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Зима је за читање!
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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.

Драги пријатељи, љубитељи писане речи,

Како се приближавамо крају једне календарске 
године, природно је да правимо пресек онога 
што смо до сада урадили и сагледамо планове 
за наредну годину.

Успели смо у остварењу важних за да  та
ка које смо пред себе поста ви ли, и у 2019. 
каталогизирали више од 120 нових насло-
ва, чиме смо одржали годишњи просек у 
броју објављених публикација. Свакако, осим 
броја наслова, далеко већу вредност носи 
њихов квалитет и садржај. А у овој години 
имамо свако право да будемо поносни на 
вредне књиге које осветљавају и објашњавају 
чињенице из наше даље и ближе историје.

У VI колу Едиције Србија 1914–1918 пу
бликовали смо Ратне дневнике Станислава 
Кракова и тиме их по први пут учинили до
ступнима широкој публици. Још једна, ис
торијски гледано значајна књига је моно
графија Лице рата Милене Марјановић, која 
је својим истраживачким радом сакупила ра
дове и биографије деведесеторо ратних фото
графа из периода Првог светског рата.

Едицију Пречански Срби до слома Аустро
угарске допунили смо са три нова наслова, 
значајна за стручњаке и проучаваоце теме 
при саједињења Војводине Краљевини Ср
би ји. Међутим, ове књиге биће занимљиве и 
читаоцима који желе из оригиналних извора 
да схвате какве су биле друштвенополитичке 
прилике у Хабзбуршкој монархији до 1918. 
године.

Од историјских издања посебно издвајамо 
двотомно дело о Николи Пашићу Васе Кази
мировића. Књиге ће, сигурни смо, помоћи да 
се боље схвате прилике у којима је живео и 
деловао овај велики српски државник.

Осим српске историје, велики труд улажемо 
у неговање српског језика. Ове године еди
ција Популарна лингвистика постала је бо
гатија за још пет нових наслова, а публици ће 
посебно бити интересантна књига Језик око 
нас. Ова књига настала је у сарадњи са сјајним 
људима, стручњацима, окупљеним око онлајн 
платформе Језикофил.

За крај, да поменемо и одлуку Нобеловог 
комитета да овогодишњу Награду за књижев
ност додели великом аустријском писцу, 
Петеру Хандкеу. Писцу чија смо два дела 
објавили у едицији Река, а који је читаоцима у 
Србији поручио: 

„Мање ми аплаудирајте, више ме читајте.“
Ми вама овом приликом поручујемо да 

свакако искористите сваки слободан тренутак 
за читање. Дубоко смо уверени да само чи та
њем релевантних и квалитетних дела можемо 
стећи увиде о историјским приликама, а тиме 
и боље разумети садашњост. Не до зволите да 
вам ставове одређују медији, већ развијајте 
критичко мишљење и – читајте, читајте, читајте!

Ваш Прометеј

ПИСМО ЧИТАОЦИМА

„Књиге сејати око себе, што више – неке ће нићи.“
Живојин Павловић
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ТРИ СИЛЕ ПРИТИСЛЕ СРБИЈИЦУ Драгутин Паунић и Милија Поповић / 13,5х20,5 цм, 357 стр.
СРБИЈИЦО, ДУШО ГОРКА Драгутин Паунић и Милија Поповић / 13,5х20,5 цм, 383 стр.
КАД СУ ВОЈСКЕ ПРОЛАЗИЛЕ Драгутин Паунић / 13,5х20,5 цм, 263 стр.

СРПСКА СЕЉАЧКА ТРИЛОГИЈА
„Историја једног народа није садржана 
само ’у дебелим књигама које пишу уче
не главе’, вредност има и искуство малог 
човека у великим догађајима. Припове
дачи у овим књигама су невољни ратни
ци који су само тренутак пре тога били 
обични тежаци, а у биткама хероји и ста
мени чувари огња; фактички непи смени, 
а по приповедању праве живе риз нице 
мудрости и народног говора – постају, 
сто година касније, наше огледало и 
наша савест...

Овде се не говори о суморној Србијици 
што, опкољена, грца и бори се са ду
шом, већ о победничкој Србији, која је 
усправна, која пева и када пати, и чији 
синови, и када им је све у огњу нестало, 
своје куће и имања подижу из пепела, 
опет њишу своје колевке и поново се 
хватају у коло...“ – Немања Девић 

„Златна књига о величини малених!“ – 
Драгиша Витошевић

Што више упознајемо лице рата, то се више удаљавамо од њега.

Милена Марјановић 
ЛИЦЕ РАТА 
21х27 цм, 176 стр.

Свет ратне фотографије Србије из периода 
1912–1918 недовољно је познат, па и деценијама 
намерно потискиван и сада добијамо одједном 
целовито дело врсне ауторке настало с вером да 
је меморија нуклеус новог живота.

Историја уметности не може бити одвојена 
од живота и ово је и књига дужних сећања на 
заборављене, погинуле у боју, умрле од глади, 
болести, хладноће.

ОТКРИВЕНО ЈЕ И ОБРАЂЕНО  
90 АУТОРА ФОТОГРАФИЈА!

Књига је номинована као један од пет 
најбољих наслова за Издавачки подухват 

овогодишег Сајма књига у Београду.

комплет 
2.690,- 
(3.900,-)

-30%

1.200,- 
(1.800,-)

-30%
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Милан Ж. Живановић 
ПУКОВНИК АПИС / 17х24 цм; 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.

Васа Казимировић 
ЦРНА РУКА / 17х24 цм; 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...

НИКОЛА ПАШИЋ  
И ЊЕГОВО ДОБА

Књига која је изазвала контроверзе! Књига 
коју морате прочитати да бисте могли доне
ти сопствени суд о политичкој улози Николе 
Пашића у српској историји.

Аутор нашег популарног издања Црна рука, 
рекао је: 

 
„АКО ВОЛИМ СВОЈ НАРОД МОРАМ ДА ГА 

СТАВИМ ПРЕД ОГЛЕДАЛО!“

Васа Казимировић 
НИКОЛА ПАШИЋ И ЊЕГОВО ДОБА 
Књига 1 / 17х24 цм; 632 стр. 
Књига 2 / 17х24 цм; 688 стр.

појединачно са попустом 
1.300,- 

(пуна појединачне цена: 2.390,-)

2 књиге 
2.800,- 
(4.760,-) -40%

2 књиге 
1.950,-

ПОСЛЕДЊИ ПУТ  

ПО ОВОЈ ЦЕНИ!
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И ЊЕГОВО ДОБА

СРБИЈА 1914–1918
„Само неуки, неразумни људи могу да сматрају да је прошлост мртва и непролазним зидом заувек 
одвојена од садашњице. Истина је, напротив, да је све оно што је човек мислио и осећао и радио 
нераскидиво уткао у оно што ми данас мислимо, осећамо и радимо. Уносити светлост научне 
истине у догађаје прошлости, значи служити садашњости.“

Иво Андрић

6 .  К О Л О
  1.  Миле Бјелајац 

1914–2014: ЗАШТО РЕВИЗИЈА? – Свака ревизија 
Првог води ревизији Другог светског рата 
13,5х20,5; 368 стр.; илустровано (пуна цена: 1.200,-) 

  2.  Мирослав Тохољ [приређивач]  
СТЕВО Ј. СТЕФАНОВИЋ  
РАТНИ ДНЕВНИК (август 1915–август 1916) 
13,5х20,5; 392 стр.; илустровано (пуна цена: 1.200,-) 

