић  
КОВЕНТРИ 
14 х 20 цм / брош повез / 288 стр.
Фабула овог историјског романа прати српско-
британска дипломатска превирања између 1903. 
и 1906. године па све до свршетка Другог свет-
ског рата. Збива се у Лондону... група српских из-
асланика покушава да обнови дипломатске одно-
се, покидане након Мајског преврата...
Политика, дипломатија, завере и преваре... при-
ватни и политички живот бројних историјских 
личности...

Жељко Марковић 
У ЕПИЦЕНТРУ 
14 х 20 цм / брош повез / 480 стр.
Збирка путописа, репортажа и других текстова 
награђиваног новинара-репортера Жељка Мар-
ковића. Познате личности, велики мали људи 
бивше Југославије, авантуре, силазак са спело-
лозима у једну од најдубљих јама у Европи изнад 
Жабљака, пут од Триглава до Проклетија...

380,- (550)

630,- (900)

550,- (800)

Богдан Максимоић 
ПОРТРЕТ ВЕТРА  
13,5 х 20,5 цм / тврд повез / 242 стр.
Прича о младом човеку, стицајем околности изоп-
штеном из друштва, са којим касније неминовно 
долази у трагичан сукоб. Практично од рођења, 
мање окренут људима, а више природи у чије 
тајне покушава да продре. Наднаравне способно-
сти чине га различитим од средине  која од њега 
зазире, али му и завиди...
Српске митолошке приче, легенде, мистика и па-
ганска веровања уткани су у роман....

Вања Чобанов 
КАД СЛЕП ЧОВЕК ПЛАЧЕ 
14 х 20 цм / брош повез / 196 стр.
Роман нам доноси чудесну причу о кројачу 
из Шварцвалда и његовом виспреном бегу са 
девојком у коју је заљубљен, јеврејком Саром 
из Немачке, у Краљевину Срба, Хрвата и Сло-
венаца. Несрећна, Сара након кратког брака 
напушта Петра Вебера, остављајући га са две 
мале ћерке. Тражећи излаз из своје промаше-
ности и несклада, у периоду наступајућег рата 
када се мења не само свет, већ и људи и при-
лике, млади кројач ће се ухватити за погрешну 
сламку, те ће изгубити контролу над сопстве-
ном душом.

480,- (690)

Владимир Конечни 
СЕЛФИ НА МОСТУ 
ПРОЗА 2015–2017 
14 х 20 цм / тврд повез / 140 стр.
Збирка садржи три групе текстова: прозне 
минијатуре, приповетке и хибридну прозу. Тек-
стови су написани у једном даху, а на крају сваког 
назначено је место и датум када је текст настао. 
Кроз ове приче видимо ауторов поглед на свет, на 
природу и на људе и жене поникле у веома раз-
личитим поднебљима и културама. 

480,- (550)

СаМо у оВоМ Каталогу !  
Било Које 3 КЊиге Са Страна 13 и 14 За 1.250 динара 
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Радован Поповић 
ПРИЧА О ДУШАНУ МАТИЋУ 
13,5 х 20,5 цм / тврд повез / 136 стр.
Поповић танано расплиће феноменологију на-
станакâ те фамозне наше, друге надреалисти-
чке централе, у полемикама, забранама, искљу-
чивостима, омразама сваке врсте. Београдски 
надреалисти, наши мили бретони, имали су син-
тагму која оправдава њихову кохезију: писати 
у сарадњи. Ова књига писана је у сарадњи са 
Матићем. (др Драшко Ређеп)

Братислав Јевтовић  
SUMMA ОФРЉЕ 
14 х 20 цм / брош повез / 72 стр.
Јевтовић пише страсно, у узбуђењима ипак успе-
вајући да изнађе оно лево око сумњичавости, 
сете, прокаженог умора. Тада све постаје другост, 
све остаје магма неутишане Етне, побуне против 
пролазности. Нигде трага осведоченог старења...

450,- (900)

350,- (700)

350,- (700)

Ренато Вујаковић 
СВИТАЦ У НАДИРУ  
14 х 20 цм / брош повез / 88 стр.
Вибрације овог Вујаковићевог романа иду у ред 
најта нанијих рефлекса наших нијанси, наших раз-
личитости, наше порочности. Све је на виделу, а 
– опет – све стоји и постоји у прикрајку, испод не-
ког тек постављеног стола свакојаких последњих 
вечера опроштаја и слутњи. Одрешитост овог пис-
ца, његова промишљеност и његов слоган, сва-
како иду у ред оних открића којима је одан само 
најпажљивији читалац. 

