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29 година сa вама

пок лон ЦЕГ ЕР
уз било коју
купљену књигу
са стране 3

Драги пријатељи,

ISBN 978-86-515-1389-6

Саво Скоко, Петар Опачић ВОЈВОда СтЕПа СтЕПаНОВић 1
◆
Саво Скоко, Петар Опачић ВОЈВОда СтЕПа СтЕПаНОВић 2
◆
Саво Скоко ВОЈВОда РадОМиР ПУтНик 1
◆
Саво Скоко ВОЈВОда РадОМиР ПУтНик 2
◆
Живојин Мишић МОЈЕ УСПОМЕНЕ
◆
Петар Опачић ВОЈВОда ЖиВОЈиН Мишић
◆
Петар Бојовић ОдБРаНа кОСОВа ПОЉа 1915
◆
Луј Франше д’Епере МЕМОаРи.
СОЛУНСки ФРОНт, СРБиЈа, БаЛкаН, ЦЕНтРаЛНа ЕВРОПа
CMYK

Желимо вам успешну 2019. годину
испуњену добрим књигама!

Саво Скоко, Петар опачић ВојВода СТеПа СТеПаНоВИћ 1
◆
Саво Скоко, Петар опачић ВојВода СТеПа СТеПаНоВИћ 2
◆
Саво Скоко ВојВода РадоМИР ПУТНИК 1
◆
Саво Скоко ВојВода РадоМИР ПУТНИК 2
◆
Живојин Мишић Моје УСПоМеНе
◆
Петар опачић ВојВода ЖИВојИН МИшИћ
◆
Петар Бојовић одБРаНа КоСоВа ПоЉа 1915
◆
Луј Франше д’епере МеМоаРИ.
СоЛУНСКИ ФРоНТ, СРБИја, БаЛКаН, ЦеНТРаЛНа еВРоПа
CMYK

Претходна издавачка година ставила је пред нас многе изазове, али нам је донела и прилику за лепе нове издавачке подухвате. Наш труд ове године посебно је
истакнут на 63. међународном сајму књига у Београду где смо добили признање
за Издавача године, дакле за целокупну продукцију између два сајма.
Као издавач који посебно негује културу сећања, ову годину у којој се обележава велики јубилеј — стогодишњица победе у Првом светском рату и стогодишњица Велике народне скупштине, обележили смо објавивши последње
коло Едиције СРБИЈА 1914—1918. Поред десет нових наслова у овој едицији и
неколико наслова ван комплета, у сарадњи са издаваштвом РТВ објавили смо и
13 наслова у едицији Пречански Срби до слома Аустроугарске.
Посебно смо поносни на овогодишњи пројекат, едицију Српске војводе, у
којој су се нашли први пут публиковани мемоари француског маршала и српског војводе Луја Франше д’Епереа, а која је се може сматрати најпотпунијом
историографијом српског ратовања.
Трудећи се да негујемо српски језик, едицију Популарна лингивстика сваке године допунимо са најмање три нова наслова, те вам тако и ове године доносимо новитете. То су Речник синонима, Српски дијалекти и речник
Наватл — прави мали лингвистички драгуљ, књига уз коју можемо научити много о филозофији древних Астека, а свакако прва и за сада једина књига која
повезује српски и астечки језик.
Још један бисер међу овогодишњим издањима је по обиму мала, али по значају
важна књига – Поподне писца Петера Хандкеа, дело које је по речима преводиоца Жарка Радаковића кључно за разумевање целолкупног потоњег Хандкеовог рада.
У сусрет празничном делу године који је
пред нама, потрудили смо се да вам нове
наслове, али и мноштво старијих, понудимо
по приступачним ценама и са значајним
попустима.
Захваљујемо вам се на досадашњем указаном поверењу и надамо се да ћете пронаћи
прави празнични поклон за вас или ваше
најдраже.

Корана Боровић,
помоћник уредника
ISBN 978-86-515-1394-0

ИК Прометеј, Светозара Милетића 16, 21000 Нови Сад
Књиге можете поручити: 021 / 422 245 • 021 / 6616 018
бесплатан позив 0800 323 323 • 062 / 575-021 • 062 / 575-031
prodaja@prometej.co.rs • www.prometej.rs
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.

ИЗДАВАЧ
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Српске војводе

2 0 1 8

Ко сме тај може, ко не зна за страх тај иде напред!
Војвода Живојин Мишић

У овој едицији пронаћи ћете биографије војвода Радомира Путника, Степе Степановића и Живојина
Мишића, али и аутобиграфије и мемоаре војводе Бојовића као и француског маршала Луја Франшеа д’Епереа, који су први пут публиковани баш на српском језику. Књиге су плод дугогодишњег
истраживачког рада двојице најпоузданијих историчара, Сава Скока и Петра Опачића, и обилују
мноштвом чињеница које пружају увиде у историју ратовања српског народа, од средине XIX
века до краја Великог рата.

Саво Скоко, Петар Опачић ВОјВОДА СтеПА СтеПАНОВић 1
◆
Саво Скоко, Петар Опачић ВОјВОДА СтеПА СтеПАНОВић 2
◆
Саво Скоко ВОјВОДА РАДОмиР ПутНиК 1
◆
Саво Скоко ВОјВОДА РАДОмиР ПутНиК 2
◆
Живојин мишић мОје уСПОмеНе
◆
Петар Опачић ВОјВОДА ЖиВОјиН мишић
◆
Петар Бојовић ОДБРАНА КОСОВА ПОЉА 1915
◆
Луј Франше д’епере мемОАРи.
СОЛуНСКи ФРОНт, СРБијА, БАЛКАН, ЦеНтРАЛНА еВРОПА

ISBN 978-86-515-1396-4

Петар Опачић

ВојВода
ЖИВојИН
МИШИЋ
ISBN 978-86-515-1395-7

Живојин Мишић
МОЈЕ УСПОМЕНЕ
Обим: 360 стр.
Цена: 1.500.- (2.000)

Петар Опачић
ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ
Обим: 488 стр.
Цена: 1.500.- (2.000)

ВојВода Степа СтепаноВић 2

ВојВода Степа СтепаноВић 1

Саво Скоко
Петар Опачић

ISBN 978-86-515-1384-1

ОДБРАНА КОСОВА ПОЉА 1915

МОЈЕ
УСПОМЕНЕ

Петар Опачић

Живојин Мишић

ВојВода
Степа
СтепаноВић

Саво Скоко, Петар Опачић
ВОЈВОДА Степа Степановић 1
Обим: 264 стр.
Цена: 1.500.- (2.000)

Петар Бојовић

ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ

Саво Скоко
ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК 2
Обим: 304 стр.
Цена: 1.500.- (2.000)

CMYK

Живојин Мишић

Саво Скоко, Петар Опачић ВОЈВОДА СтеПА СтеПАНОВИЋ 1
◆
Саво Скоко, Петар Опачић ВОЈВОДА СтеПА СтеПАНОВИЋ 2
◆
Саво Скоко ВОЈВОДА РАДОМИР ПутНИк 1
◆
Саво Скоко ВОЈВОДА РАДОМИР ПутНИк 2
◆
Живојин Мишић МОЈе уСПОМеНе
◆
Петар Опачић ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ
◆
Петар Бојовић ОДБРАНА кОСОВА ПОЉА 1915
◆
Луј Франше д’епере МеМОАРИ.
СОЛуНСкИ ФРОНт, СРБИЈА, БАЛкАН, ЦеНтРАЛНА еВРОПА

ISBN 978-86-515-1383-4

CMYK

МОЈЕ УСПОМЕНЕ

Саво Скоко
ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК 1
Обим: 352 стр.
Цена: 1.500.- (2.000)

ВојВода
РадоМИР
ПУТНИК

Саво Скоко • Петар Опачић

Саво Скоко, Петар Опачић ВОЈВОдА СТЕПА СТЕПАНОВИћ 1
◆
Саво Скоко, Петар Опачић ВОЈВОдА СТЕПА СТЕПАНОВИћ 2
◆
Саво Скоко ВОЈВОдА РАдОМИР ПУТНИК 1
◆
Саво Скоко ВОЈВОдА РАдОМИР ПУТНИК 2
◆
Живојин Мишић МОЈЕ УСПОМЕНЕ
◆
Петар Опачић ВОЈВОдА ЖИВОЈИН МИшИћ
◆
Петар Бојовић ОдБРАНА КОСОВА ПОЉА 1915
◆
Луј Франше д’Епере МЕМОАРИ.
СОЛУНСКИ ФРОНТ, СРБИЈА, БАЛКАН, ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА

Петар Бојовић

ОДБРАНА
КОСОВА ПОЉА
1915
ISBN 978-86-515-1382-7

Петар Бојовић
ОДБРАНА КОСОВА ПОЉА 1915
Обим: 212 стр.
Цена: 1.500.- (2.000)

Саво Скоко • Петар Опачић

ВојВода
Степа
СтепаноВић

Саво Скоко, Петар Опачић
ВОЈВОДА Степа Степановић 2
Обим: 304 стр.
Цена: 1.500.- (2.000)

МЕМОАРИ. СОЛУНСКИ ФРОНТ
СРБИЈА, БАЛКАН

ISBN 978-86-515-1390-2

Саво Скоко

Луј Франше
д’Епере

Саво Скоко
Петар Опачић

ВојВода
РадоМИР
ПУТНИК

Саво Скоко, петар опачић ВојВода Степа СтепаноВић 1
◆
Саво Скоко, петар опачић ВојВода Степа СтепаноВић 2
◆
Саво Скоко ВојВода РадомиР путник 1
◆
Саво Скоко ВојВода РадомиР путник 2
◆
Живојин мишић моје уСпомене
◆
петар опачић ВојВода ЖиВојин мишић
◆
петар Бојовић одБРана коСоВа поЉа 1915
◆
Луј Франше д’епере мемоаРи.
СоЛунСки ФРонт, СРБија, БаЛкан, ЦентРаЛна еВРопа