  3.  Мирко Демић [приређивач] 
СТАНИСЛАВ КРАКОВ 
РАТНИ ДНЕВНИЦИ 1912–1916  
13,5х20,5; 256 стр.; илустровано (пуна цена: 1.200,-) 

  4.  Маргарет Макмилан  
ПАРИЗ 1919 
13,5х20,5; 570 стр.; илустровано (пуна цена: 1.800,-) 

  5.  Ратомир Дамјановић [приређивач]  
СТРАНКИЊЕ О СРПСКОМ ВОЈНИКУ И СРБИЈИ  
У ВЕЛИКОМ РАТУ 
13,5х20,5; 456 стр.; илустровано (пуна цена: 1.500,-) 

  6.  Андреј Митровић 
ЈУГОСЛАВИЈА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ МИРА 
13,5х20,5; 520 стр.; илустровано (пуна цена: 1.500,-) 

  7.  Андреј Митровић  
РАЗГРАНИЧЕЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ  
СА МАЂАРСКОМ И РУМУНИЈОМ 
13,5х20,5; 544 стр.; илустровано (пуна цена: 1.500,-) 

  8.  Радоје Јанковић  
У ВИХОРУ ОКТОБАРСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 
Приредила Даница Оташевић 
13,5х20,5; 392 стр.; илустровано (пуна цена: 1.500,-) 

  9.  Оливера Делић  
НЕСТАЛИ – Српски ратни заробљеници и 
интернирани цивили. Сабирни логор у  
Сремској Митровици (1915–1916) 
13,5х20,5; 200 стр.; илустровано (пуна цена: 1.100,-) 

10.  Милена Марјановић  
ЛИЦЕ РАТА – Ратна фотографија у Србији  
1912–1913/1914–1918 
21x27 цм; 172 стр.; илустровано (пуна цена: 1.800,-) 

Приредио Ратомир Дамјановић 
СТРАНКИЊЕ О СРПСКОМ ВОЈНИКУ 
И СРБИЈИ У ВЕЛИКОМ РАТУ 
13,5х20,5 цм, 456 стр.

Миле Бјелајац 
1914–2014: ЗАШТО РЕВИЗИЈА? 
13,5х20,5 цм, 368 стр.

Приредио Мирко Демић  
СТАНИСЛАВ КРАКОВ 
РАТНИ ДНЕВНИЦИ 1912–1916 
13,5х20,5 цм, 256 стр.

Заједничко издање са  
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈОМ СРБИЈЕ

-40%

-30%

1.050,-
840,- 840,-

ПРВИ ПУТ ДОСТУПНО 

ЧИТАОЦИМА!
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3  К Њ И Г Е  П О  Ц Е Н И  1

1.  Тоша Искруљев РАСПЕЋЕ СРПСКОГ 
НАРОДА У СРЕМУ 1914.  
13,5х20,5; 400 стр.; илустровано (пуна цена: 1.350,-)

2.  Катарина Штурценегер СРБИЈА У РАТУ 
1914–1916  
13,5х20,5; 240 стр.; илустровано (пуна цена: 1.200,-)

3.  Бруно Барили СРПСКИ РАТОВИ  
13,5х20,5; 160 стр.; илустровано (пуна цена: 1.100,-)

1.7
90

,-

1.  Ђорђе Станковић РАТНИ ЦИЉЕВИ СРБИЈЕ 
13,5х20,5; 496 стр.; илустровано (пуна цена: 1.450,-)

2.  Владислав Пандуровић СРПСКА ПИСМА ИЗ 
СВЕТСКОГ РАТА 1914–1918. 
13,5х20,5; 496 стр (пуна цена: 1.200,-)

3.  Лука Горголини ПРОКЛЕТИ СА АЗИНАРЕ 
13,5х20,5; 256 стр.; илустровано (пуна цена: 1.200,-)

1.8
90

,-
1.  Оливер Јанц 14. ВЕЛИКИ РАТ 

13,5х20,5; 496 стр.; илустровано (пуна цена: 800,-)
2.  Зоран Радовановић СРБИ НА КОРЗИЦИ 

13,5х20,5; 208 стр.; илустровано (пуна цена: 1.250,-)
3.  Ђорђе Ђурић СРБИЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ  

РАТУ – илустрована хронологија 
13,5х20,5; 496 стр.; илустровано (пуна цена: 1.450,-)

1.9
90

,-

      Милош Ковић ГАВРИЛО ПРИНЦИП, 
документи и сећања 
13,5х20,5; 1008 стр.; илустровано (пуна цена: 2.550,-)

с а м о 
1.490,-

1.  Видоје Голубовић, Предраг Павловић,  
Новица Пешић МИЛУНКА САВИЋ 
13,5х20,5; 272 стр.; илустровано (пуна цена: 1.350,-)

2.  Лучијан Боја ПРВИ СВЕТСКИ РАТ 
13,5х20,5; 112 стр. (пуна цена: 1.100,-)

3.  Аријус ван Тинховен СА СРБИМА У 
АЛБАНИЈИ 1914–1918 
13,5х20,5; 184 стр.; илустровано (пуна цена: 1.250,-)

1.8
90

,-

1.  Петар Опачић ОД БЕОГРАДА ДО КРФА – 
1915–1916 
13,5х20,5; 432 стр.; илустровано (пуна цена: 1.650,-)

2.  Владимир Ћоровић ЦРНА КЊИГА ПАТЊЕ 
СРБА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
13,5х20,5; 216 стр.; илустровано (пуна цена: 1.350,-)

3.  Анри Барби СА СРПСКОМ ВОЈСКОМ 
13,5х20,5; 392 стр.; илустровано (пуна цена: 1.550,-)

1.9
90

,-

1.  Џон Рид РАТ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 
13,5х20,5; 392 стр.; илустровано (пуна цена: 1.550,-)

2.  Фортијер Џонс СА СРБИЈОМ У ИЗГНАНСТВУ 
13,5х20,5; 496 стр. (пуна цена: 1.350,-)

3.  Антон Холцер ЏЕЛАТОВ СМЕШАК 
13,5х20,5; 376 стр.; илустровано (пуна цена: 1.650,-)

1.9
90

,-

      Милош Казимировић и Ханс Хартман 
КРВАВИ ТРАГ ВЕЛИКОГ РАТА 
13,5х20,5; 240 стр.; илустровано (пуна цена: 1.500,-)

с а м о 
750,-

1.  Владимир Ј. Радојевић, Добросав Ј. 
Миленковић ПРОПАСТ СРПСКИХ РЕГРУТА 
13,5х20,5; 352 стр.; илустровано (пуна цена: 1.150,-)

2.  Душан Батаковић СРБИЈА И БАЛКАН 
1914–1918 
13,5х20,5; 584 стр.; илустровано (пуна цена: 1.550,-)

3.  Вилијам Хантер ЕПИДЕМИЈЕ ПЕГАВОГ 
ТИФУСА И ПОВРАТНЕ ГРОЗНИЦЕ У СРБИЈИ 
1915. ГОДИНЕ 
13,5х20,5; 272 стр.; илустровано (пуна цена: 1.200,-)

1.7
90

,-

1.  Новица Пешић, Видоје Голубовић, Предраг 
Павловић ВОЈВОДА ВУК – Ратничка 
легенда 
13,5х20,5; 496 стр.; илустровано (пуна цена: 1.550,-)

2.  Станислав Сретеновић [приређивач] 
СА СРПСКОМ ВЛАДОМ И ВОЈСКОМ ОД 
НИША ДО КРФА 1915–1916 – француска 
сведочанства  
13,5х20,5; 344 стр.; илустровано (пуна цена: 1.200,-)