Иван Димитријевић 
МАЈСТОРИ ПРЕВАРЕ 
14 х 20 цм / брош повез / 418 стр.

▶ Критика друштва  кроз иронично-
сатиричну фабулу.  Висок литерарни 
стил...

600,- (900)

Милена Шурјановић  
КЉУЧ ОД КАПИЈЕ 
14 х 20 цм / брош повез / 260 стр.

Милена Шурјановић  
СТАЗОМ КРОЗ РИБИЗЛЕ 
14 х 20 цм / брош повез / 148 стр.

Милена Шурјановић  
СЛАСТ И НОСТАЛГИЈА 
14 х 20 цм / брош повез / 128 стр.

300,- (550)

250,- (450)

300,- (550)

Прва књига прича Милене Шурјановић, Кључ од капије, 
објављена 2004., доживела је друго издање 2005, а треће 
2007. Умеђувремену објављена је и књига Средња вра-
та. Стазом кроз рибизле је трећа књига њених кратких 
прича. Ауторка у свим овим књигама  остаје верна моде-
лу згуснутог, језгровитог, афористичног приповедања са 
снажном поентом на крају. Иако по садржини кратке, 
ове приче, смештене у нама блиско поднебље и заточе-
не у времену садашњем, илуструју умеће приповедача 
да управо са мало речи продре у срж проблематике коју 
тематизује, али и да свакој од тема приступи са ведрином 
која се, заразна, шири и на читаоце… Сласт и носталгија 
(2011)  је сећање на радост и љубав укућана у ритуалу 
обавезног заједничког обедовања. Нема те гозбе којој 
усфалити неће модле и мустре за гурабије, погачице и 
мушкацоне, китнкез и комизброт, куглоф и срнећа леђа. 
(Милутин Ж. Павлов)

АНТОЛОГИЈА 
ЋОПИЋ 
Приредио  
драшко Ређеп 
11 х 18 цм / брош повез 
/ 456 стр.

АНТОЛОГИЈА 
ПУШКИН 
Приредио  
Витомир Вулетић 
11 х 18 цм / тврд повез / 
472 стр.

ДОК ТРАЈУ ЗАЛИХЕ  
У НАШЕМ МАГАЦИНУ  

иЗуЗетно Калитетне КЊиге  
ПО ИЗУЗЕТНО МАЛИМ ЦЕНАМА

Јелена Јовин БОЖАНСТВЕНЕ ТОРТЕ / 24х34 цм / тврд / 218 стр. (1.500)  600,-
Далибор Кимчетић ЛИЧНИ КУВАР / 22,8х26 цм / тврд / 180 стр. (1.800)  600,-
Пијетро Аретино БЛУДНИ СОНЕТИ / 11х18 цм / брош / 162 стр. (350)  100,-
Витомир Сударски Ред ЦРВЕНИ ПЕНЏЕР / 11х18 цм / брош / 205 стр. (350) 100,-
Р. Родригез Љери Кратка историја СЛИКАРСТВА / 19 х 28,5 цм. / тврд / 256 стр. (4.700)  1.500,-
П. Гарсија де Леон Кратка историја АРХИТЕКТУРЕ / 19 х 28,5 цм. / тврд / 250 стр. (4.700)  1.500,-
Јасна Кораћ СТАРИ ПАРКОВИ БАЧКЕ / 21 х 30 цм. / тврд / 162 стр. (2.100)  500,-
Ричард Маршал ВЕШТИЦЕ – историја и митологија / 21 х 27 цм. / тврд / 171 стр. (1.650)  900,-

450,- (900) 600,- (1.200)

Све 3 књиге за  
С  А  М  О  
600 динара
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Александар Пирожков 
ВОЛОЂИНО ДЕТИЊСТВО  
14 х 20 цм / брош повез / 96 стр.
Роман Волођино детињство намењен је и при ла-
гођен деци, јер поседује неопходну ноту дидак-
тичности, сензи би литета и при јем чи  во сти, али и 
родитељима да боље разумеју децу и схвате кроз 
шта све она пролазе у нимало јед ноставном про-
цесу одрастања, да се присете сво  јих раних не-
споразума и пронађу изгубљено време. драган 
Станишић
Ово је књига за осетљиве.300,- (440)

450,- (900)

Милан Мрдаљ 
ОБЛУТАК РАДОСТИ 
20 х 20 цм / брош повез / 124 стр.
Милан Мрдаљ већ деценијама 
истрајава у спи сатељској мисији иза 
које стоје високи литерарни домети, 
понајпре у песничком, али и прозном 
и драмском стваралаштву за децу. У 
ред његових успелијих књига свакако 
улази и збирка песама Облутак радо-
сти, која на најбољи начин одражава 
сензибилитет, мајсторство владања 
стихом, свежину идеја и несмирајни 
лирски напон...