Саво Скоко
Петар Опачић

ВојВода РадоМИР ПУТНИК 2

Саво Скоко

Саво Скоко, петар опачић ВојВода Степа СтепаноВић 1
◆
Саво Скоко, петар опачић ВојВода Степа СтепаноВић 2
◆
Саво Скоко ВојВода РадомиР путник 1
◆
Саво Скоко ВојВода РадомиР путник 2
◆
Живојин мишић моје уСпомене
◆
петар опачић ВојВода ЖиВојин мишић
◆
петар Бојовић одБРана коСоВа поЉа 1915
◆
Луј Франше д’епере мемоаРи.
СоЛунСки ФРонт, СРБија, БаЛкан, ЦентРаЛна еВРопа
CMYK

Саво Скоко

Саво Скоко, Петар опачић ВојВода СТеПа СТеПаНоВИћ 1
◆
Саво Скоко, Петар опачић ВојВода СТеПа СТеПаНоВИћ 2
◆
Саво Скоко ВојВода РадоМИР ПУТНИК 1
◆
Саво Скоко ВојВода РадоМИР ПУТНИК 2
◆
Живојин Мишић Моје УСПоМеНе
◆
Петар опачић ВојВода ЖИВојИН МИшИћ
◆
Петар Бојовић одБРаНа КоСоВа ПоЉа 1915
◆
Луј Франше д’епере МеМоаРИ.
СоЛУНСКИ ФРоНТ, СРБИја, БаЛКаН, ЦеНТРаЛНа еВРоПа
CMYK

CMYK

ВојВода РадоМИР ПУТНИК 1

17 х 24 цм • тврд повез • УВ лак

Луј Франше д’Епере

МЕМОАРИ
СОЛУНСКИ ФРОНТ
СРБИЈА, БАЛКАН

Луј Франше д’Епере
МЕМОАРИ. СОЛУНСКИ ФРОНТ,
СРБИЈА, БАЛКАН
Обим: 232 стр.
Цена: 1.500.- (2.000)

КУП ОВИ НОМ сви х 8 књига
на пок лон доб ијат е заш тит ну кут ију
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СТОГОДИШЊИЦА ПРИСАЈЕДИЊЕЊ
Дејан Микавица СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ / 326 стр.

Дејан Микавица МИХАИЛО ПОЛИТ ДЕСАНЧИЋ

/ 242 стр.

Светозар Милетић је током 30 година политичког деловања постао најзначајнија личност у
националној и либерално-демократској политици
пречанских Срба и њиховом друштвеном животу у
целини. Основао је и предводио прву српску политичку странку. Дефинисао је државотворну доктрину српског народа у целој Хабзбуршкој монархији.

1.000,-

(1.800)

1.000,-

(1.800)

Саша Марковић ВАСА СТАЈИЋ / 328 стр.

Дејан Микавица, Горан Васин ЈАША ТОМИЋ

/ 320 стр.

1.000,-

(1.800)

Јаша Томић је у политичкој историји Срба у Аустро
угарској представљао једну од најзначајнијих личности. Баштинећи политичку идеологију Светозара
Марковића и Светозара Милетића, посебну улогу је у
пречанској повесници осигурао бескомпромисним односом према српском националном програму у целини.
Као оснивач и водећи идеолог Радикалне странке утицао је на деловање и усмеравање националне политике пречанских Срба ка Краљевини Србији и уједињењу
војвођанских области са њом 1918. године.

1.000,-

(1.800)

Горан Васин НИКАНОР ГРУЈИЋ / 400 стр.

1.000,-

(1.800)

Пакрачки владика Никанор (Милутин) Грујић, црквени
великодостојник који је својим преданим и пожртвованим радом оставио дубок траг у осмишљавању и развоју
пречанске националне политике. У време проглашења
Српске Војводине и српско-мађарског рата показао се
као изванредан идеолог српске државне мисли и права
српског народа да на простору Хабзбуршке монархије
установи и одбрани националну самобитност и само
својност оличену у одређивању граница Војводине, де
финисању њених надлежности и карактеру управе.

1.000,-

1.000,-

(1.800)

(1.800)

Изузетна личност, врстан познавалац европске филозофске мисли, али и посвећен национални прегалац и
хумани социјалиста. Његову политичку идеологију је
обележио редукциони приступ актуелној друштвеној
мисли, неприхватање националних идеја које су инклинирале ка шовинизму, опредељење ка југословенској
доктрини, али и одлучност и спремност да личним примером и деловањем у оквиру српских националних
организација истакне приврженост начелима равноправности и слободе за све народе.

Дејан Микавица ЈОВАН СУБОТИЋ и СВЕТОЗАР
ПРИБИЋЕВИЋ / 420 стр.

1.000,-

(1.800)

Дејан Микавица ЛАЗА КОСТИЋ / 384 стр.
Лаза Костић се потврдио као вероватно најзначајнији
уметник, стваралац и мислилац међу пречанским
Србима. Недостижни панкалист, оригинални естета, теоретичар филозофије и тумач народне поезије, Костић
је све умне и духовне снаге усмерио ка напретку свог
народа. Костићева предавања, посланичке и политичке 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...

Михаило Полит Десанчић је више од 60 година активно 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, осмислио је и успешно предводио и осмишљавао националну и либералну политику Срба у Дунавској монархији.

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 Аустроугарске.
Стална су њихова настојања да на овим просторима
сачувају право српског народа на слободу вероисповести, несметану употребу ћирилице и равноправност
хрватског и српског народа.

Саша Марковић ЈОВАН ЈОЦА ЛАЛОШЕВИЋ и
ТИХОМИР ОСТОЈИЋ / 328 стр.

1.000,-

(1.800)

Тихомир Остојић један је од најистакнутијих представника српске грађанске елите, трајно је обележио
српску политичку мисао и државну идеју на овим просторима 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 народне скупштине у Новом Саду 1918. године.

Жарко Димић ЂОРЂЕ СТРАТИМИРОВИЋ

/ 568 стр.

Горан Васин, Дејан Микавица ПЕТАР КОЧИЋ И
ГАВРИЛО ПРИНЦИП / 444 стр.

Књига је објављена поводом 170-тогодишњице од
проглашења Српске Војводине. Циљ је био да се први
пут на српском језику објави рад који ће, на основу
досадашњих и нових сазнања, примарних и секундарних извора, домаће и стране штампе, мемоарских
списа и научне литературе, целовито сагледати делатност и свестрано политичко и војно ангажовање Ђорђа
Стратимировића, наглашавајући његово залагање да
се током српског народног покрета ојача правно-политички положај српског народа и да се истраје у борби
за очување српског националног идентитета.

Књига се односи на српску националну и државну
идеју у Босни и Херцеговини односно на Петра Кочића
и Гаврила Принципа. Као издвојени али не и усамљени
представници националне политичке идеологије босанско-херцеговачких Срба, Кочић и Принцип заслужено постају основна тема ове књиге, а посебно Гаврило
Принцип, који својим делом и атентатом извршеним у
Сарајеву 1914. постаје својеврсни симбол и парадигма
национално-ослободилачког отпора аустроугарској
дискриминаторској власти у босанско-херцеговачким
покрајинама.

16 х 24 цм • тврд повез

1.500,-

(2.500)

НОВО!

Заједничко издање са
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈОМ ВОЈВОДИНЕ

ЊА ВОЈВОДИНЕ КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ
НОВО!
У књизи су сагледани патријарси Герман Анђелић,
Георгије Бранковић и Лукијан Богдановић (у периоду 1882–1913). Црквени великодостојници о
којима говори ова књига чине најзначајније представнике српске националне и духовне елите која је
у другој половини XIX и првим деценијама XX века
представљала српски народ у Аустроугарској.

Ова књига управо, кроз призму политичке делатности Саве Бјелановића и Антуна Фабриса, пре и после
Задарске декларације (1905) настоји да превазиђе
и надокнади већи део онога што у историји приморских Срба све до данас представља нарочиту непознаницу и неистражено историографско
подручје. Други део књиге доноси релевантан избор из њихових новинских чланака и посланичких
беседа којима су увелико утицали на карактер и
суштину српске националне политике у Хабзбуршкој
монархији и изван ње.

1.000,-

(1.800)

(1.800)

Дејан Микавица, Горан Васин, Ненад Нинковић
ПРЕЧАНСКИ СРБИ У ВЕЛИКОМ РАТУ 1914–1918

/ 348 стр.

Дејан Микавица СРПСКА ВОЈВОДИНА / 536 стр.
Историја српске националне и државотворне мисли
у Хабзбуршкој монархији од краја XVII до почетка
XX века садржана је у настојању црквених и световних представника српског народа да остваре
верску, социјалну и друштвену равноправност у
земљи у којој нису имали статус равноправног,
дипломатичког народа. Књига се састоји од десет
поглавља распоређених у две целине.

1.700,-

1.700,-

Како положај народа није био идентичан у целој
држави, посебно се мора научно објаснити судбина
Срба у Угарској, на територији коју обухвата данашња
Војводина, затим специфичности у Хрватској, као и
тежак положај у Босни и Херцеговини и Далмацији.
Поред овога садржај анализе би било учешће Срба у
аустроугарској војсци и фронтови на којима су најчешће
ратовали (Источни). Такође, као један од важних сегмената српске историје током Великог рата намеће се
проучавање живота оних људи који нису били на фронтовима, друштвених и социјалних појава које су пратиле недостатак мушке радне снаге у селима, проблеми
у снабдевању градова, затим, ратна свакодневица,
функционисање српских институција, нарочито Карловачке митрополије.

(2.800)

(2.800)

Приређивач:

Др ДРаГО
ЊЕГОВАН

2 0 1 8

Дејан Микавица СРБИ ДАЛМАЦИЈЕ / 320 стр.

Горан Васин АРХИЈЕРЕЈИ КАРЛОВАЧКЕ
МИТРОПОЛИЈЕ / 320 стр.