3.  Милутин Бојић ПЛАВА ГРОБНИЦА 
13,5х20,5; 344 стр.; илустровано (пуна цена: 1.200,-)

1.8
90

,-

1.  Ханес Лајдингер, Верена Мориц, Карина 
Мозер и Волфрам Дорник ПРЉАВИ РАТ 
ХАБЗБУРГА 
13,5х20,5; 400 стр.; илустровано (пуна цена: 1.500,-)

2.  Мејбел Синклер Стобарт ПЛАМЕНИ МАЧ у 
Србији и другде 
13,5х20,5; 344 стр.; илустровано (пуна цена: 1.300,-)

3.  СРПСКИ ШКОЛСКИ ДАН у Француској – 26. 
марта 1915. године 
13,5х20,5; 296 стр.; илустровано (пуна цена: 1.100,-)

1.9
90

,-

      Милан Шантић ВИТЕЗИ СЛОБОДЕ 
13,5х20,5; 712 стр.; илустровано (пуна цена: 2.550,-)

с а м о 
1.490,-

1.  Перо Слијепчевић и сарадници  
НАПОР БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА  
ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ 
13,5х20,5; 426 + VI стр.; илустровано (пуна цена: 1.500,-)

2.  Арналдо Фракароли СРБИЈА У ТРЕЋЕМ 
РАТУ. ВЕСТИ ИЗ СРБИЈЕ 
13,5х20,5; 144 стр.; илустровано (пуна цена: 1.150,-)

3.  Лукиjанос Хасиотис ГРЧКО-СРПСКИ 
ОДНОСИ 1913–1918 
13,5х20,5; 544 стр.; илустровано (пуна цена: 1.700,-)

1.7
90

,-

1.  Петар Опачић СОЛУНСКИ ФРОНТ.  
ЗЕЈТИНЛИК 
13,5х20,5; 288 стр.; илустровано (пуна цена: 1.500,-)

2.  Милутин Крунић РАСПЕТА СРБИЈА 
13,5х20,5; 176 стр.; илустровано (пуна цена: 1.150,-)

3.  Ратомир Дамјановић ДР ЕДВАРД В. РАЈАН 
– СПАСИЛАЦ БЕОГРАДА 
13,5х20,5; 232 стр.; илустровано (пуна цена: 1.400,-)

1.8
90

,-

Заједничко издање са  
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈОМ СРБИЈЕ
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1.  Никола Марковић СЛИКА НЕМАЧКЕ И  
НЕМАЦА У СРБИЈИ 1914–1918 
13,5х20,5; 384 стр.; илустровано (пуна цена: 1.550,-)

2.  Даглас Волш (Douglas Walsh) СА СРБИМА 
НА СОЛУНСКОМ ФРОНТУ (WITH SERBS 
IN MACEDONIA) 
13,5х20,5; 216 стр.; илустровано (пуна цена: 1.250,-)

3.  Алфред Краус УЗРОЦИ НАШИХ ПОРАЗА 
13,5х20,5; 416 стр.; илустровано (пуна цена: 1.550,-)

1.9
90

,-

1.  Клаус Гитингер и Винфрид Волф ТЕШИТЕЉ 
13,5х20,5; 448 стр.; илустровано (пуна цена: 1.550,-)

2.  Божица Младеновић [приређивач] 
УТОЧИШТА НИ КОД КОГА Дневник Тошка 
Влаховића из 1917. године 
13,5х20,5; 176 стр.; илустровано (пуна цена: 1.200,-)

3 .  Мара Шовљаков ГЛАД У БОСНИ И  
ХЕРЦЕГОВИНИ И СМЕШТАЊЕ ДЕЦЕ У  
ВОЈВОДИНУ 1917–1918 
13,5х20,5; 256 стр.; илустровано (пуна цена: 1.150,-)

2.1
90

,-

1.  Луиђи Вилари СОЛУНСКИ ФРОНТ 
13,5х20,5; 368 стр.; илустровано (пуна цена: 1.450,-)

2.  Драгутин Паунић, Милија Ђорђевић  
ТРИ СИЛЕ ПРИТИСЛЕ СРБИЈИЦУ 
13,5х20,5; 344 стр.; илустровано (пуна цена: 1.350,-)

3.  Милан Ж. Живановић ДУБРОВНИК У 
БОРБИ ЗА УЈЕДИЊЕЊЕ 1908–1918. 
13,5х20,5; 348 стр.; илустровано (пуна цена: 1.350,-)

2.1
90

,-

1.  Изабел Емзли Хатон (I. Emslie Hutton) 
СА ЖЕНСКОМ ЈЕДИНИЦОМ У СРБИЈИ, 
СОЛУНУ И СЕВАСТОПОЉУ (WITH A 
WOMAN’S UNIT IN SERBIA, SALONIKA AND 
SEBASTOPOL) 
13,5х20,5; 304 стр.; илустровано (пуна цена: 1.250,-)

2.  Петар Опачић СРБИЈА, СОЛУНСКИ ФРОНТ 
И УЈЕДИЊЕЊЕ 1918 
13,5х20,5; 624 стр.; илустровано (пуна цена: 1.600,-)

3.  Јасмина Томашевић ВЕЛИКИ РАТ И 
„МАЛИ” ЧОВЕК: СВЕДОЧЕЊА СРПСКИХ 
ВОЈНИКА 
13,5х20,5; 338 стр.; илустровано (пуна цена: 1.150,-)

2.1
90

,-

     Новица Ракочевић ЦРНА ГОРА У ПРВОМ 
СВИЈЕТСКОМ РАТУ 1914–1918 
13,5х20,5; 736 стр.; илустровано (пуна цена: 1.800,-)

с а м о 
990,-

1. Ерик Гобети САРАЈЕВО REWIND 
13,5х20,5; 150 стр.; илустровано (пуна цена: 990,-)

2.  Славиша Павловић РАТНИЦИ ЦРНЕ РУКЕ  
бесмртна претходница 
13,5х20,5; 184 стр.; илустровано (пуна цена: 880,-)

99
0,-

1.  Жарко Талијан МИРИС ТАМЈАНА 
17х24; 598 стр.; илустровано (пуна цена: 1.900,-)

2.  Владимир Фијат ОВЕЈАНИ СРБИН – Велики  
рат у сећањима добровољаца из Баната 
13,5х20,5; 124 стр.; илустровано (пуна цена: 900,-) 1.9

00
,-

1.  Снежана Алексић ИЛИЈИНА ПРИЧА 
17х24; 212 стр.; илустровано (пуна цена: 1.200,-)

2.  Стеван Бугарски (С)ПОМЕНИК СЛОВЕНА 
13,5х20,5; 558 стр.; илустровано (пуна цена: 1.450,-) 1.4

50
,-

1.  Звездан Ћурчић ТОПЛИЧКИ ЗБЕГ 
13,5х20,5; 150 стр.; илустровано (пуна цена: 990,-)

2.  Јован М. Јовановић Пижон  
ДНЕВНИК (1896–1920) 
17х24; 736 стр.; илустровано (пуна цена: 2.420,-)

2.4
20

,-

1.  Исидор Ђуковић НАЂМЕЂЕР – аустроугарски  
логор за Србе 
17х24; 424 стр.; илустровано (пуна цена: 1.900,-)

2.  Небојша Кузмановић • Nebojša Kuzmanović  
НАЂМЕЂЕРСКА ДОЛИНА СМРТИ РИСТА 
КОВИЈАНИЋА • VEĹKOMEDERSKÉ ÚDOLIE SMRTI 
RISTA KOVIJANIĆOVA 
17х24; 200 стр.; илустровано (пуна цена: 1.200,-)

3.  Божица Младеновић  
ТОПЛИЧКИ УСТАНАК 1917 
17х24; 528 стр.; илустровано (пуна цена: 2.400,-)

по
се

бн
а 

по
ну

да
 

2.9
90

,-

ЧИТАЊЕМ И ДАРИВАЊЕМ 

ОВИХ КЊИГА ЧУВАМО 

УСПОМЕНУ НА НАШЕ 

ПРЕТКЕ!