Љубомир Фелдек  
БАЈКА О АНДЕРСЕНУ И 
ДУНАВСКОЈ ВИЛИ  
14 х 20 цм / брош повез / 324 стр.
Љубомир Фелдек, аутор књиге за децу 
„Бајка о Андерсену и дунавској вили“, 
песник је, прозни и драмски писац, пи-
сац за децу и преводилац. Написао је 
више десетина књига за децу. Уписан је 
у „Почасној повељи Ханса Кристијана Ан-
дерсена“ за књигу „Плава књига прича“ 
(Атина, 1976). Један дужи период живео 
је у Прагу, а данас живи и још врло ак-
тивно ствара у Братислави.600,- (900)

Влада Канић  
РУПЕ У ГЛАВИ 
14 х 20 цм / тврд повез / 96 стр.
Као талентован млад музичар, Влада Канић 
је давне 1964. године отишао у Норвешку да 
одради двомесечну тезгу. А остао је 40 годи-
на. Оженио се, добио троје деце и радећи као 
грађевински ижењер изградио многе зграде, 
мостове, нафтне платформе. Али своју највећу 
грађевину направио је кад му се од срца отки-
нула песма Кућерак у Срему... 

Ненад Шапоња 
ИЗГЛЕДАМ, ДАКЛЕ НИСАМ 
11 х 18 цм / тврд повез / 72 стр.
Људски живот је поезија. Зато и треба да је сла-
вимо када је препознамо да јесте. Проблем са 
поезијом, као и са истином уосталом, јесте што 
много тога што није поезија представља нам се да 
јесте. И онда човек мора да открива за себе шта 
јесте, а шта није. А како су многи лењи, често оно 
што јесте заувек остане мимо њиховог видокруга. 
Живе у свету који није. Забораве или занемаре 
поезију властитог живота. (Ненад Шапоња)

Загорка и Томислав Поповић  
ДЕЧЈИ РЕЧНИК  
12 х 20 цм / тврд повез / 448 стр.

7500 речи које су деца  
објаснила одраслима

300,- (550)

300,- (440)

300,- (1.190)

Магичне БајКе  ▶ богато илустровано 
Марина Ђакомин 
15 х 19 цм / тврд повез / 40 стр. свака књига

РУЖНО ПАЧЕ
Невероватна авантура једног пачета 
које ће постати лабуд, испричана на 
једноставан начин. Намењена мали-
шанима и обогаћена илустрацијама

ЗЛАТОКОСА
Илустрована, узбудљива авантура 
Златокосе и породице медведа која 
живи у шуми намењена нашим 
најмлађим читаоцима

Награда МИРОСЛАВ АНТИЋ 

за 2017. годину 
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Љубомир Вулићевић 
НИСАМ ИМАО ОЧИ 
13,5 х 20,5 цм / тврд повез / 88 стр.
Могло би се рећи да је овом аутору све ишло на 
руку. Узлазна линија младићских доживљаја 
претворила се, како су године наилазиле, у 
осмозу промишљености, својеврсне, наочите 
мисаоности. У питању није лирски дијалог са 
светом, већ бучна, нимало рубна расправа о 
себи самом.

350,- (550)

В Е Л И К И  П О П У С Т 
П о с л е д њ и  п р и м е р ц и  !

400,- (1.400)

400,- (1.400)
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Горан Чворовић  
ЗАПИСИ ИЗ ПАРИЗА 2 (185 стр.) и ЗАПИСИ ИЗ ПАРИЗА 3 (190 стр.) 
12 х 20 цм / брош повез
Попут доброг духовника, Горан Чворовић стрпљиво ослушкује Париз без осуђивања. Својим кратким 
али садржајним реченицама открива нам његове тајне, налик белешкама из дневника. Овај горостас-
ни град врло често без милости гази неснађене и слабе, док пред одлучним појединцима, ове грдосије 
устукне, укроти се и припитоми. Париз је главни лик Чворовићевих кратких есеја. У њима је он живо 
биће, у коме има подједнако и прљавштине и плаветнила. Париз је углађени господин у беж оделу, 
увек спреман за фотографисање. Он никоме не објашњава и никоме се ни на шта не жали. Међутим, 
ономе коме отвори своју душу, открива му се до краја. Ово су његове исповести. (Радивоје Раша 
Буквић)

300,- (500)

1.200,- (2.500)

Марко Лопушина 
СРБИ У АУСТРАЛИЈИ  

20 х 20 цм / тврд повез / 530 стр.