1.000,-

ИЗДАВАЧ
ГОДИНЕ

ЗЛОЧИНИ ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА У ВОЈВОДИНИ

Када је ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА У ВОЈВОДИНИ заврши
ла рад 1947/8. године сви њихови налази су сакупљени и архивирани и чине целину ЗЛОЧИНИ ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ
ПОМАГАЧА У ВОЈВОДИНИ. 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.
ЛОГОРИ

/ 106 стр.

700,-

(1.100)

Елаборат доноси
материјал распоређен
у три тематске групе:
Сајмиште, Кустадија,
Јасеновац, те приказује
војничке и логоре за
заробљенике. Јавности
су изнети живот и
режим у овим познатим
логорима.

ПОВЛАЧЕЊЕ

/ 120 стр.

700,-

(1.100)

Значај овог дела је у томе што износи на
видело злочине Немаца и Хрвата (усташа и
других припадника војних јединица НДХ) који
су били уперени против цивила, а извршени
су кроз системски терор (убиства, мучења
грађанских лица, хапшења, логорисања…). На
крају је указано на одговорност починилаца,
која произлази из Хашких конвенција, а на
основу чега је сачињен списак одговорних
лица народних непријатеља.

‣ МАСОВНИ ЗЛОЧИНИ КОЈЕ ЈЕ
ПОЧИНИО АНТОН БАУЕР
/ 180 стр.
Цена: 700,- (1.100,-)

Елаборат доноси увид у злочиначку де
латност Антона Бауера, као и различите
свирепости и насиља које је чинио над
недужним народом.

‣ ПОЛИТИЧКЕ ВЛАСТИ У „НДХ”
/ 398 стр.
Цена: 1.200,- (1.800,-)

Овим елаборатом аутор даје увид у стања
у држави НДХ, узроке распада Југосла
вије, а представља нам и „заслуге“ оних
који су томе допринели својим радом.

‣ ДЕПОРТАЦИЈА / 252 стр.
Цена: 1.000,- (1.500,-)

Ова књига говори о протеривању Срба ко
лониста и других који су сметали Хортије
вој Мађарској у Другом светском рату.

‣ РАЦИЈА / 466 стр.
Цена: 1.600,- (2.400,-)

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 зло
чинце. У додатку се налази фото-албум
Рација који је, такође, до сада необјављен.

‣ ЗЛОЧИНИ ПРОТИВ ЈЕВРЕЈА
/ 354 стр.
Цена: 1.000,- (1.500,-)

Елаборат о страдању банатских, бачкобарањских и сремских Јевреја коришћен
је од стране државних органа приликом
процесуирања одговорних лица за зло
чине почињене над Јеврејима.

‣ ПРИНУДНИ РАД / 111 стр.
Цена: 1.000,- (1.500,-)

Др Његован овим елаборатом открива
живот и судбину принудних радника оку
пиране Бачке и Барање. На 111 страна
видимо ужас и патњу једног народа који
то није заслужио.

‣ АРМИЈА / 252 стр.
Цена: 1.000,- (1.500,-)

Сведочења о масовним злочинима које су
над родољубима Бачке и Барање почини
ли припадници Мађарске краљевске кон
трашпијунаже и Мађарског краљевског
V/1 жандармеријског иследног пододсе
ка за време Другог светског рата.

22 х 30 цм • тврд повез

5

6

ИЗДАВАЧ
ГОДИНЕ

СРБИЈА 1

НОВО!

2 0 1 8

13,5 х 20,5 цм • тврд повез • УВ лак

ПЕТО КОЛО

1. Клаус Гитингер и Винфрид Волф
ТЕШИТЕЉ
Обим 448 стр.; илустровано
2. Луиђи Вилари
СОЛУНСКИ ФРОНТ
Обим 368 стр.; илустровано

(1.550,-) 1.100,(1.450,-) 1.000,-

3. Изабел Емзли Хатон (I. Emslie Hutton)
СА ЖЕНСКОМ ЈЕДИНИЦОМ У СРБИЈИ, СОЛУНУ И
СЕВАСТОПОЉУ
(WITH A WOMAN’S UNIT IN SERBIA, SALONIKA AND
SEBASTOPOL)
Обим 304 стр.; илустровано
(1.250,-) 900,4. Божица Младеновић [приређивач]
УТОЧИШТА НИ КОД КОГА
Дневник Тошка Влаховића из 1917. године
Обим 176 стр.; илустровано
(1.200,-) 850,5. Петар Опачић
СРБИЈА, СОЛУНСКИ ФРОНТ И УЈЕДИЊЕЊЕ 1918
Обим 624 стр.; илустровано
(1.600,-) 1.150,-

Заједничко издање са
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈОМ СРБИЈЕ

6. Драгутин Паунић, Милија Ђорђевић
ТРИ СИЛЕ ПРИТИСЛЕ СРБИЈИЦУ
Обим 344 стр.; илустровано

7. Новица Ракочевић
ЦРНА ГОРА У ПРВОМ СВИЈЕТСКОМ РАТУ
1914–1918
Обим 736 стр.; илустровано
(1.800,-) 1.250,8. Мара Шовљаков
ГЛАД У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И
СМЕШТАЊЕ ДЕЦЕ У ВОЈВОДИНУ 1917–1918
Обим 256 стр.; илустровано
(1.150,-) 800,9. Јасмина Томашевић
ВЕЛИКИ РАТ И „МАЛИ” ЧОВЕК:
СВЕДОЧЕЊА СРПСКИХ ВОЈНИКА
Обим 338 стр.; илустровано

(14.300)

НОВО!

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) 200,3. Исидор Ђуковић
НАЂМЕЂЕР – аустроугарски логор за Србе
/ 424 стр.; 17х24 cm; илустр. (1.900) 950,-

(1.350,-) 950,-

Како
Кристофер
Кларк
ослобађа
Немце
кривице
за Први
светски рат

10.100,-

Ерик Гобети САРАЈЕВО RE◀◀IND / 150 стр.;
13,5х20,5 cm; броширан
(990) 690,Снежана Алексић ИЛИЈИНА ПРИЧА
/ 211 стр.; 17х24 cm; тврд
(1.200) 850,Владимир Фијат ОВЕЈАНИ СРБИН – Велики
рат у сећањима добровољаца из Баната
/ 124 стр.; 13,5х20,5 cm; тврд (900) 650,-

(1.150,-) 800,-

10. Милан Ж. Живановић
ДУБРОВНИК У БОРБИ ЗА УЈЕДИЊЕЊЕ
1908–1918.
Обим 348 стр.; илустровано

комплет

ван комплета

(1.350,-) 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) 200,6. Жарко Талијан МИРИС ТАМЈАНА / 598 стр.;
17х24 cm; илустр.
(1.900) 500,7. 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,-

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

600,-

(880)

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

ИЗДАВАЧ
ГОДИНЕ

914–1918

2 0 1 8
љена наслова
поклон књигА уз било која два куп
школски дан у Француској
Плава гробница, Епидемија пегавог тифуса или Српски

комплет

ПРВО КОЛО

1. Оливер Јанц 14. ВЕЛИКИ РАТ / 496 стр.; илустр.		
(1.450) 800,-7.800,(14.300)
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.
2. Видоје Голубовић, Предраг Павловић, Новица Пешић МИЛУНКА САВИЋ / 272 стр.; илустр.
3. Владимир Ћоровић ЦРНА КЊИГА ПАТЊЕ СРБА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ / 216 стр.; илустр.
4. Лучијан Боја ПРВИ СВЕТСКИ РАТ / 112 стр.			
5. Анри Барби СА СРПСКОМ ВОЈСКОМ / 392 стр.; илустр.
6. Џон Рид РАТ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ / 392 стр.; илустр.
7. Фортијер Џонс СА СРБИЈОМ У ИЗГНАНСТВУ / 496 стр.
8. Антон Холцер ЏЕЛАТОВ СМЕШАК / 376 стр.; илустр.
9. Аријус ван Тинховен СА СРБИМА У АЛБАНИЈИ 1914–1918 / 184 стр.; илустр.
10. Милош Казимировић и Ханс Хартман КРВАВИ ТРАГ ВЕЛИКОГ РАТА / 240 стр.; илустр.

(1.650) 950,(1.350) 740,(1.350) 740,(1.100) 600,(1.550) 860,(1.550) 860,(1.350) 740,(1.650) 950,(1.250) 690,(1.500) 670,-

комплет

7.800,(14.300)

ТРЕЋЕ КОЛО
1. Ханес Лајдингер, Верена Мориц, Карина Мозер и Волфрам Дорник Прљави рат Хабзбурга
/ 400 стр.; илустр.				
2. Душан Батаковић СРБИЈА И БАЛКАН1914–1918 / 584 стр.; илустр.

(1.500) 900,(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,-

комплет

8.580,(14.300)

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,-

ЧЕТВРТО КОЛО
1.
2.
3.
4.
5.

Арналдо Фракароли СРБИЈА У ТРЕЋЕМ РАТУ. ВЕСТИ ИЗ СРБИЈЕ / 144 стр.; илустр.
Петар Опачић СОЛУНСКИ ФРОНТ. ЗЕЈТИНЛИК / 288 стр.; илустр.
Никола Марковић СЛИКА НЕМАЧКЕ И НЕМАЦА У СРБИЈИ 1914–1918 / 384 стр.; илустр.
Гордана Илић Марковић РОДА РОДА, РАТНИ ИЗВЕШТАЧ ИЗ СРБИЈЕ / 304 стр.; илустр.
Лукиjанос Хасиотис ГРЧКО-СРПСКИ ОДНОСИ 1913–1918 / 544 стр.; илустр.

(1.150) 800,(1.500) 1.050,(1.550) 1.090,(1.550) 1.090,(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,-

комплет

10.100,(14.300)

7
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ИЗДАВАЧ
ГОДИНЕ
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ИСТОРИЈА
50%
попуста

1.190,-

(2.380)

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!