НАШИМ КУПЦИМА ЕДИЦИЈЕ СРБИЈА 1914–1918 СВИДЕЛЕ СУ СЕ 

И КЊИГЕ ВАН КОМПЛЕТА:

2  К Њ И Г Е  П О  Ц Е Н И  1
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У овој едицији пронаћи ћете биографије војвода Радомира Путника, Степе 
Сте па новића 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 истражи
вачког 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.

C
M
YK

ВојВода  
РадоМИР  
ПУТНИК

Саво Скоко

Са
во

 С
ко

ко
Во

јВо
да

 Ра
до

МИ
Р П

УТ
НИ

К  
  1

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

C
M
YK

ВојВода  
РадоМИР  
ПУТНИК

Саво Скоко

Са
во

 С
ко

ко
 

П
ет

ар
 О

па
чи

ћ
Во

јВо
да

 Ра
до

МИ
Р П

УТ
НИ

К  
  2

ISBN 978-86-515-1390-2

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

C
M
YK

ВојВода  
Степа  

СтепаноВић

Саво Скоко • Петар Опачић
Са

во
 С

ко
ко

 
П

ет
ар

 О
па

чи
ћ

Во
јВо

да
 Ст

еп
а С

те
па

но
Ви

ћ  
  1

ISBN 978-86-515-1383-4

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

C
M
YK

ВојВода  
Степа  

СтепаноВић

Саво Скоко • Петар Опачић

Са
во

 С
ко

ко
 

П
ет

ар
 О

па
чи

ћ
Во

јВо
да

 Ст
еп

а С
те

па
но

Ви
ћ  

  2

ISBN 978-86-515-1384-1

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

C
M
YK

МОЈЕ  
УСПОМЕНЕ

Живојин Мишић

Ж
ив

ој
ин

 М
иш

ић
МО

ЈЕ 
УС

ПО
МЕ

НЕ

ISBN 978-86-515-1394-0

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 C

M
YK

ВојВода  
ЖИВојИН  
МИШИЋ

Петар Опачић

П
ет

ар
 О

па
чи

ћ
ВО

ЈВО
ДА

 Ж
ИВ

ОЈ
ИН

 М
ИШ

ИЋ

ISBN 978-86-515-1396-4

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

C
M
YK

ОДБРАНА  
КОСОВА ПОЉА  

1915

Петар Бојовић

П
ет

ар
 Б

ој
ов

ић
ОД

БР
АН

А К
ОС

ОВ
А П

ОЉ
А 1

915

ISBN 978-86-515-1395-7

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

C
M
YK

МЕМОАРИ 
СОЛУНСКИ ФРОНТ 

СРБИЈА, БАЛКАН

Луј Франше д’Епере

Лу
ј Ф

ра
нш

е 
д’

Еп
ер

е
МЕ

МО
АР

И.
 СО

ЛУ
НС

КИ
 ФР

ОН
Т 

СР
БИ

ЈА
, Б

АЛ
КА

Н

ISBN 978-86-515-1382-7

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 
ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК 1 
17х24; 352 стр.  (пуна цена: 2.000,-)

Саво Скоко 
ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК 2 
17х24; 304 стр.  (пуна цена: 2.000,-)

Саво Скоко, Петар Опачић 
ВОЈВОДА СТЕПА СТЕПАНОВИЋ 1 
17х24; 264 стр.  (пуна цена: 2.000,-)

Саво Скоко, Петар Опачић 
ВОЈВОДА СТЕПА СТЕПАНОВИЋ 2 
17х24; 304 стр.  (пуна цена: 2.000,-)

Живојин Мишић 
МОЈЕ УСПОМЕНЕ 
17х24; 360 стр.  (пуна цена: 2.000,-)

Петар Опачић 
ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ 
17х24; 488 стр.  (пуна цена: 2.000,-)

Петар Бојовић 
ОДБРАНА КОСОВА ПОЉА 1915 
17х24; 212 стр.  (пуна цена: 2.000,-)

Луј Франше д’Епере 
МЕМОАРИ. СОЛУНСКИ ФРОНТ,  
СРБИЈА, БАЛКАН 
17х24; 232 стр.  (пуна цена: 2.000,-)

ПОКЛОН ЦЕГЕР 
за куповину књига 
из едиције Српске 
војводе у износу 

већем од  
3.000,- динара

-40%
свака 

књига по 
цени 

1.200,-

СТОГОДИШЊИЦА ПРИСАЈЕДИЊЕЊА СРЕМА, БАНАТА, 
БАЧКЕ И БАРАЊЕ КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ



9СРПСКЕ ВОЈВОДЕ ИСТОРИЈА
Миливоје Иванишевић 
ОУН И РАЗБИЈАЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
1991–1995. резолуције 
14х20; 298 стр. (пуна цена: 500,-)
Зборник резолуција Савета безбедности 
ОУН донетих током разбијања Југо сла-
вије и оружаних сукоба 1991–1995. го-
дине. Резолуције су својеврстан под-
сет ник инквизиторског понашања и 
зло чина ОУН према српском народу у 
деценији разбијања Југославије и под-
стицања сепаратистичких покрета, кад 
су ОУН биле инструмент политике САД 
и Запада.

Петар Ристановић 
КОСОВСКО ПИТАЊЕ 1974–1989 
14х20; 580 стр.  (пуна цена: 2.400,-)
Ова књига написана је на основу обим-
не и до сада неистражене архивске 
гра ђе из Архива Југославије, Архива 
Ср бије, Историјског архива Београда, 
Ди пломатског архива Министарства 
спољ них послова Републике Србије и 
више локалних архива.

78 ДАНА АПОКАЛИПСЕ ИСТИНА 
ОПТУЖУЈЕ : НАТО БОМБАРДОВАЊЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 1999 
Приредили: Александар Влајковић и 
Душан Миловановић 
17х24; 468 стр. (пуна цена: 1.900,-)
Ова књига исписана је с намером да до-
принесе утемељењу јединствене нацио-
налне свести о страдању Србије од НАТО 
агресије 1999. године. Пре 20 година, од 
24. марта до 10. јуна 1999. године, трајало 
је бомбардовање Савезне Ре пу блике 
Југославије коју су тада, као зајед ничку 
државу, чиниле Србија и Црна Гора.

Славиша Недељковић 
ДАХИЈСКА ВРЕМЕНА НА КОСОВУ И 
МЕТОХИЈИ 1878–1899 
17х24; 248 стр.  (пуна цена: 990,-)
Хронолошки оквир књиге обухвата вре-
ме од Берлинског конгреса 1878, до 
Хаш ке конференције 1899. У књизи је 
реч о животу Срба на Косову и Метохији 
и њиховој борби за опстанак. 