Марко Лопушина 
СРБИ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 1  
(Словачка, Русија, Украјина, 
Молдавија, Белорусија, 
Азербејџан, Грузија, 
Казахстан и Чешка)  
20 х 20 цм / тврд повез / 283 стр.
и
Марко Лопушина 
СРБИ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 2  
(Пољска, Словенија, 
Мађарска, Румунија и 
Бугарска)  
20 х 20 цм / тврд повез / 328 стр.

1.200,- (2.500)

1.200,- (2.500)

300,- (500)

200,- (550) 450,- (990)
200,- (450) 200,- (450)

Ангелина 
Чанковић 
Поповић  
СРЕМСКА 
КАМЕНИЦА 
11 х 20 цм 
брош повез 
103 стр.

 

Весна 
Златичанин и  
Александар 
Путник 
ВРШАЦ 
13 х 20 цм 
брош повез 
313 стр.

 

Ангелина Чанковић Поповић  
ПЕТРОВАРАДИНСКА 
ТВРЂАВА 
11 х 20 цм / брош повез / 192 стр.

и на енглеском

PETROVARADIN  
FORTRESS  
11 х 20 цм / брош повез / 192 стр.

Марко Лопушина 
СРБИ У АМЕРИЦИ 1815–2010  
20 х 20 цм / тврд повез / 591 стр.

1.200,- (2.500)

1.200,- (2.500)

Марко Лопушина 
НАШИ ЉУДИ У ШВЕДСКОЈ И 
СКАНДИНАВИЈИ  
20 х 20 цм / тврд повез / 340 стр.

1.200,- (2.500)

Марко Лопушина 
СРБИ У РУСИЈИ  

20 х 20 цм / тврд повез / 420 стр.

ВЕЛИКИМ ПРЕГНУЋЕМ ВРСНОГ ИСТРАЖИВАЧА 

НАШЕ ДИЈАСПОРЕ, ДР МАРКА ЛОПУШИНЕ, 

ДОБИЛИ СМО И ДОБИЈАМО СВЕ БОЉИ УВИД 

У ИСТОРИЈСКО АЛИ И САВРЕМЕНО КРЕТАЊЕ 

НАШИХ ИСЕЉЕНИКА

П
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Марко Лопушина 
ТАЈНА ДРУШТВА У СРБИЈИ 
14 х 20 цм / брош повез / 340 стр.
Зато се тајна друштва у Србији могу разврстати на 
белосветска, религијска, секташка, национална, 
терористичка, државна, мафијашка и преварант-
ска. Као страшно радознао писац покушао сам 
да откријем шта се таји, крије, шта се не прича, 
не објављује о српским тајним друштвима. Ко су 
заправо њихови чланови или, како себе воле да 
називају, витезови светлости и мрака. Ово је само 
део истине о њима.(Аутор)600,- (1.200)

Марко Лопушина 
ПРИНЦ ЧАРЛС И СРБИ 
Британска подмукла дипломатија 
према Србији 
14 х 20 цм / брош повез / 247 стр.
Према тврдњама историчара, империјалистички 
циљеви Велике Британије увек су били у сукобу 
са интересима Србије. Због тога су се Срби често 
осећали издатима од стране Лондона. Научници 
тврде да нас Србе британски политичари увек 
сматрају „малим Русима“, „дном Европе“ и „крва-
вим убицама“...

600,- (1.050)

Марко Лопушина 
ЦРНА КЊИГА 
Цензура у Србији 1945–2015 
14 х 20 цм / брош повез / 456 стр.
Живо обрађен материјал подсећа нас да је по-
дугачак списак забрана и цензурисаних књига, 
новина, представа, филмова, стрипова... од 1945. 
до савремених дана.

Марко Лопушина 
УБИЦЕ У ИМЕ ДРЖАВЕ 
14 х 20 цм / брош повез / 608 стр.
Питања која се прећуткују, а тичу се свих нас: Ко 
су биле убице у име државе са простора бивше 
Југославије и данашње Србије? Колико су и које 
људе они ликвидирали? Могу ли се жртве убица у 
име државе рехабилитовати?
Ова књига садржи запрепашћујуће податке о 
деловању Озне, Удбе, СДП, РДП, ЈСО који су изне-
сени на основу пажљиве реконструкције доступ-
них података.