1.190,-

(2.380)

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 прворазредним историјским
изворима.
Предговор: др Миле Бјелајац
Додатак – Слободан Јовановић: Апис

17 х 24 цм • тврд повез • УВ лак

Војин Калинић
СРПСКЕ УСТАНОВЕ У СЕВЕРНОЈ ДАЛМАЦИЈИ
од 1848. до 1914. године
16х24 цм • тврд • 161 стр.
(1.800) 1.100,Љубивоје Церовић
СРБИ У СЛОВАЧКОЈ (двојезично)
16х24 цм • тврд • 372 стр. + 32 стр. колора (1.800) 1.100,Љубивоје Церовић
НАРОДИ НА ТЛУ ВОЈВОДИНЕ
16х24 цм • тврд • 350 стр. + XXIV стр.
(1.800) 1.100,Јелка Ређеп
ГЕНЕЗА ХРОНИКА ГРОФА ЂОРЂА БРАНКОВИЋА
(750) 350,16 х 24 цм / тврд повез / 258 стр.
Јелка Ређеп
ЖИТИЈЕ КНЕЗА ЛАЗАРА
(1.900) 950,16 х 24 цм / тврд повез / 664 стр.
Јелка Ређеп
ГРЕХ И КАЗНА БОЖИЈА
(1.800) 900,16 х 24 цм / тврд повез / 449 стр.
Василије Крестић
БИСКУП ШТРОСМАЈЕР У СВЕТЛУ НОВИХ ИЗВОРА
(550) 275,16 х 24 цм / тврд повез / 91 стр.
Ђорђе Бранковић
ХРОНИКА СЛОВЕНА ИЛИРИКА, ГОРЊЕ МЕЗИЈЕ И
ДОЊЕ МЕЗИЈЕ
(450) 225,16 х 24 цм / тврд повез / 95 стр.
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
(1.800) 950,16,5х23,5 цм / брош / 372 стр.
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,Дејан Медаковић ДАНИ, СЕЋАЊА VIII
17х24 цм • брош • 426 стр.
(1.200) 600,-

МОНОГРАФИЈЕ

поС ЛЕД ЊИ ПРИ МЕР ЦИ

3.000,25х35 цм / тврд / 508 стр.
Пуна цена: 5.800,-

3.000,25х35 цм / тврд / 412 стр.
Пуна цена: 5.800,-

2.000,23,5х30 цм / тврд / 234 стр.
Пуна цена: 4.800,-

2.500,23,5х30 цм / тврд / 280 стр.
Пуна цена: 5.500,-

ИЗДАВАЧ
ГОДИНЕ

2 0 1 8

2.500,23,5х30 цм / тврд / 424 стр.
Пуна цена: 5.400,-

2.000,23,5х30 цм / тврд / 188 стр.
Пуна цена: 4.200,-

Најзначајнија
српска књига XVIII века.

ично
Дв ојез

Дејан Медаковић
ФРУШКОГОРСКИ
МАНАСТИРИ
12х12 цм / тврд /
670 стр.
Пуна цена: 2.200,-

900,-

3.300,23,5х30 цм / тврд / 188 стр.
Пуна цена: 6.600,-

500,16,7х22,3 цм / тврд / 248 стр.
Пуна цена: 1.500,-

КУПОВИНОМ књиге
СРБИЈА У XIX ВЕКУ ОЧИМА СТРАНАЦА
ДОБИЈАТЕ НА ПОКЛОН КЊИГУ
ФРУШКОГОРСКИ МАНАСТИРИ

9
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ИЗДАВАЧ
ГОДИНЕ

РЕЧНИЦИ И ПОПУЛАРН

2 0 1 8

Милан Шипка
ПРАВОПИСНИ РЕЧНИК СРПСКОГ
ЈЕЗИКА

Иван Клајн и Милан Шипка
ВЕЛИКИ РЕЧНИК СТРАНИХ РЕЧИ И
ИЗРАЗА

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.

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 протеклих
деценија ушли у наш језик из разних области.

3.500,-

(8.800)

17 х 24 цм / тврд повез / 520 стр.
У речнику су обрађени карактеристични пој
мови из различитих религија: староегипатске,
старогрчке, старословенске, старогер
манске,
хиндуизма, католичанства, православља, буди
зма, конфучијанства, таоизма, ламаизма, шин
тоизма, јеврејске религије, ислама, ромских и
афричких веровања…

00)

2.250,-

(4.500)

17 х 24 цм / тврд повез / 768 стр.
Садржи око 50 хиљада речи које су стручно
и пажљиво обрађене у граматичком, право
писном и етимолошком смислу. Дата је и ве
ома детаљна и прегледна граматика ромског
језика, као и правописни саветник.

Абдулах Шкаљић ТУРЦИЗМИ У
СРПСКОХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ

Данко Шипка и сарадници
ВЕЛИКИ ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ
РЕЧНИК / 2240 стр.
И
ВЕЛИКИ СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ
РЕЧНИК / 2360 стр.
17 х 24 цм / тврд повез

1.500,-

Цена по једном речнику:

7.200,-

(8.800)

Бајрам Халити
СРПСКО-РОМСКИ РЕЧНИК
СА ГРАМАТИКОМ

Иван Цвитковић
РЕЧНИК РЕЛИГИЈСКИХ ПОЈМОВА

(3.2
1.600,-

3.000,-

(2.500)

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 до
шле из арапског и персијског језика. Већ површно
прелиставање ове књиге показује да би наш сва
кодневни говор без употребе турцизама био знатно
сиромашнији...

(9.000)

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

2.750,-

(5.500)

КУПОВИНОМ САВРЕМЕНОГ ЕНГЛЕСКО-СРПСКОГ И СРПСКО-ЕНГЛЕСКОГ
РЕЧНИКА
ДОБИЈАТЕ НА ПОКЛОН ЈЕДНУ КЊИГУ ОД ПЕТ ДОЛЕ НАВЕДЕНИХ ПО ВАШЕМ
ИЗБОРУ

Иван Клајн БУШЕЊЕ ЈЕЗИКА

Данко Шипка ЈЕЗИЧКА
ГЕОГРАФИЈА / 144 стр.

1.150)

(
700,-

Овде комбинацију речи „језичка географија“
користимо знатно опуштеније. Нешто у сти
лу Бајагине „Позитивне географије“. Циљ
нам је да покажемо разноврсност, првен
ствено лексичких система и средстава у
различитим језицима. У том смислу бавимо
се лингвистичком екологијом – истицањем
онога што је посебно, занимљиво…

Милан Шипка ЗАШТО СЕ
КАЖЕ? / 294 стр.

700,-

(1.150)

Уз откривање порекла и значења
појединих израза, у овој се књизи
објашњавају и различити појмови из
митологије, религије и празноверја,
историје, књижевности, спорта, меди
цине и других подручја науке и живота.

13,5 х 20,5 цм • тврд повез • УВ лак

700,-

(1.150)

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

Иван Клајн ИСПЕЦИ ПА
РЕЦИ / 270 стр.
У овој књизи аутор указује на
бројне примере погрешне употре
бе речи и израза у свакодневном
говору и писаној пракси, посебно
оних који ремете јасноћу исказа и
тиме доприносе стварању неспо
разума у језичком изражавању.

700,-

(1.150)

Иван Клајн и Милан Шипка
ИМЕ МОЈЕ И ТВОЈЕ / 200 стр.
Порекла имена, њихова модифика
ција кроз време, 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 контине
ната. Аутори нас позивају да сазна
мо више о именима која чувају наше
идентитете.

700,-

(1.150)

ИЗДАВАЧ
ГОДИНЕ

НА ЛИНГВИСТИКА

2 0 1 8
Ђорђе Оташевић ФРАЗЕОЛОШКИ РЕЧНИК
СРПСКОГ ЈЕЗИКА / 1045 стр.

Данко Шипка
СРПСКИ ГРАМАТИЧКИ РЕЧНИК / 1164 стр.

2.500)

(
1.500,-

Ово је први речник у коме се уз одостражни списак преко сто хиљада одредница дају акценти и граматичке
етикете.
Речник ће бити од користи студентима и професорима
србистике, посленицима у области рачунарске обраде
језика, као и странцима који уче српски језик и њиховим
наставницима.

1.500,-

Српски јeзик богат је фразеологизмима (идиомима,
фраземима). Спојеви речи чине јединствена значења,
показују праву природу језика и његове огромне
могућности. Фразе као што су: Гледати [бленути,
буљити, зијати] као теле у шарена врата, или Спасти
[пасти, дотерати, доћи] на просјачки штап, део су
наше свакодневице …

(2.450)

БИЛО КОЈА ТРИ ДОЛЕ НАВЕДЕНА НАСЛОВА

за само 1.700 динара

Ратомир Рале Дамјановић ГОВОРИ
СРПСКИ ДА ТЕ ЦЕО СВЕТ РАЗУМЕ

700,-

(1.150)

/ 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 културе и људских нарави, те хроничар времена, а све кроз елементе језичке слике стварности.

Милица Грковић ЛИЧНА ИМЕНА
У СРПСКОМ НАРОДУ / 266 стр.

700,-

(1.150)

Иван Клајн и Милан Шипка
СТРАНИ ИЗРАЗИ И ИЗРЕКЕ / 326 стр.

Милорад Телебак ШТА СЕ КРИЈЕ ИЗА
ЕТИМОЛОГИЈЕ / 204 стр.

С обележеним правилним изговором, тачним преводом
на српски језик, добро сређеним Индексом изрека према садржају и неопходним подацима о њиховим ауторима,
књига ће бити од велике користи читаоцима…

Тешко је замислити читљивију књигу о језику. Око три
хиљаде речи чији постанак Телебак објашњава истовремено уче и поучавају, забављају и засмејавају; терају нас да
се замислимо над богатством скривених значења, али и над
нашим недовољним знањем…

50)
0,- (1.1

70

700,-

(1.150)

Загорка Вавић Грос ТОПОНИМИ СУ ЧУВАРИ
НАШЕГ ЈЕЗИКА / 400 стр.

Милорад Телебак КАКО СЕ КАЖЕ / 202 стр.