-40%

СТОГОДИШЊИЦА ПРИСАЈЕДИЊЕЊА СРЕМА, БАНАТА, 
БАЧКЕ И БАРАЊЕ КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ

Гордана Петковић САДРЖАЈ НОВОСАДСКОГ СРПСКОГ 
ЛИСТА 1918–1919 
16х24 цм; 1128 стр. (пуна цена: 2.500,-)
По волумену, садржини и по бројности тема, издвојиће се књига 
коју је приредила Гордана Петковић, а бави се садржајем Српског 
листа који је излазио у Новом Саду само 1918. и 1919. Уз број-
не занимљиве податке, забележено је, готово из сата у сат, шта се 
дешавало у Новом Саду и другим местима пре завршетка Првог 
светског рата, па негде до половине 1919, када је коначно све било 
јасно. 

Дејан Микавица СРБИ У ХАБЗБУРШКОЈ 
МОНАРХИЈИ. ЗНАМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ  
1538–1918 
16х24 цм; 520 стр. (пуна цена: 2.500,-)

Дејан Микавица СРБИ У ХАБЗБУРШКОЈ 
МОНАРХИЈИ. ЗНАМЕНИТА ДОКУМЕНТА  
1538–1918 
16х24 цм; 480 стр. (пуна цена: 2.500,-)
Историја Срба у Хабзбуршкој монархији одлично се 
сагледава и кроз приказе живота и рада двадесет се-
дморице знаменитих предтсавника српског народа 
који су прошлост овог народа чинили посебном у кул-
туролошком, националном и цивилизацијском кон-
тексту. Све оно што су претходне генерације истори-
чара покушавале да постигну писањем монографија и 
појединачних студија о знаменитим личностима, ин-
ституцијама и историјским догађајима који су обеле-
жили пречанску прошлост током готово четири века, 
овом књигом је употпуњено и надокнађено.

350,-

1.680,-

1.300,-

690,-

1.750,-
1.750,-
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Саша Марковић  ВАСА СТАЈИЋ 
16х24 цм; 328 стр. (пуна цена: 1.800,-)
Изузетна личност, врстан познавалац европске филозоф-
ске мисли, али и посвећен национални прегалац и хумани 
со цијалиста. Његову политичку идеологију је обележио 
редукциони приступ актуелној друштвеној мисли, не-
прихватање националних идеја које су инклинирале ка 
шовинизму, опредељење ка југословенској доктрини, 
али и одлучност и спремност да личним примером и де-
ловањем у оквиру српских националних организација ис-
такне приврженост начелима равноправности и слободе 
за све народе.

Дејан Микавица  СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ 
16х24 цм; 326 стр. (пуна цена: 1.800,-)
Светозар Милетић је током 30 година политичког де-
ловања 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. Дефини-
сао је државотворну доктрину српског народа у целој 
Хабз буршкој монархији. 

Дејан Микавица  МИХАИЛО ПОЛИТ ДЕСАНЧИЋ  
16х24 цм; 242 стр. (пуна цена: 1.800,-)
Михаило Полит Десанчић је више од 60 година активно 
учествовао у политичком и друштвеном животу Срба у 
Аустро-Угарској и то као посланик на Угарском, Хрват-
ском и српском Црквено-народном сабору, оснивач и 
предводник Либералне странке, уредник најзначајнијег 
пречанског политичког листа Браник. После Милетиће-
вог повлачења из политичког живота, а посебно након 
тзв. Туцинданске трагедије, осмислио је и успешно 
предводио и осмишљавао националну и либералну по-
литику Срба у Дунавској монархији.

Дејан Микавица, Горан Васин  ЈАША ТОМИЋ  
16х24 цм; 320 стр. (пуна цена: 1.800,-)
Јаша Томић је у политичкој историји Срба у Аустро- 
-Уугарској представљао једну од најзначајнијих лич-
ности. Баштинећи политичку идеологију Светозара 
Мар ковића и Светозара Милетића, посебну улогу је 
у пречанској повесници осигурао бескомпромисним 
односом према српском националном програму у це-
лини. Као оснивач и водећи идеолог Радикалне стран-
ке утицао је на деловање и усмеравање националне 
политике пречанских Срба ка Краљевини Србији и ује-
дињењу војвођанских области са њом 1918. године.

Дејан Микавица  ЈОВАН СУБОТИЋ и СВЕТОЗАР 
ПРИБИЋЕВИЋ 
16х24 цм; 420 стр. (пуна цена: 1.800,-)
За име и деловање Јована Суботића и Светозара Прибиће-
вића везана је историја целокупне српске либерално-де-
мократске 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 вероисповести, несметану употребу ћирилице и 
равноправност хрватског и српског народа.

Горан Васин  НИКАНОР ГРУЈИЋ 
16х24 цм; 400 стр. (пуна цена: 1.800,-)
Пакрачки владика Никанор (Милутин) Грујић, црквени 
великодостојник који је својим преданим и пожртво-
ваним 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 з-
бур шке монархије установи и одбрани националну 
самобитност и само својност оличену у одређивању 
граница Војводине, де фи нисању њених надлежности 
и карактеру управе.

СТОГОДИШЊИЦА ПРИСАЈЕДИЊЕЊА СРЕМА, БАНАТА, БАЧКЕ И БАРАЊЕ КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ

Историја аустроугарских Срба пре и током Првог светског рата до последњих година није била системат
ски истражена и просто се намеће потреба за проучавањем ставова званичних институција и утицајних 
појединаца на судбину Срба унутар АустроУгарске.

Положај народа није био идентичан у целој држави, посебност је живот нашег народа на територији коју 
обухвата данашња Војводина, затим специфичности у Хрватској, као и тежак положај у Босни и Херце
говини и Далмацији. Поред овога битно је учешће Срба у аустроугарској војсци и фронтови на којима су 
најчешће ратовали (Источни), као  и судбина Срба у логорима широм АустроУгарске.

Укупно узевши, едиција Пречански Срби до слома АустроУгарске заслужује посебну пажњу научне 
јавности и као таква је од посебног значаја за националну и државну историју српског народа.

3 књиге 
2.690,-

3 књиге 
2.690,-

Уколико желите, сваку књигу можете купити  
и појединачно, са попустом од  

30% у односу на пуну цену -30%
Заједничко издање са  
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈОМ ВОЈВОДИНЕ
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Саша Марковић  ЈОВАН ЈОЦА ЛАЛОШЕВИЋ и 
ТИХОМИР ОСТОЈИЋ  
16х24 цм; 328 стр. (пуна цена: 1.800,-)
Тихомир Остојић један од најистакнутијих представника 
српске грађанске елите, трајно је обележио српску поли-
тичку мисао и државну идеју на овим просторима својим 
јавним стваралаштвом, новинарским и публицистичко-
журналистичким деловањем. Значајан је допринос Јо-
вана Лалошевића у отпору мађарској институционално 
осмишљеној асимилацији српског народа, формирању и 
раду Народних одбора што је утицало на организовање 
Велике народне скупштине у Новом Саду 1918. године. 

Дејан Микавица  ЛАЗА КОСТИЋ 
16х24 цм; 384 стр. (пуна цена: 1.800,-)
Лаза Костић се потврдио као вероватно најзначајнији 
уметник, стваралац и мислилац међу пречанским Срби-
ма. Недостижни панкалист, оригинални естета, теорети-
чар 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 оства-
рења српске заветне мисли у многоме су до сада остале у 
сенци његових поетских дела којима је увелико превази-
шао све своје претходнике...

СТОГОДИШЊИЦА ПРИСАЈЕДИЊЕЊА СРЕМА, БАНАТА, БАЧКЕ И БАРАЊЕ КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ

Горан Васин, Дејан Микавица   
ПЕТАР КОЧИЋ И ГАВРИЛО ПРИНЦИП 
16х24 цм; 444 стр. (пуна цена: 2.500,-)
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 усамље-
ни представници националне политичке идеологије 
босанско-херцеговачких Срба, Кочић и Принцип за-
служено постају основна тема ове књиге. 