Борко Б. Ђорђевић 
СТАКЛЕНИ МИР 
Џими Картер и опасни Срби  
14 х 20 цм / брош повез / 329 стр.
▶ Изузетна личност, др Борко Ђорђевић, рођени 
Београђанин направио је запажену каријеру пла-
стичног хирурга у САД, а деловао је и делује и у 
Србији и Црној Гори. Његов животопис је веома 
занимљив, узбудљив и приказује како је успео да 
дође до непосредних сусрета са чак петорицом 
председника САД, па чак и да посредује у доласку 
Џимија Картера у Босну ради успостављања мира 
1994…

600,- (1.200)

600,- (1.290)

750,- (1.500)

Михаило Шашкијевић  
ПРЕЛАЗ ЈАДРАНА  
14 х 20 цм / брош повез / 224 стр.
Исповест официра Краљевске морнарице који је 
службовао и код Драже Михаиловића. 
Непозната сведочанства о војним личностима с 
краја и после Другог светског рата.

500,- (800)

500,- (900)

Милорад Костић 
ЧОВЕЧАНСТВО У ПРЕОБРАЖАЈУ 
Перспектива кроз интуицију / 312 стр.
Ова књига је објективна анализа која пред-
ставља читаоцу свет у савременом поретку 
којег чине ратови, сиромаштво, манипулације. 
Аутор нам је представио земљу која се под овим 
факторима мења…

Милорад Костић 
ПРОДАНА ДЕМОКРАТИЈА 
Пут у ропство / 259 стр.
Кроз такозване демократске структуре, инте-
лигентне психопате доспевају до воде ћих поли-
тичких и привредних функција. Што су на вишој 
позицији, то су опаснији. За њих су милијарде 
само peanuts, недужни народи убијени у не-
праведним ратовима, „колатералне штете“, а 
милиони жртава глади су „жртве климатских 
промена“. Они се играју Бога, а у ствари су бес-
крупулозне бештије. 800,- (1.500)

13,5 х 20,5 цм / тврд повез

БИЛО КОЈА ТРИ ГОРЕ НАВЕДЕНА НАСЛОВА 
за само 1.500 динара
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Петер Лаустер  
ЉУБАВ 
друго издање 
14 х 20 цм / брош повез / 171 стр.
Oвa књигa нe сaдржи нeкe jeднoстaвнe и лaкe 
рeцeптe, нити дoнoси jeднoстaвнe трикoвe кaкo 
дa нaвeдeтe нeкoгa дa сe у Вaс брзo зaљуби. Oнa 
ће Вас oхрaбрити дa дoстигнeтe вишe душeвнe 
слoбoдe, дa чeшћe и интeнзивниje вoлитe нeгo дo 
сaдa.

Иван Настовић  
127 ПРОТУМАЧЕНИХ СНОВА  
друго издање 
14 х 20 цм / брош повез / 478 стр.
Књига је намењена свима онима који су озбиљно 
заинтересовани за рад на себи путем својих сно-
ва. Уједно, ово је прва књига те врсте не само код 
нас већ и изван граница наше земље.

Иван Настовић  
СНОВИ МАРГЕРИТ ЈУРСЕНАР  
У СВЕТЛУ ПСИХОЛОГИЈЕ К. Г. ЈУНГА 
14 х 20 цм / брош повез / 255 стр.
Двадесет два сна Маргерит Јурсенар аутор је са-
гледао у светлу Јунгове аналитичке психологије, с 
намером да завири у њихову архетипску мудрост 
и лепоту, како би макар делимично сазнали како 
је изгледао свет Маргерит Јурсенар „иза затворе-
них очију“.

300,- (790)

600,- (1.000)
300,- (620)

300,- (600)

Иван Настовић  
АРХЕТИПСКИ СВЕТ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  
14 х 20 цм / брош повез / 184 стр.
Настовићева монографија не само да пружа јасан 
одговор на питање: зашто је Тесла жив, већ даје и 
оригиналан, крупан допринос разумевању нашег 
великана, доносећи једну потпуно нову слику о 
Тесли.

Адолф Гутенбил Креиг 
БРАК ЈЕ МРТАВ, ЖИВЕО БРАК 
14 х 20 цм / брош повез / 155 стр.
Aутoр je jeдинствeн мeђу свojим кoлeгaмa. Oн 
пишe o oнoмe штo нaм je нajближe – мушкaрци 
и жeнe у њихoвoм мучнoм интимнoм живoту, гдe 
сe нaлaзe рaj и пaкao и гдe сe днeвнo сусрeћeмo с 
нaшим кoмплeксимa и индивидуaциjoм. 