50)
0,- (1.1

70

700,-

700,-

(1.150)

(1.150)

Драгоцена књига угледног језичког практичара који
деценијама слуша комуникацију међу људима, прати
медије, региструје језичка спотицања и својим језичким
приручницима, емисијама на радију и телевизији, написима
у листовима и часописима, популарним предавањима – на
ненаметљив, занимљив и практичан начин…

Захваљујући топонимима можемо одредити станишта,
завичаје народа, правце њихових миграција и присуство
других народа на својој територији. Ова књига је раскошна
студија о богатству значења које нуде називи места.

700,-

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.

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

(1.150)

Загорка Вавић Грос ПРЕЗИМЕНА СУ
ЧУВАРИ НАШЕГ ЈЕЗИКА / 306 стр.

700,-

700,-

(1.150)

(1.150)

Свака реч, па и презимена 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“…

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 распрострањени локализми,
а и неки архаизми који припадници тих народа још знају, каткад
употребљавају или их обнављају...

Данко Шипка ОД НАШИХ РУСА ДО
КОМШИЈИНЕ КРАВЕ / 154 стр.

700,-

(1.150)

Нема никакве сумње да ће у будућим декадама и вековима
генерације читалаца посезати за овом изузетном књигом
писаном стилом који је истовремено читљив и издашан.
Без имало претеривања, може се рећи да је ова студија
истински бисер наше филологије, коме ће се генерације
читалаца непрестано враћати…

Циљ овог необавезног кибицерског глосара јесте да се општа разговорна места саберу на једном месту да би послужила за даља истраживања. Општа разговорна места су
често понављане разговорне теме кроз које се изражавају
широко распрострањени ставови и веровања, а које су често
препознатљиве по специфичним језичким средствима.

700,-

(1.150)

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

Данко Шипка
РЕЧНИК ОПСЦЕНИХ РЕЧИ / 404 стр.

700,-

(1.150)

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.
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ИЗДАВАЧ
ГОДИНЕ

РЕЧНИЦИ и ПОПУЛАРНА ЛИНГВИСТИКА
НОВО!

2 0 1 8

Павле Ћосић и сарадници
речник синонима српског језика

17 х 24 цм • тврд повез • златотисак

Предвиђен Обим: 1360 страна

Већ својим првим издањем из 2008. овај речник из ауторске радионице Павла Ћосића попунио је уочљиву
празнину у нашој лексикографији. Претходно издан сличан речник постао је у великој мери застарео, па је
појављивање овог дела обезбедило један од основних алата свим посленицима јавне речи – од новинара, преко
правника и политичара, све до књижевника.

Pavle Ćosić

SRPSKI

REČNIK
SINONIMA

4.600,- (5,900)
У макроструктури је приметно да речник садржи
неких четири стотине одредница више од претходног издања и неких 2.000 речи више по синонимским

гнездима. Усто, селекција је знатно консистентнија.
Још једна значајна новина је то да ово издање доноси
и регистар речи, па се поједина реч може наћи у свим
синонимским гднездима где се јавља. Наравно, основни принцип макроструктуре, организација по синонимским гнездима, која је и једини логичан приступ
оваквом речнику, остаје на снази. Поменути регистар
добродошао је додатак уз табеле са хипонимима, које су
биле присутне у претходном издању, али у овом издању
налазим четрнаест нових таквих табела.
У микросруктури главна новина је то да се сада бележи и акценат речи (уз већ постојеће парафразе значења,
раздвајање вишеструких смислова, коришћење богатог и
доследног система употребних етикета).
Уверен сам, без икаквих резерви, да ово ново издање
Српског речника синонима Павла Ћосића и сарадника представља значајан искорак у правцу довођења
речника на ниво изврсности. Тиме, а и чињеницом
да задовољава потребе и знатно ширег круга корисника (сада се реч и њени синоними помоћу регистра
могу веома лако наћи без икаквог знања лексичких
релација) овај текст свакако заслужује објављивање.
У Чендлеру, 8. 2. 2017.

Игор Секе
ОСНОВНИ НАВАТЛ (АСТЕЧКО-СРПСКИ) РЕЧНИК / 174 стр.
Речник и граматика наватл или астечког језика резултат су петогодишњих студија које је
аутор спровео у Мексику и доприносе напорима за очување наватла, пошто се налази у
опасности од нестајања. Овај речник је редак пример успостављања непосредног контакта између наватла и српског, без посредничког колонијалног језика.

800,- (1.150)

Милош Окука
СРПСКИ ДИЈАЛЕКТИ / 344 стр.

НОВО!

Сама структура Окукиног референтног дела прати оно што је
уобичајено у нашој дијалектологији. Након општег одређења
штокавског дијалекта, његове распрострањености, развоја и односа према другим језичким облицима, представљају се његове
основне карактеристике у фонологији, прозодији, морфологији,
творби речи, синтакси, лексици и ономастици.

800,- (1.500)

Данко Шипка

ИЗДАВАЧ
ГОДИНЕ

НОВА ПРОМЕТЕЈЕВА ЕДИЦИЈА

2 0 1 8

Петер Хаандке
ПОПОДНЕ ЈЕДНОГ ПИСЦА
/ 78 стр.

У овом кратком роману-есеју Хандке нам описује једно поподне
писца, суоченог са тренутним губитком инспирације. Кренувши у
шетњу неименованим градом, писац се сусреће са призорима и
ликовима који му враћају веру у сопствени дар за писање.
У преводу нашег највећег познаваоца Хандкеовог опуса –
Жарка Радаковића.

450,-

(690)

Жељко Јовановић
Смрт непознатог саксофонисте
/ 208 стр.

Ово је прича о човеку и његовом свету, који заједно са њим
руши индивидуалност и намеће улоге, ненадане и непознате, али
истовремено и неминовне. Прича о (не)људима и унутрашњим
превирањима затеченог појединца.

400,-

700,-

(1.100)

(600)

Витолд Гомбрович
КОСМОС

Хелен Мекдоналд
Ј КАО ЈАСТРЕБ

/ 232 стр.

/ 392 стр.

Витолд Гомбрович један је од највећих
пољских писаца свих времена, писац
негације, добровољне маргинализације,
ломљења стереотипа.
Гомбровичева дела несумњиво јесу класика
пољске књижевности, а преводом романа
Космос заокружује се његов опус објављен
на српском.

Ови мемоари представљају много више од
простог увида у нечији живот – ово је живот
свих оних који се могу назвати човеком.
Суочена са губитком оца, Хелен се окреће
дивљини утканој у птици којој се диви од
малена – јастребу-кокошару; приказујући
пут у магичну ширину мисаоног тока језиком
који нас одводи у предивне крајеве Велике
Британије.
Бриљантно дело вишеструко награђиване
списатељице Хелен Мекдоналд, које заиста
мења поглед на свет.

800,-

(1.290)

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
вештине, мораш живети интензивно, целим срцем, без резерве – као да
очекујеш смрт у следећем тренутку.“ Ученик следи овај савет…
Горан Гоцић, добитник НИН-ове награде

690,-

(990)

Квалитетна проза
на попусту од 40%

13 х 20 цм • броширано

13
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ИЗДАВАЧ
ГОДИНЕ

2 0 1 8

ДОМАЋА ПРОЗА

ЋОРОВИЋЕВА НАГРАДА 2018
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Мира Поповић
ДРУШТВО ОДБАЧЕНИХ ЈУНАКА

Ранко Рисојевић
БЕСКУЋНИК

(990)

650,-

(690)

380,-

630,-

630,-

(550)

(900)

(900)

380,-

(550)

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 прилагоде пишчевом перу...
Друштво одбачених јунака говори о чину писања,
о чину читања, о смислу, о књижевним реперима и
утицајима…

Радован Поповић
ПУТОВАЊЕ КРОЗ УСПОМЕНЕ

Немања Старовић
ПОДЕЉЕНИ ГРАД

14 х 20 цм / брош повез / 312 стр.
Радован Поповић у овом делу отвара читаоцу своју
интиму водећи нас управо кроз успомене. Дневнички записи овог великог новинара прикази су не само
великих људи, уметника и политичара, већ и великих
дела и акција, које су можда прошле неопажено…

14 х 20 цм / брош повез / 143 стр.
Пред вама је роман алтернативне историје који се
наставља на претходно дело новосадског аутора –
Са друге стране. Љубитеље овог жанра и у новој
Старовићевој књизи очекује узбудљиво и напето
штиво чија је радња смештена у алтернативни Нови
Сад, довољно сродан стварном да у њега пове
рујемо, али и довољно различит да нам делује као
уистину други свет.

(800)

550,-

480,-

14 х 20 цм / тврд повез / 323 стр.
Многи писци имају свој град, али су ријетки градови који имају свога Писца у чијем се дјелу зрцале у
међусобној сљубљености. Кроз ликове овог романа су се слила бројна сјећања, у сагласју с ритмом
у којем Бањалука дише вјековима, кроз све њене
успоне и њена растакања, одвија се потрага за
свијетом...

490,-

(700)

Вања Чобанов
КАД СЛЕП ЧОВЕК ПЛАЧЕ

Борис А. Костић
КОВЕНТРИ

14 х 20 цм / брош повез / 196 стр.
Чудесна прича о кројачу из Шварцвалда и његовом
бегу са девојком, јеврејком Саром из Немачке, у
Краљевину СХС. Несрећна, Сара након кратког брака напушта Петра Вебера, остављајући га са две
мале ћерке. Тражећи излаз из своје промашености
и несклада, у периоду наступајућег рата када се
мења не само свет, већ и људи и прилике, млади
кројач ће се ухватити за погрешну сламку, те ће изгубити контролу над сопственом душом.

14 х 20 цм / брош повез / 288 стр.
Фабула овог историјског романа прати српскобританска дипломатска превирања између 1903. и
1906. године па све до свршетка Другог светског
рата. Збива се у Лондону... Група српских изасланика покушава да обнови дипломатске односе, покидане након Мајског преврата...
Политика, дипломатија, завере и преваре... Приватни
и политички живот бројних историјских личности...