Жарко Димић  ЂОРЂЕ СТРАТИМИРОВИЋ  
16х24 цм; 568 стр. (пуна цена: 1.800,-)
Књига је објављена поводом 170-тогодишњице од прог-
лашења 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 вој-
но ангажовање Ђорђа Стратимировића, наглашавајући ње-
гово залагање да се током српског народног покрета ојача 
правно-политички положај српског народа и да се истраје у 
борби за очување српског националног идентитета.

Д. Микавица, Г. Васин, Н. Нинковић  
ПРЕЧАНСКИ СРБИ У ВЕЛИКОМ РАТУ 1914–1918 
16х24 цм; 348 стр. (пуна цена: 2.800,-)
Како положај народа није био идентичан у целој држави, 
посебно се мора научно објаснити судбина Срба у Угар-
ској, 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).

Горан Васин   
АРХИЈЕРЕЈИ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ 
16х24 цм; 320 стр. (пуна цена: 1.800,-)
У књизи су сагледани патријарси Герман Анђелић, 
Георгије Бранковић и Лукијан Богдановић (у периоду 
1882–1913). Црквени великодостојници о којима гово-
ри 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 Аустро-Угарској. 

Дејан Микавица  СРБИ ДАЛМАЦИЈЕ 
16х24 цм; 320 стр. (пуна цена: 1.800,-)
Ова књига, кроз призму политичке делатности Саве 
Бјелановића и Антуна Фабриса пре и после Задарске 
декларације (1905), настоји да превазиђе и надокна-
ди већи део онога што у историји приморских Срба 
све до данас представља нарочиту непознаницу и не-
истражено историографско подручје. Други део књиге 
доноси релевантан избор из њихових новинских чла-
нака и посланичких беседа којима су увелико утицали 
на карактер и суштину српске националне политике у 
Хабзбуршкој монархији и изван ње.

Дејан Микавица СРПСКА ВОЈВОДИНА 
16х24 цм; 5326 стр. (пуна цена: 2.800,-)
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, со-
цијалну и друштвену равноправност у земљи у којој 
нису имали статус равноправног, дипломатичког на-
рода. Књига се састоји од десет поглавља распоређе-
них у две целине.

Драган Вукшић ЈОВАН ХРАНИЛОВИЋ 
16х24 цм; 154 стр. (пуна цена: 1.800,-)
Јован Храниловић (1855–1924), грко-католички свеш-
теник, песник, књижевни и позоришни критичар, први 
председник Југословенског новинарског удружења, пред-
седавао је Великој народној скупштини у Новом Саду 
новембра 1918. када је донета одлука о присаједињењу 
Бачке, Барање и Баната Краљевини Србији.

3 књиге 
2.690,-

3 књиге 
3.190,-

3 књиге 
3.690,-
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Иван Клајн и Милан Шипка 
ВЕЛИКИ РЕЧНИК СТРАНИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА 
17 х 24 цм; 1684 стр. (пуна цена: 8.800,-)

Дáма [фр. dame од лат. domina] 1. отмена жена, 
обично из вишег сталежа, која држи до себе. 2. 
женска особа уопште; партнерка у плесу. 3. карта за 
играње која приказује краљицу, трећа по јачини (по-
сле кеца и краља). 4. у шаху, најјача фигура, која се 
креће у оба правца по хоризонаталним и по верти-
калним редовима и по дијагонали, краљица. 5. (об. 
мн.) игра на шаховској табли, са по 12 једнаких фи-
гура (округлих плочица) на свакој страни. Дворска 
дама жена у краљичиној пратњи; прва дама супруга 
председника државе.

Милан Шипка 
ПРАВОПИСНИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

17 х 24 цм; 1406 стр. (пуна цена: 8.800,-)

Гледаоц или гледалац; слуашоц или слушалац; врши-
оц или вршилац? Мачем или мачом; мишем или ми-
шом? Аутоелектричар или ауто-електричар; спомен-
плоча или спомен плоча; фото ревија или фото-ревија; 
доћићу или доћи ћу?

Павле Ћосић и сарадници 
РЕЧНИК СИНОНИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
17 х 24 цм; 1360 стр. (пуна цена: 5.800,-)

Синоними су схваћени и дефинисани као „реч која може да замени 
другу реч а да се значење реченице не промени”. Код корисника 
овог речника изоштрава се осећај за нијансе и односе међу речима 
чијем спонтаном овладавању доприносе, а врло су корисни и у на-
стави. И поред бројних дилема и неслагања, говорници су свакако 
свесни да синоними постоје и због тога нам је овакав речник преко 
потребан.

Књиге које ће решити све ваше језичке недоумице

Данко Шипка 
СРПСКИ ГРАМАТИЧКИ РЕЧНИК 
14х20 цм, 1164 стр. (пуна цена: 2.500,-)

Основа овог речника је листа од при-
ближно 106.000 акцентованих речи срп-
ског језика. Уводна скица рефлексије 
да је обрасце промене повезане са етике-
тама којима се у речнику обележава тип 
рефлексије. Речник ће бити од користи 
свим посленицима у области рачунарске 
обраде језика, странцима као и широј пу-
блици за решавање језичких проблема.

3.900,-

2.900,-

2.900,-

1.250,-

Уштедите и до 70% на речницима
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Вељко Брборић 
МУКЕ ОКО ЈЕЗИКА И 
ПРАВОПИСА
14х20 цм, 248 стр. (пуна цена: 1.150,-)
Правописну норму чине пра-
вила за писање гласова, речи 
и знакова за раздвајање ре-
ченица и реченичних делова. 
Правописна норма се односи 
на писани језик и требало би 
да је обавезујућа за све обра-
зоване људе.

Иван Димитријевић 
ТАЈНИ ЈЕЗИК СРБА
14х20 цм, 172 стр. (пуна цена: 1.150,-)
Добар стас, а још бољи глас. 
У питању је реченица која се 
првобитно односила на муш-
карце. Овом паремијом се 
описивао частан човек. Да је у 
питању личност мушког рода 
упућује нас именица стас.

Група аутора 
ЈЕЗИК ОКО НАС
14х20 цм, 168 стр. (пуна цена: 1.150,-)
Реч супруг се, дакле, првобит-
но односила на запрезање (с)
упрезање волова како би се 
осигурало њихово једнако 
кретање. Отуда не чуди идеја 
да се именицом супруг и из-
веденом од ње супруга назову 
они који под истим „јармом” 
напоредо корачају истим пу-
тем и с истим циљем.

Милош Ковачевић 
КАКО И ЗАШТО (НЕ) ПИСАТИ 
ОВАКО
14х20 цм, 248 стр. (пуна цена: 1.150,-)
Може ли се рећи: Ја ћу да до-
ђем? С обзиром да или с об зи-
ром на то? Да ли је исправно 
ре ћи: Победићемо против Зве-
зде? Изгубили су против Фран-
цуза? Нажалост, а на срећу? Шта 
је правилније? Погледајте кон-
кретне препоруке за решавање 
језичких проблема.

Ђорђе Оташевић 
ФРАЗЕОЛОШКИ РЕЧНИК 
СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
14х20 цм, 1045 стр. (пуна цена: 2.450,-)

Горети на две ватре – 1. бити 
у двострукој опасности, бити 
угрожен с две стране, наћи 
се/налазити се између два 
зла. 2. бити у недоумици.
Ударити/ударати (загудити/
гу дити) у друге гусле – поче-
ти говорити другачије, изаћи с 
другачијом причом; почети се  
другачије понашати према не-
чему; предузети/предузимати 
оштрије мере.