300,- (750)

Стив Бидалф 
ЈОШ ТАЈНИ СРЕЋНЕ ДЕЦЕ 
14 х 20 цм / брош повез / 220 стр.
Ова књига помаже у комуникацији између роди-
теља и деце и прави је приручник за развој емо-
ционално стабилног, психички здравог и срећног 
детета. Разумљива је и практична… Пружиће вам 
самопуздање као родитељу – да будете снажни.

Иван Настовић  
АНИМА ЛАЗЕ КОСТИЋА  
друго издање 
14 х 20 цм / брош повез / 224 стр.
Тумачење снова Лазе Костића постало је база 
од непроцењиве вредности за суштинскије и 
потпуније разумевање и личности и дела Лазе 
Костића, као и његове љубави према Ленки 
Дунђерски и Јулијани Паланачки.

300,- (800)

400,- (550)
700,- (1.400)

Иван Настовић  
ЛЕТЊИ САН ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ И 
ДРУГИ ЕСЕЈИ  
14 х 20 цм / брош повез / 588 стр.
Књига дубинско – психолошких есеја, прва ове 
врсте код нас, подразумева тумачење у свет-
лу дубинске психологије, тачније аналитичке 
психологије Карла Густава Јунга. Представљен је 
дубински однос књижевности и психологије.

Марко барон фон Минхаузен 
МИНХАУЗЕНОВ ПРИНЦИП 
14 х 20 цм / брош повез / 174 стр.
Драгоцена искуства и савети популарног тренера 
и предавача на тему мотивације, менаџмента лич-
ности и равнотеже између посла и живота.

300,- (850)

250,- (470)

Иван Настовић  
АРХЕТИПСКИ СВЕТ  
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ  
14 х 20 цм / брош повез / 168 стр.
Студија о изворишту ауторкиних психолошких мо-
тива и уметничких подстицаја . Књига је испуњена 
светлим разумевањем и дубоком оданошћу делу 
наше знамените песникиње.
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Анри Жидел 
САРА БЕРНАР 
13 х 20 цм / брош повез / 452 стр.
Књига о легендарној глумици и 
једној од највећих хероина. Ова 
фасцинантна биографија ожив-
љава необичну жену правећи пор-
трет једне епохе.

400,- (850)

Мирјана Поповић-Радовић 
ТАЈНА МАРГИНАЛНОГ – Питома оаза стварности 
22 х 22 цм / брош повез / 232 стр.

Ауторка на провокативан начин по став ља кључно питање савремене епо хе – шта 
је центар, где је main-stream, где је тежиште? Кроз феноменолошки при ступ ства-
ралаштву, књижевности, филму и сликарству преко 22 есеја, ау торка осветљава 
тему маргиналности, стварајући узбудљиву слику наше савремености.

Зоран Стојановић 
МАРИХУАНА – Љубав и лек 
14 х 20 цм / брош повез / 152 стр.
Шта је конопља, а шта марихуана? Да ли мариху-
ана повећава креативност? Шта значи бити „на-
дуван“? Да ли је дозвољена употреба марихуане 
у медицини? Има ли разлике између медицинске 
и обичне марихуане? – само су нека од питања на 
која одговарамо у овој књизи.

300,- (660)

700,- (1.350)

Бранислав Тодоровић  
НАУЧНЕ ОСНОВЕ ХОМЕОПАТИЈЕ 
Биоинформатика и 
нанофармакологија 
16 х 24 цм / брош повез / 180 стр.
Књига је резултат напора аутора да се на једном 
месту и на српском језику обједине сви битни 
аспекти хомеопатске медицине. Аутор успоставља 
везу између благотворног дејства хомеопатских 
лекова и најсложенијих теорија савремене на-
уке…

Милан Јанковић 
ВИТАЛНИ 100 ГОДИНА 
Књига о дуговечности младости 
14 х 20 цм / тврд повез / 296 стр.
Књига о храни и здрављу. Научите да будете 
активни и задовољни без обзира на године. 
Осећајте се добро и подмладите се.

300,- (795)

600,- (1.190)

Раџан Шанкаран 
ДРУГА ПЕСМА – Хомеопатија за 
данашњи свет 
13,5 х 20,5 цм / тврд повез / 288 стр.
Др Шанкаран износи спознаје до којих је до-
шао током више деценија рада са хомеопатским 
пацијентима. Открио је да у сваком од нас постоји 
унутрашња друга песма. Књига води читаоца до 
освешћивања и упознавања сопствене друге пес-
ме, како би био у стању да буде слободан.