380,-

(550)

Јасмина Ана
СМЕЛОСТ

Горан Такач
ЖИВОТ ЈЕ КУРВА

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 трагичан живот, али јој обећава
верност...

14 х 20 цм / брош повез / 293 стр.

490,-

(700)

Свакако да сам мислио да сам различит. Да старији кењају
и да пролазе поред живота. Свакако 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…

Радомир Путниковић
СВЕТЛОСТ ВЕЛЕГРАДА

Драган Јашевски
НАЈДРАЖА ЈЕДИНА МОЈА

13 х 20 цм / тврд повез / 222 стр.
Радомир Путниковић је писац који је вишедеце
нијским радом доказао да је интелектуалац бескомпромисно посвећен истини. Књига сатире
Светлост велеграда, потврђује ово, и ставља га на
литерарној сцени, данас, у врх светских писаца басни. Књига је посвета баснописцима Езопу, Свифту,
Крилову и Орвелу.

14 х 20 цм / тврд повез / 276 стр.
Читаоцу се нуди спектар снажних осећаја људи који
покушавају да схвате себе и друге кроз личне драме које им се изненада догађају, а за које их живот
није припремио. Веома је живо приказана одбрана
за непостојећи злочин и емоционално исцрпљивање
хероине због љубави према једном човеку, те
покушају да се искористи њен очај...

450,-

(600)

Славица Гароња
ПАРУСИЈА – Гласови испод папрати

Вукоман Јокановић
ЛЕБДЕЊЕ ДУША ИЗНАД ПОНОРА

14 х 20 цм / тврд повез / 222 стр.
Роман је помен онима који одавно нису међу на
ма. Исприповедан ехом гласова који обилују лек
сичким благом, доноси своју верзију страдања на
просторима Аркадије…

16 х 24 цм / брош повез / 760 стр.
Књига нам помаже да бар покушамо да пронађемо
могуће одговоре на чаробна и величанствена пита
ња као што су гравитација, релативност, модели
космоса, теорије које укључују постојање нових
форми материје и вишедимензионалних паралелних
светова, која ван сваке сумње побуђују занимање и
знатижељу огромног броја читалаца.

1.200,-

(1.500)

ПРЕВЕДЕНА ПРОЗА

ИЗДАВАЧ
ГОДИНЕ

2 0 1 8
4 врхунска дела светске књижевности
за само 1.000 динара

НОВО!

(8_0_0 )

40,- (
_6_

300,-

(800)

Душан Шимко
ГУБИО – Књига доушника

Душан Шимко
МЕРМЕР И ГРАНИТ
13,5 х 20,5 цм / тврд повез / 128 стр.
Овим делом Шимко нам представља судбине
два прашка вајара – барокног генија Матијаша
Брауна и вајара Отакара Швеца, творца монументне статуе Стаљина у Прагу. Главно питање,
које себи поставља аутор, јесте проблем уметничке слободе и моралног интегритета уметника у различитим временима.

300,-

(980)

13,5 х 20,5 цм / тврд повез / 296 стр.
Књига је инспирисана трагикомичним феноменом
издајништва који је био распрострањен у Европи.
Радња је смештена у Базелу, Цириху, Кошицама,
Прагу, Новом Саду и Губију, а роман се састоји из
шест поглавља обједињених тематски: колабо
рацијом, слабошћу доушника, експатријацијом,
реконструкцијом интимне и колективне историје.

Ханс Магнус Енценсбергер
ХАМЕРШТАЈН – или непоколебљивост

Кристијан Карлсон Стед
ЗВАО САМ СЕ ЈУДА

13,5 х 20,5 цм / тврд повез / 344 стр.
Курт фон Хамерштајн Екорд, генерал који се отворено супротставио Хитлеру из невероватне
близине, јесте централна фигура овог несва
кидашњег литерарног подухвата, који подразумева употребу елемената романа, биографије,
есеја, филозофских размишљања.
Енценсбергер лако прелази из једног у други
жанр и исписује немачку историју, специфично дело које је у Француској освојило звање
најбоље књиге у 2010.

13,5 х 20,5 / тврд повез / 222 стр.
У овом оштроумном, оригиналном и контроверзном роману о Исусовом животу, Стед даје
прилику Јуди да коначно исприча своју верзију
приче. Четрдесетак година након Исусове смр
ти, остарели и скептични Јуда враћа се у детињ
ство и младост које је делио са Исусом.
Ова храбра, изврсно написана књига, свежа је,
провокативна и неодољива.

300,-

(900)

6 књига за 660 динара
100,-

(450)

Пјер Дрије ла Рошел
ДНЕВНИК ПРЕВАРЕНОГ ЧОВЕКА
/ 11 х 18 цм / брош / 294 стр.
У дванаест новела које чине ову књигу, аутор је у
потпуности оголио и, на најтужнији начин, приказао
савремену реалност љубави. У шта се данас претвара
љубав, пошто прођу прве буре пробуђених страсти?
И шта уопште мушкарци и жене, који мисле само на
освајање, који најпре узму све а потом се повуку, знају
о љубави?

150,-

(600)

Пјер Дрије ла Рошел
ЧОВЕК ПРЕКРИВЕН ЖЕНАМА
/ 11 х 18 цм / брош / 240 стр.
Надреална размишљања о љубави у којима се спајају
разум и мистерија и која га – Жила – на крају можда
воде ка браку, далеко од те куће у којој га гуши један
од бројних примера сексуалне беде тог времена.

100,-

(450)

100,-

(400)

Алесандро Карера
ЧУДЕСАН ЖИВОТ ДИПЛОМИРАНИХ КЊИЖЕВНИКА
/ 11 х 18 цм / брош / 151 стр.
Сам наслов у себи носи танану иронију, будући да сви знамо каква
судбина очекује дипломиране књижевнике у овим временима.
Ово је уједно и прво дело Алесандра Карере преведено на српски
језик. Урнебесна, замршена прича заснована на комици ситуације
почиње када Ренато, средовечни професор књижевности, запослен у школи, одлучи да промени свој живот, тако што ће завршити курс за продавца лековитом глином, те ангажује Рина, незапосленог младог диопломираног професора литературе, да се
пресели у његов стан и заузме његово место као лажни болесник.
Анри Жидел
САРА БЕРНАР
/ 13 х 20 цм / брош / 452 стр.
Фасцинантна биографија Саре Бернар, оживљава ову необичну и легендарну глумицу, правећи портрет једне епохе у којој је она неоспорно била једна од највећих хероина. Она је надахнула највеће писце и
уметнике свог времена од Оскара Вајлда до Марсела Пруста, била је
прва обожаватељка Коктоа и последња Игоова љубав, може само да
потакне безброј питања.

Стефано Бени
БАОЛ – Једна мирна режимска ноћ
/ 11 х 18 цм / брош / 216 стр.
Магија, љубав, авантура и неодољиви хумор се на
зачуђујући начин стапају у овом роману, у којем се
немилосрдна сатира језика и традиције италијанског
„режима“ удружује са наративним стилом од којег
застаје дах, уз хиљаду комичних, меланхоличних,
надреалних, метафизичких варијација.

100,-

(450)

Борис Вијан
ЖМАРЦИ
/ 11 х 18 цм / тврд / 304 стр.
Збирка прича чији је одабир, распоред и наслов напра
вио сâм Вијан. Посебност ових прича је њихова природа
стилских вежби, варијација на задату тему – окамењени
језички израз, пословицу или клише око којих се гради
фабула са кључем, решењем ребуса у последњој рече
ници. Конвенционална логика је замењена апсурдом,
материјални свет је персонификован, црни хумор са
садизмом, а смрт је свуда присутна.

400,-

(850)

15
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АНТОЛОГИЈЕ

НОВО!

Иван Златковић
Антологија шаљивих
народних приповедака
16 х 24 цм / тврд повез + златотисак
/ 344 стр.

Пред вама је зборник разли
читих жанровских текстова
(шаљиве приче, анегдоте, шале,
приче о животињама…) Избор
приповедака је пријемчив за
ширу читалачку публику коју
занима феномен комичног у
нашој усменој традицији али
може бити и подстицајан и за
озбиљнија научна истражива
ња ове врсте народне прозе.
1.400,-

(1.800)

АнТОЛОГИЈА ЋОПИЋ
Приредио
Драшко Ређеп

480,-

11 х 18 цм / брош повез / 456 стр.

450,-

(900)

Уз било коју
купљену књигу
са ове стране
поклон
Од истог писца
Момо Капор

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

(600)

ДОСТОЈЕВСКИ И СРПСКА МОДЕРНА
Свјетлана Комленовић

600,-

(1.200)

АНТОЛОГИЈЕ СВЕТСКЕ ПОЕЗИЈЕ Приредио и превео Драгослав Андрић

14 х 20 цм / брош повез / 146 стр.

[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 позоришних 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.)
2. Америчка поезија данас (Савремена америчка поезија) (368 стр.)
Досад необјављена Антологија са предговором Чарлса Симића
3. Ко – Је л’ ја? (енглеска и америчка хумористична поезија) (458 стр.)
4. Свет у капи росе (Класична кинеска поезија) (478 стр.)
5. У име земље (Канадска поезија) (594 стр.)

(900) 300
(900) 300
(900) 300
(900) 300
(900) 300

ИЗДАВАЧ
ГОДИНЕ

ПОЕЗИЈА

2 0 1 8
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Поклон уз купљену књигу поезије
Траг човека, Феђа Димовић

Ненад Шапоња
ИЗГЛЕДАМ, ДАКЛЕ
НИСАМ

Награда за
ЕРА
МЛАДОГ ДИЗАЈН
ЈМА
СА
Г
КО
ДС
БЕОГРА
.
18
20
А
ИГ
КЊ

11 х 18 цм / тврд повез / 72
стр.

300,-

(440)

АВ

Награда МИРОСЛ
АНТИЋ 2017

Поезија је опасна, јер мора да
се живи. Али не макар како – у
привиду сигурности – већ увек
на ивици. На ивици, сазнања, на
ивици постојања на ивици другог
и на ивици себе. А ниси сигуран
ни шта је друго, а још мање ко си
ти. Лако је опонашати оно што се
каже. Реци оно што се не може
– буди равноправан са злом, а
без зла у себи! Победи зло, а не
дозволи му да те дотакне.