Данко Шипка 
1. САВРЕМЕНИ ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ И СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ 
РЕЧНИК 
14х20 цм, 800 стр. (пуна цена: 5.500,-)

Ови изузетно квалитетни речници, са 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.

Абдулах Шкаљић 
ТУРЦИЗМИ У СРПСКОХРВАТ-
СКОМ ЈЕЗИКУ (фототипско издање) 
14х20 цм, 664 стр. (пуна цена: 2.500,-)

Ниједан живи језик није 
чи сто свој, сваки има по-
зај  мљених речи из других 
је зика. Као и људи, тако се 
и речи крећу из једног је-
зика у други. Наше народ-
не песме оби лују речима 
источњачког порекла. Про-
у ча вање турцизама код нас 
има своје оправдање и по-
себ но значење као важан 
по моћ ни рад за проучавање 
на ше народне књижевности 
и језика, и за испити вање на-
род не историје.

„Језик је хранитељ народа. Докле год живи језик, докле га љубимо 
и почитујемо, њим говоримо и пишемо, прочишћавамо, дотле живи 
и народ, може се међу собом разумијевати и умно сједињавати, не 
прелива се у други, не пропада.” – Вук Стефановић Караџић

Срето З. Танасић 
ИЗ СИНТАКСЕ И СЕМАНТИКЕ СРПСКОГ 
ЈЕЗИКА
14х20 цм, 304 стр. (пуна цена: 1.150,-)
Српски језик спада у оне словенске језике 
који су сачували разуђен глаголски систем. 
Правила по којима овај систем функциони-
ше су комплексна. Засновани на новијим 
теоријско-методолошким приступима син-
такси глагола, радови у књизи нам помажу 
да обогатимо знање и на овом пољу језика.

НОВО  
из Популарне лингвистике

Уштедите и до 70% на речницима

обе књиге 
за САМО 

1.500,-

1.400,-

1.400,-

800,-

800,- 800,-

800,- 800,-
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Иван Клај, Милан Шипка 
СТРАНИ ИЗРАЗИ И ИЗРЕКЕ  
(4. изд.) 
14х20 цм, 326 стр.  (пуна цена: 1.150,-)
Ab alio expectes alteri quiod fece ris 
– Од другог очекуј оно што друго-
ме учиниш (Публије Сиранин).
Es ist Lernens kein Ende – Учењу 
нема краја (Роберт Шуман).
Nihil contemnit esurines – Гладан 
ништа не презире (Сенека).

Иван Клајн, Милан Шипка 
ИМЕ МОЈЕ И ТВОЈЕ 
14х20 цм, 200 стр. (пуна цена: 1.150,-)
Тешко је рећи колико има име-
на на свету. Повезивање чове-
ка и његове природе с именом 
изражено је у латинској узреци 
Nomen est nomen – име је знак, 
што значи: онакав си, или онакав 
ћеш бити, какво ти је име.

Милорад Телебак 
ПРАВОГОВОР 
14х20 цм, 166 стр. (пуна цена: 1.150,-)
Говор је човеков природни медиј. 
Док се према правопису пише, 
према правоговору се говори. Да 
би могао бити примљен, говор 
мора бити редундантан, јер го-
вор тече и не дозвољава да раз-
мишљамо о већ реченом.

Милорад Телебак 
КАКО СЕ КАЖЕ 
14х20 цм, 202 стр. (пуна цена: 1.150,-)
Да ли је за колач потребно „сам-
лети орасе“? Хоћемо ли написа-
ти у рецепту за торту „300 грама 
ораса“? Множина од именице 
орах гласи: ораси, орасима јер је 
Х испред И у падежним настав-
цима – по закону палатализације 
– прешло у С. Испред осталих 
наставака, слово Х ипак остаје 
непромењено. Стога, за ваш 
омиљени колач самељите орахе.

Јован Ћирилов 
HRVATSKO-SRPSKI RJEČNIK 
INAČICA / СРПСКО-ХРВАТСКИ 
РЕЧНИК ВАРИЈАНАТА  
14х20 цм, 342 стр. (пуна цена: 1.150,-)
Речник не прописује шта је пра-
вилно у једној, а шта у другој 
варијанти, већ пре представља 
речник синонима и жели да убр-
за осмозу између варијанти, која 
је, по ауторовом уверењу, већ у 
току.

Данко Шипка 
ОД НАШИХ РУСА ДО 
КОМШИЈИНЕ КРАВЕ  
14х20 цм, 154 стр. (пуна цена: 1.150,-)
На улици. „Остао без крова над 
главом.“ Сажетак је овог општег 
места у коме се жали неко ко је 
остао без игде ичега и/или игде 
икога. Друштвено поређење је 
надоле, па овај наратив уједно и 
јача сопствено „ја“.

Иван Клајн 
БУШЕЊЕ ЈЕЗИКА 
14х20 цм, 250 стр. (пуна цена: 1.150,-)
У овој књизи сакупљено је осам-
десетак чланака објављених у 
НИН-овој рубрици „Језик“ у раз-
добљу од 2006. до 2011. године. 
Подељени су на пет делова пре-
ма тематици.

Милорад Телебак 
ШТА СЕ КРИЈЕ ИЗА 
ЕТИМОЛОГИЈЕ 
14х20 цм, 204 стр. (пуна цена: 1.150,-)
Да ли сте се запитали зашто се 
предмети којима пишемо зову 
перо и оловка? Да ли сте знали 
у каквом су сродству уважена 
примабалерина и обични при-
митивац; како је прост коњушар 
догурао чак до звања – маршал?

Данко Шипка 
ЈЕЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 
14х20 цм, 144 стр. (пуна цена: 1.150,-)
Језичка географија постоји као 
стручни термин. Ради се о гео-
граф ској документацији рас про-
стра  њености језика и њихових 
свој става. Књига је намењена нај-
ширем кругу читалаца које за ни-
мају језичке теме, поглавито ме-
ђујезичке разлике и лингвистичка 
разноликост света у коме живимо.

Ратомир Рале Дамјановић 
ГОВОРИ СРПСКИ ДА ТЕ ЦЕО 
СВЕТ РАЗУМЕ 
14х20 цм, 264 стр. (пуна цена: 1.150,-)
„Речи од бронзе су јаке, темељне, 
изливене. Гломазне, велике ре-
чи! Звечеће! Сјајне! Њима се го-
вори само о великим ствари ма, 
судбинским, историјским. Кад се 
речима од бронзе штогод при ку-
је, поговора нема.“

Игор Секе 
ОСНОВНИ НАВАТЛ 
(АСТЕЧКО)-СРПСКИ РЕЧНИК 
14х20 цм, 174 стр.
Наватл је један од преко 60 ау-
тох тоних језика Мексика који се 
очувао све до данас. Припада 
уто-астечкој породици језика, 
коју чине аутохтони језици са ју-
го запада САД попут: језика хопи, 
шошони или команче.

С а м о  с а д а 

п о  о в о ј 
ц е н и !