600,- 
(990)
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Пјер Дрије ла 
Рошел 
ДНЕВНИК 
ПРЕВАРЕНОГ 
ЧОВЕКА 
294 стр. / брош

Пјер Дрије ла 
Рошел 
ЧОВЕК  
ПРЕКРИВЕН 
ЖЕНАМА 
240 стр. / брош

Стефано Бени 
БАОЛ 
Једна мирна 
режимска ноћ 
216 стр. / тврд

Борис Вијан 
ЖМАРЦИ 
304 стр. / тврд

Алесандро Карера 
ЧУДЕСАН ЖИВОТ 
ДИПЛОМИРАНИХ 
КЊИЖЕВНИКА 
151 стр. / брош

за

Мирослав Демак 
ВИОЛИНА 
Приредила Јагода Бугарски 
20 х 24 цм / тврд повез / 39 стр.

ЈЕДИНСТВЕН 
ПОПУСТ

за само 
100,- 

(880)
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Јадранка и Светозар 
Радујко 
КЊИГА О ИСИДОРУ 
14 х 20 цм / тврд повез / 
400 стр.
Књига је писана језиком 
оног времена и слика је 
дав  ног живота у свим 
оним местима где је Иси-
дор Бајић оставио трага 
или одакле је сакупљао 
иде је за своје стварала-
штво.   

400,- (800)

Душан Бранков 
ТАМБУРА, ДЕФИНИЦИЈА 
20 х 28 цм / брош повез / 195 стр.
Уздање које попуњава празна поља у литератури 
о тамбури,  доноси дефиницију облика, димензије 
и технологија израде тамбура војвођанског систе-
ма. Аутор жели да књигом покаже да је тамбура 
потпуно равноправна са гитаром и виолином.

400,- (800)

Марк Фори 
САГЛАСЈЕ ТРАДИЦИЈЕ И КУЛТУРЕ У 
ТАМБУРАШКОЈ МУЗИЦИ ВОЈВОДИНЕ 
16 х 24 цм / брош повез / 330 стр.
Шта се збива код народа у Војводини? Да ли је 
тамбурица још увек део њиховог националног 
идентитета? Колико је још увек та традиција 
заступљена? Сазнаћете то и још много тога у овој 
књизи.

Дејан Томић 
МИТА ОРЕШКОВИЋ 
– Први српски 
кантаутор 
16 х 23,5 цм / брош 
повез / 230 стр.
Књига о мајстору тамбуре 
наших простора, пред-
ставника грађанске по-
езије половине XIX ве ка. 
Стварао је напеве на сво је 
и стихове других пе сника.

Ан Реј САТИ 
12 х 18 цм / брош 
повез / 207 стр.
Књига доноси исцрпан 
попис музичких дела, 
нову дискографију и 
сре ђену библио гра фи ју 
Ерика Сатија. Ау тор се 
фокусирао уп ра во на 
последњих пет го дина 
Сатијевог жи во та…150,- (400)

400,- (990)

400,- (990)

АНТОЛОГИЈЕ СВЕТСКЕ ПОЕЗИЈЕ У припреми и преводу Драгослава Андрића [14х20 цм / тврд / ћирилица / илустровано]

Репрезентативна издања високог креативног досега, врло замашног обима, са исцрпним предговорима и коментарима. Ови брижљиво узбрани 
„цветници“ светске поезије доказују још једном непоновљивост преводилачког опуса Драгослава Андрића (чак 130 књига поезије, прозе и позориш-
них комада које је превео са енглеског, француског, руског и немачког језика), као и префињени књижевни укус.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ОТИСАК СРЦА У ПРАШИНИ (Поезија америчких црнаца) (456 стр.) (900)  300
2. АМЕРИЧКА ПОЕЗИЈА ДАНАС (Савремена америчка поезија) (368 стр.) (900) 300 
    Досад необјављена Антологија са предговором Чарлса Симића
3. КО – ЈЕ Л’ ЈА? (енглеска и америчка хумористична поезија) (458 стр.) (900)  300
4. СВЕТ У КАПИ РОСЕ (Класична кинеска поезија) (478 стр.) (900)  300
5. У ИМЕ ЗЕМЉЕ (Канадска поезија) (594 стр.) (900)  300

м
у

з
и

к
а

Георгије Милановић 
ШКОЛА ЗА ГИТАР (1842) 
Приредили: Урош Дојчиновић и Драган Судимац 
22 х 15,5 цм / брош повез / 232 стр.
Пред читаоца стављамо факсимил комплетног оргиналног 
манускрипта и његову транскрипцију штампану савременим 
ћириличним писмом.