440,-

(550)

100,-

Милош Швоња HOSTEL BEATRICE
11 х 18 цм / тврд повез / 162 стр.

Збирка од 27 песама, ствараних слободним, разбијеним
стихом. Пред читаоцима је поезија набијена мотивима,
емоцијама и младалачким погледима на љубав.

(350)

Пјетро Аретино
БЛУДНИ СОНЕТИ
11 х 18 цм / брош повез / 162 стр.

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

ВЕЛИКИ ПОПУСТ
Последњи примерци !

Овај речник представља редак, и не само
код нас јединствен пример стрпљивог
истраживања и тананог разумевања
јединства знања и значења.

300,-

(1.190)

Садржи 7.500 речи које су деца
објаснила одраслима

ЈЕДИНСТВЕН
(1.190)
300,- ПОПУСТ

400,-

(1.400)

400,-

(1.400)

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

Ружно паче

Златокоса

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

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

Александар Пирожков
ВОЛОЂИНО ДЕТИЊСТВО

за само

100,(880)

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

300,-

(440)

14 х 20 цм / брош повез / 96 стр.
Роман је намењен и прилагођен деци, јер поседује
неопходну ноту дидактичности, сензи
би
литета
и пријемчивости, али и родитељима да боље
разумеју децу и схвате кроз шта све она прола
зе у нимало једноставном процесу одрастања, да
се присете својих раних неспоразума и пронађу
изгубљено време.
Ово је књига за осетљиве.
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300,-

ПСИХОЛОГИЈА
Адолф Гутенбил Креиг
БРАК ЈЕ МРТАВ, ЖИВЕО БРАК

Марко барон фон Минхаузен
МИНХАУЗЕНОВ ПРИНЦИП

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.

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.

(750)

300,-

(850)

Петер Лаустер
ЉУБАВ
Друго издање

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.

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.

300,-

600,-

(790)

300,Иван Настовић
127 ПРОТУМАЧЕНИХ СНОВА
Друго издање

Иван Настовић
СНОВИ МАРГЕРИТ ЈУРСЕНАР
У светлу психологије К. Г. Јунга

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.

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“.

(1.000)

700,-

(800)

300,-

(620)

Иван Настовић
ЛЕТЊИ САН ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ И
ДРУГИ ЕСЕЈИ

Иван Настовић
АНИМА ЛАЗЕ КОСТИЋА
Друго издање

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.

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.

(1.400)

400,-

(550)

Иван Настовић
АРХЕТИПСКИ СВЕТ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Иван Настовић
АРХЕТИПСКИ СВЕТ
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

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.

300,-

(600)

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.

250,-

(470)

ИЗДАВАЧ
ГОДИНЕ

ЗДРАВЉЕ
Милан Јанковић
ВИТАЛНИ 100 ГОДИНА
Књига о дуговечности младости

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.

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)

300,-

(660)

Раџан Шанкаран
ДРУГА ПЕСМА – Хомеопатија за
данашњи свет

Бранислав Тодоровић
НАУЧНЕ ОСНОВЕ ХОМЕОПАТИЈЕ
Биоинформатика и
нанофармакологија

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,-

(1.190)

700,-

КУВАРИ

2 0 1 8
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(1.350)

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…

ИЗДВАЈАМО
Јелена Јовин
БОЖАНСТВЕНЕ ТОРТЕ
24 х 33 цм / тврд повез / 220 стр.

Ова богато илустрована књига објаш
њава како да направимо неке од нај
лепших и најукуснијих торти на све
ту, користећи природне, квалитетне
састојке, који могу да се набаве у ло
калним продавницама. Задивљујуће
фо
то
графије сваке торте откривају
божанствене филове, неодољиво при
мамљиве структуре теста, и инспири
шуће креативне декорације

900,-

(1.500)

70%
попуста

600,-

(900)

Далибор Кимчетић ЛИЧНИ КУВАР
22,5 х 20 цм / тврд повез / 176 стр.

Први српски кувар традиционалних јела, са домаћим
намирницама и модерним начином презентације.
Аутор нам дарује рецепте који подразумевају ис
кључиво здраве намирнице праћене илустрацијама
јела.

Обе књиге за 1.000 динара

20

ИЗДАВАЧ
ГОДИНЕ

ПУБЛИЦИСТИКА

2 0 1 8

НОВО!

Марко Лопушина
СРБИ У РУСИЈИ

Небојша Вујовић
ПОСЛЕДЊИ ЛЕТ ИЗ ДЕЈТОНА
Преговори иза затворних врата

1.320,-

(1.650)

20 х 20 цм / тврд повез / 420 стр.
Не зна се колико Срба данас живи
и ради у Руској федерацији, али се
помиње цифра од 40.000. Тај број
наших људи варира од њихове за
послености, јер већину руских Срба
чине наши грађевински радници на
привременом раду, као и спорти
сти и студенти. Стално настањених
Срба има око 20.000, који чине малу
колонију у Москви и Петрограду.

14 х 20 цм / тврд повез / 180 стр.
Ова књига је сведочанство о једном од
судбоносних периода у новијој српској
историји. Пратићете хронологију и драма
тичне моменте историјског тренутка пре
судног за три народа, три државе. Можда
ће се многи стереотипи и предрасуде на
кон ове књиге срушити, али то је неопход
но да би историчарима и савременицима
биле јасне и видљиве чињенице неопход
не за боље схватање догађаја из блиске
прошлости.

1.200,-

(2.500)

1.200,1.200,00)
0,- (2.5

00)
0,- (2.5

1.20

Марко Лопушина
СРБИ У АМЕРИЦИ
1815–2010

1.20

(Словачка, Русија, Украјина, Молдавија,
Белорусија, Азербејџан, Грузија,
Казахстан и Чешка)
20 х 20 цм / тврд повез / 283 стр.

Марко Лопушина
СРБИ У АУСТРАЛИЈИ

Марко Лопушина
НАШИ ЉУДИ У
20 х 20 цм / тврд повез / 530 стр. ШВЕДСКОЈ И
20 х 20 цм / тврд повез / 591 стр.
СКАНДИНАВИЈИ

СРБИ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 2

20 х 20 цм / тврд повез / 340 стр.

4 наслова
за 1.700 динара
600,-

(1.200)

00)

(1.2
600,-

Марко Лопушина
Марко Лопушина
ЦРНА КЊИГА –
ТАЈНА ДРУШТВА У
Цензура у Србији
СРБИЈИ / 340 стр.
1945–2015 / 456 стр.

14 х 20 цм • броширано

0)

(1.29
600,-

Марко Лопушина
УБИЦЕ У ИМЕ
ДРЖАВЕ / 608 стр.

600,-

(2.500)

Марко Лопушина
СРБИ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 1

00)
0,- (2.5

1.20

(2.500)

(1.050)

Марко Лопушина
ПРИНЦ ЧАРЛС И
СРБИ
Британска
подмукла
дипломатија према
Србији / 247 стр.

(Пољска, Словенија, Мађарска,
Румунија и Бугарска)
20 х 20 цм / тврд повез / 328 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

НОВО!

МУЗИКА

ИЗДАВАЧ
ГОДИНЕ

2 0 1 8

Богомир Мијатовић
ПАМТИТЕ МЕ ПО ПЈЕСМАМА МОЈИМ
13 х 20 цм / брош повез / 606 стр.

1.000,-

У књизи се поред поп песама налазе и бројне дечије и ангажоване песме, које је Душко
Трифуновић писао по поруџбини, разним поводима (Зимска олимпијада, Конгрес ССО БиХ…), као
и шпице и сонгови за радијске и ТВ емисије. С обзиром на то да је у неколико песама потписан као
коаутор, аутор је и њих уврстио у књигу. Душкови оргинални текстови у књизи писани су екави
цом и ијекавицом, у зависности од тога како су их извођачи певали.

(1.500)

отпевана песма легендарног поете и књижевника Душка Трифуновића

Дејан Томић
Лађа француска
Михајла Ј.
Заставниковића
16 х 24 цм / брош повез / 264 стр.
Аутор нам доноси сведочења о вре
менима страшним и славним кроз
оживљавање лика и дела Михајла Ј.
Заставниковића, чиме им даје мно
го већи значај од само литерарног и
историјског.

600,-

(1.200)

Душан Бранков
ТАМБУРА, ДЕФИНИЦИЈА
20 х 28 цм / брош повез / 195
стр.
Издање које попуњава празна
поља у литератури о тамбу
ри, доноси дефиницију облика,
димензије и технологију израде
тамбура војвођанског система.
Аутор жели да књигом покаже
да је тамбура потпуно равно
правна са гитаром и виолином.

400,-

(800)

Георгије Милановић
ШКОЛА ЗА ГИТАР (1842)

400,-

(880)

Приредили: Урош Дојчиновић и Драган Судимац
22 х 15,5 цм / брош повез / 232 стр.
Пред читаоца стављамо факсимил комплетног оригиналног манускрипта и његову транскрипцију штампану савре
меним ћириличним писмом.

ПОКЛОН КЊИГА

ЕЛЕКТРИЧНА СНОВИЂЕЊА,
Роберт Г. Тили
Антологија рок поезије
21х29 цм / тврд / латиница / илустровано / 380 стр.

500,-

(2.500)

Ово је књига заљубљеника у рок, песника,
преводиоца, новинара, певача, кантаутора,
дискофила, светског путника, заљубљеника
и посвећеника.
Роберт Тили води читаоца кроз правце и ру
кавце светске рок поезије и пишући о њој
обавештава нас и о свим видовима настан
ка и развоја поп и рок културе.
Репрезентативан избор од 100 извођача и
више од 200 песама које су обележиле рокисторију.