500,- (2.500)

ЕЛЕКТРИЧНА СНОВИЂЕЊА, Роберт Г. Тили 
Антологија рок поезије 
21х29 цм / тврд / латиница / илустровано / 380 стр.
Ово је књига заљубљеника у рок, песника, прево-
диоца, новинара, певача, кантаутора, дискофила, 
светског путника, заљубљеника и посвећеника.
Роберт Тили води читаоца кроз правце и рукавце 
светске рок поезије и пишући о њој обавештава 
нас и о свим видовима настанка и развоја поп и 
рок културе.
Репрезентативан избор од 100 извођача и више од 
200 песама које су обележиле рок-историју.

500,- (990)
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23,5х30 цм / тврд / 234 стр.
Пуна цена: 4.800,-

23,5х30 цм / тврд / 188 стр.
Пуна цена: 4.200,-

23,5х30 цм / тврд / 296 стр. 
Пуна цена: 5.200,-

16,7х22,3 цм / тврд / 248 стр.
Пуна цена: 1.500,-

Најзначајнија српска књига 

XVIII века. 

25х35 цм / тврд / 508 стр.
Пуна цена: 5.800,-

25х35 цм / тврд / 412 стр.
Пуна цена: 5.800,-

Друго, допуњено издање
25х30 цм / тврд / 406 стр. 
Пуна цена: 6.900,-

23,5х30 цм  / тврд / 424 стр.
Пуна цена: 5.400,-

23,5х30 цм / тврд / 280 стр. 
Пуна цена: 5.500,-

3,000,- 2,500,- 2,500,-

2,000,- 2,500,- 2,000,-

3,000,- 3,000,- 500,-

ПоСлЕдњи ПримЕрЦи
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Формат: 22,5 x 20 цм 
Повез: тврд
Обим: 196 стр. 
илустровано

Књига која је одмах освојила публику! 
Фотографије чудесних  
грађевина, мање или  
више познатих јавности.  
Прикладног формата,  
опремљена на најлепши  
начин, препуна  
историјских чињеница  
и подстицаја на леп  
и садржајан излет…

Валентина Вуковић, Срђан Ерцеган, Владимир Пихлер, Мишко Лазовић тВрЂаВе на дунаВу
БАЧ ◆ ПЕТРОВАРАДИН ◆ СлАНкАмЕН ◆ ГАРДОш ◆ кАлЕмЕГДАН ◆ СмЕДЕРЕВО ◆ кУлИЧ ◆ РАм ◆ ГОлУБАЦ ◆ ДИАНА ◆ ФЕТИСлАм ◆ ПОНТЕС

1.260,- (1.800)

У припреми 

издање на 

енглеском!

Заједничко издање са  
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈОМ СРБИЈЕ

Велимир Вукмановић  
ДУНАВ – НАЗИВИ КРОЗ ВЕКОВЕ 
двојезично 
11 х 20 цм / брош повез / 112 стр.

 

Куповином књиге 

ТВРЂАВЕ НА ДУНАВУ  

добијате на поклон  

ДУНАВ - називи кроз векове

Мирослав Божин 
САЛАШИ ЗА ВАС 
Туристички и гастрономски водич 
12 х 20 цм / брош повез / 363 стр.

 65 винских и туристичких салаша,  
100  традиционалних рецепата,  
100 салашарских појмова,  
мапа Војводине са обележеним 
салашима,  
а све то у пуном колору,  
богато илустровано,  
на квалитетној хартији.

НОВО!

200,- (550)
1.500,- (1.875)

Зоран Николић
НЕОБИЧНА ГЕОГРАФИЈА 
22,5х20 цм / тврд / 147 стр.
Књига НеоГео – НЕОБИЧНА ГЕОГРАФИЈА представља богато илустровану збирку 
текстова о необичним и чудним  географским појавама:
Како је једна пру га створила неколико немачких енклава?Зашто је гробница 
деде оснивача једне моћне светске империје једина енклава која се већ неколико 
пута селила?Зашто постоје неке области на нашој планети које (скоро) нико не 
жели?Зашто је велика светска сила решила да једном свом острву да неку не-
обичну врсту независности, иако становници тог острва не желе никакав контакт са 
овом силом?Зашто се у једном граду Нова година прославља два пута у року од 
сат времена и које су то државе решиле да имају више главних градова? 

само 
450,- 

(1.500)

ПУН КОЛОР

иЗдвајамо као ПрЕдлог За Поклон

70% 
п о п у с т а
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Трг Марије Трандафил 11 
21000 Нови Сад

ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА КОД ПОШТЕ 21101 НОВИ САД

ДИРЕКТНА ПОШТА