уз било коју купљену књигу
са ове стране
Ан Реј САТИ
12 х 18 цм / брош повез /
207 стр.
Књига доноси исцрпан по
пис музичких дела, нову
дискографију и сре
ђену
библиографију Ерика Сатија.
Аутор се фокусирао упра
во на последњих пет година
Сатијевог живота…
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ИЗДАВАЧ
ГОДИНЕ
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ПОПУЛАРНА KЊИГА
НОВО!

17 х 24 цм • тврд повез

Бора Отић
ШОРОМ СРЕДОМ, ДВАРЕД
Обим: 240 стр.

1.500,-

Књига која је написана у славу обичног живљења, књига у
којој људи казују и казивањем исписују истине о лепоти и
горчини живљења.
Онако како говоре, тако је и написано. То је једна од
највећих врлина ове књиге: сачувани језик средина, речник
провинцијализма, лепих и живототворних.

(2.500)

Идеалан поклон за госте или
пријатеље из иностранства!

НОВО!

1.260,-

ПИТКА, МУДРА, НЕОБИЧНА КЊИГА
О ОБИЧНОСТИ!

(1.800)

1.260,-

(1.800)

◆ БАЧ
◆ ПЕТРОВАРАДИН
◆ Сланкамен
◆ Гардош
◆ КАЛЕМЕГДАН
◆ СМЕДЕРЕВО
◆ КУЛИЧ
◆ РАМ
◆ ГОЛУБАЦ
◆ Диана
◆ ФЕТИСЛАМ
◆ Понтес

Валентина Вуковић, Срђан Ерцеган, Владимир Пихлер, Мишко Лазовић
Књига 1 Тврђаве на Дунаву / 196 стр.
22,5 х 20 цм • тврд повез
Књига 1 The fortresses on the Danube / 192 стр.
Књига доноси и представља фотографије чудесних грађевина, мање или више познатих јавности. Колико тврђава постоји на српском току реке Дунав? • Из
ког периода датира најстарија дунавска грађевина? • Који су политички разлози из којих су настајала ова одбрамбена утврђења? • Како се њихов изглед
временом мењао и како данас изгледају остаци ових тврђава? • Које легенде прате њихово зидање? • Како су о њима говорили путописци из ранијих
епоха? • Да ли смо заборавили културно и национално благо наше земље? • Који су важни историјски догађаји и историјске личности испратиле постојање
ових грађевина? • Ко су били њихови градитељи, од каквог стратешког значаја и каквом типу су припадале? • Када су подизане и када освајане?

КУПОВИНОМ КЊИГЕ

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.

1.500,-

(1.875)

ТВРЂАВЕ НА ДУНАВУ добијате на поклон
ДУНАВ – називи кроз векове
Велимир Вукмановић
ДУНАВ – НАЗИВИ КРОЗ ВЕКОВЕ
двојезично
11 х 20 цм / брош повез / 112 стр.
КОЛОРНЕ СЛИКЕ

ИЗДАВАЧ
ГОДИНЕ

невероватне
а
до истек
залиха!
1. Мостови Новог Сада, Зоран Колунџија –
12х17 цм/ брош/ 160 стр.
100,2. Дунав називи кроз векове, Велимир
Вукмановић – 11х20 цм/ брош/
112 стр.
100,3. Кратка историја Новог Сада, Ђорђе
Србуловић – 16х24 цм/ тврд/
304 стр.
300,4. Црвени пенџер, Витомир Сударски Ред –
11х18/ брош/ 205 стр.
50,5. Стаклени мир – Џими Картер и опасни
Срби, Борко Б. Ђорђевић – 14х20 цм/
брош/ 329 стр.
200,6. Нови Сад од неандерталаца до Турака,
Предраг Медовић – 12х20 цм/ брош/
158 стр.
200,7. Новосадски магистрат, Донка Станчић и
Мишко Лазовић – 11,5х16 цм/ тврд/
160 стр.
200,8. Анђелов додир, Небојша Татомир –
14х20 цм/ брош/ 168 стр.
200,9. Траг човека, Феђа Димовић –
11,5х18,5 цм/ тврд/ 72 стр.
200,10. Брдо изнад облака, Весна Крмпотић –
16х24 цм/ тврд/ 484 стр.
300,11. Све моје љубави – слепи перископи,
Александар Петровић – 11х18 цм/ тврд/
258 стр.
200,12. Венерино завештање, Ензо Корман –
11х18 цм/ брош/ 316 стр.
100,13. Моје новосадске и друге године,
Јован Дејановић – 16,8х23,5 цм/ тврд/
400 стр.
500,14. Топлички збег, Звездан Ћурчић –
13,5х20,5 цм/ тврд/
илустровано/ 150 стр.
200,15. Зујање, Дејан Павков – 14х21 цм/
брош/ 203 стр.
200,16. Речник јавашлука, Бојан Јовановић –
14х20 цм/ тврд/ 293 стр.
100,17. Зашто? – пропаганда и лажи о
ратовима на Балкану, Уле Бјерке –
13,5х20,5/ тврд/ 240 стр.
200,18. Стандарднојезичка преиспитивања 3,
Милан Шипка – 14х20 цм/ тврд/
196 стр.
200,19. Срби у Коморану, Љубивоје Церовић –
14х20 цм; тврд/ 120 стр.
200,20. Каменови, Дејан Медаковић –
12х21 цм/ брош/ 102 стр.
100,21. Глас с прозора, Милена Шурјановић –
14х20 цм/ брош/ 134 стр.
100,22. Мирис тамјана, Жарко Талијан –
16х24 цм/ тврд/ 593 стр.
500,23. Феномен дистопијског језика, Милан
Живановић – 14х20 цм/ брош/
246 стр.
100,-

цене!
ПУН КОЛОР

само

450,(1.500)
Необична географија
Зоран Николић
22.5х20 цм/ тврд/ 147 стр.
24. Јапански диван, Душан Шимко –
14х21 цм/ тврд/ 109 стр.
200,25. Тајна маргиналног – питома оаза
стварности, Мирјана Поповић-Радовић –
22х22 цм/ брош/ 232 стр.
300,26. Рат први, други, трећи, Синиша Божулић –
13х20 цм/ брош/ 286 стр.
200,27. Крстови Новог Сада, Душан В. Салатић –
16х23.5 цм/ брош/ 170 стр.
200,28. Вршац, водич, Весна Златичанин и
Александар Путник – 13х20 цм/ тврд/
313 стр.
200,29. Етничко чишћење – озакоњени злочин
стољећа, Светозар Ливада – 16х24 цм/
брош/ 495 стр.
200,30. Гавран краде светлост, Бил Рид и
Роберт Брингхерст – 11х18 цм/ брош/
136 стр.
100,31. Утопија Имиграција – остати или не?,
Иван Јурик – 14х20 цм/ брош/
486 стр.
300,32. На гробу Карла Маркса, Радомир
Путниковић – 14х20 цм/ тврд/
87 стр.
200,33. НС на Дунаву, Велимир Вукмановић –
24х16 цм/ тврд/ 479 стр.
300,34. Пороци раја, Љубомир Никчевић –
14х20цм/ брош/ 337 стр.
__0,35. Тајна косаничког храста,
Звездан Ћурчић – 13,5х20,5 цм/ тврд/
136 стр.
200,36. Сремска каменица водич, Ангелина
Чанковић Поповић – 21 цм/ тврд/
латиница/ 103 стр.
100,37. Дрво – животна прича, Вејн Грејди и
Дејвид Сузуки – 13х20 цм/ брош/
213 стр.
100,38. Кључ од капије, Милена Шурјановић –
14х20 цм/ брош/ 260 стр.
200,39. Светлост на крају света, Вејд Дејвис –
11х18 цм/ брош/ 240 стр.
100,40. Стандарднојезичка преиспитивања 2,
Милан Шипка – 14х20 цм/ тврд/
428 стр.
200,-

2 0 1 8

до
41. Споменик Словена, Стеван Бугарски –
22 цм/ тврд/ 558 стр.
200,42. Ми о вуку цариник на врата,
Нада Симин – 12х20 цм/ брош/
110 стр.
100,43. Продана демократија – пут у ропство,
Милорад Костић – 13,5х20,5 цм/
тврд/ 259 стр.
200,44. Узурпатори неба, Миодраг Павловић –
11х18 цм/ брош/ 111 стр.
100,45. Сваки пас има свој дан, Настић Радован –
21х20 цм/ брош/ 118 стр.
100,46. Одисејеве сузе, Роже Греније –
11х18 цм/ брош/ 175 стр.
100,47. Чаура мака, Милена Шурјановић –
14х20 цм/ брош/ 88 стр.
100,48. Јосиф Други и Срби, Дејан Медаковић –
25х30 цм/ тврд/ 156 стр.
500,49. Обољења вена, Михаило Вучинић –
11,5х20 цм/ брош/ 51 стр.
100,50. Црни нотес – дневник младог Адолфа
Хитлера, Радован Ждрале – 14х20 цм/
брош/ 259 стр.
100,51. Зерб – опсада Београда, Радомир
Миљојковић и Стеван Ђаковић –
21х30 цм/ брош/ 44 стр.
100,52. Невидљиви прстен, Предраг Лучић –
14х20 цм/ тврд/ 296 стр.
100,53. Победа пораза, Душко Богдановић –
14х20 цм/ тврд/ 262 стр.
100,54. Антологија викторијанске поезије,
Весна Егерић – 14х20 цм/ брош/
148 стр.
100,55. Књига о Исидору, Јадранка и
Светозар Радујко – 14х20 цм/ тврд/
400 стр.
300,56. Ефемерис 5, Дејан Медаковић –
13х24 цм/ тврд/ 336 стр.
200,57. Моје новеле. Антологија мађарске
новеле, Сава Бабић – 12.5х20 цм/
тврд/ 320 стр.
200,58. Тајна италијанске грофице,
Слободан Ђулибрк – 14х20 цм/ брош/
144 стр.
200,59. Белешке из ината, Душко Богдановић –
14х20 цм/ брош/ 57 стр.
100,60. ТвТерминатор, Душко Богдановић –
14х20 цм/ тврд/ 261 стр.
100,-
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