Б И Л О  К О Ј Е 
Т Р И  К Њ И Г Е  

З А  1 . 1 5 0 , -
У ш т е д и т е  6 0 %

Цена појединачне књиге је 700,- динара
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„Језик је основно оруђе културе сваког језика”  
Академик Павле Ивић

Милан Шипка 
ЗАНИМЉИВА ГРАМАТИКА (6. изд.) 
14х20 цм, 311 стр. (пуна цена: 1.150,-)
И речи живе у породицама. Оне имају своје 
„претке“ и своје „по том ке“, имају своје „срод-
нике“ – ближе и даље. И сама реч срод ник има 
своје „претке“ и своју „род бину“. Њени су „пре-
ци“ гла гол родити и именица род. Бли жи су јој 
„рођаци“ глагол сро ди ти се, именица сродни-
ца и срод ност, придеви сродан, срод нич ки и 
тако редом. Велика по ро дица, нема шта!

Иван Клајн 
РЕЧНИК ЈЕЗИЧКИХ НЕДОУМИЦА (12. изд.) 
14х20 цм, 301 стр. (пуна цена: 1.150,-)
Каламбур (calembour) је реч француског по-
рек ла и значи игра речима. Погрешно се 
употребљава у значењу „збрка, гужва, сплет“.
Најавити и најава су изрази но ви јег порекла, 
сасвим добро сковани, а употребљавају се по-
себно у ра дио-телевизијском речнику. Не мо гу 
се потпуно заменити ни са об ја вити, објава ни 
са наговестити.

Милош Окука 
СРПСКИ ДИЈАЛЕКТИ 
14х20 цм, 344 стр. (пуна цена: 1.150,-)
Референтно дело Милоша Окуке попуњава 
одређену празнину насталу политичким про-
ме нама и насилним померањем станов ни-
штва поткрај двадесетог века. Аутор оса вре-
мењује именовање дијалката тако што називе 
чини консистентним, тако да сада по кри вају 
крајња подручја про стирања дија ле ката.

Милица Грковић 
ЛИЧНА ИМЕНА У СРПСКОМ НАРОДУ 
14х20 цм, 265 стр. (пуна цена: 1.150,-)
Слика личних имена стварана је вековима. 
Многе генерације су учествовале у њеном 
уобли ча вању. Рађају се нови људи, бирају 
се нова имена, условљена новим утицајима 
и разлозима. У темељу наше данашње слике 
личних имена основни слојеви су имена сло-
венског порекла и хришћанска. Ипак, мора-
мо нагласити да је наша будућност записана 
у прошлости.

Иван Клајн 
ИСПЕЦИ ПА РЕЦИ (5. изд.) 
14х20 цм, 270 стр. (пуна цена: 1.150,-)
„Милијарда је хиљаду милиона, а хиљаду 
милијарди су билион. До забуна долази отуда 
што се у енглеском каже billion за милијарду 
(услед чега је њихов trillion наш билион, 
и тако редом). Много је превода са енгле-
ског у којима су бројке ухиљадостручене 
јер је billion преведено као билион, уме сто 
милијарда.“

Милан Шипка 
ЗАШТО СЕ КАЖЕ (6. изд.) 
14х20 цм, 294 стр. (пуна цена: 1.150,-)
Безобзирно, дивљачко уни шта ва ње култур-
них и материјалних вред ности означава се 
обично као вандалски поступак, вандал ство 
и вандализам. Вандалски по сту пак је био: 
спаљивање књи га за време нацистичке вла-
давине у Немачкој између два светска рата, 
или рушење Народне библиотеке у Београду 
6. априла 1941. године.

БИЛО КОЈЕ ТРИ КЊИГЕ ЗА 2 . 0 0 0 , - 
У ш т е д и т е  4 0 %

К њ и г е  к о ј и м а  ћ е т е 

с е  в р а ћ а т и
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Витолд Гомбрович  
КОСМОС  
13 х 20 цм; 232 стр.  
(пуна цена: 1.100,-)

Хелен Мекдоналд 
Ј КАО ЈАСТРЕБ  
13 х 20 цм; 392 стр.  
(пуна цена: 1.290,-)

Никола Радин  
О ВУКУ И ЧОВЕКУ  
13 х 20 цм; 232 стр.  
(пуна цена: 990,-)

НОВА ПРОМЕТЕЈЕВА ЕДИЦИЈА

Жељко Јовановић 
СМРТ НЕПОЗНАТОГ  
САКСОФОНИСТЕ  
13 х 20 цм; 208 стр.  
(пуна цена: 800,-)

Ивана Добраковова  
ТОКСО  
13 х 20 цм; 152 стр.  
(пуна цена: 790,-)

Ивана Добраковова спа
да међу најзначајније 
писце словачке савре
мене прозе. Од 2005. 
године живи у Торину, у 
Италији, где не престано 
ствара а као слободан 
уметник бави се пре

водилаштвом са француског и италијанског на словачки 
језик.  До сада је објавила више запажених прозних дела 
која су често била награђивана у Словачкој, а ове године 
припала јој је и Европска награда за књижевност.

Главни јунаци збирке прича Токсо су младе Словакиње 
које, тражећи боље услове за живот у иностранству, у од
носима са странцима, али у сударима различитих култура, 
откривају радости и патње мајчинства, као и своја контра
дикторна осећања према другим мајкама и њиховој деци.

Ивана оживљава модерну госпођу Даловеј, слушајући ша
пат Вирџиније Вулф, вртоглаво и смело погађа у центар!

Владан Десница 
ПРОНАЛАЗАК  
АТХАНАТИКА 
13 х 20 цм; 160 стр.  
(пуна цена: 990,-)

Шта се деси када се ста
не на крај коначности? 
Достиже ли се савршен
ство или се тиме ствара 
несавладиви хаос веч 
ног живота? Могу ли 
људи без смрти? И ако 
могу, ко је тај који је до
вољно вредан да се на

гради бесмртношћу?

Као што је то учинио Сарамаго својим романом Смрт и 
њени хирови, тако нас и Владан Десница, овом дисто пијском 
авантуром каква је Проналазак Атханатика, опомиње да 
смо с разлогом бића обележена роком трајања.

обе књиге 1.100,-

обе књиге 1.290,- -30%

„Гледам своје шаке. На њима су сада ожиљци. Танке 
беле линије. Један је од јастребициних канџи када је 
била свадљива од глади; као упозорење урезано у 
кожи. А други је огреботина од трнине, насатала када 
сам се пробијала кроз живу ограду, како бих пронашла 
јастребицу коју сам мислила да сам изгубила. Било је 
ту и других ожиљака, али нису видљиви. То су ожиљци 
које је она зацелила, а не направила.“

Хелен Мекдоналд

„Реализам? Класицизам? То су замерке оних који нису 
опазили да је Космос најобичнији извештај обичног сту
дента, који приповеда своје догодовштине. 

Шта је у томе необично? Да се то може догодити свако
ме.

Космос нас на обичан начин уводи у необичан свет, као 
иза кулиса света.“

Витолд Гомбрович

550,-

690,-
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Вислава Шимборска 
НЕОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА 
13 х 20 цм; 516 стр. (пуна цена: 1.290,-)

„Било како било, али књижевни критичари требало би ипак да верују у духове. Страх да 
ће се у поноћ нагло отворити врата и на њима појавити дух разматраног писца, могао 
би да сачува интерпретаторе од многих глупости.“ – Вислава Шимборска

Вислава Шимборска, пољска нобеловка, осим поезије писала је и фељтоне – књижевне 
критике у рубрици Необавезна лектира. Њени фељтони наишли су на велико инте
ресовање читалачке публике и тиражи књига под насловом Необавезна лектира били 
су неколико пута већи од њених песничких збирки. 

Уз ову књигу гласан смех Вам је загарантован!

-30%

Једна књига – две корице.
Која је ваш избор?

П О К Л О Н   ОБЕЛЕЖИВАЧ

900,- -30%У ш т е д и т е
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Петер Хандке ПОПОДНЕ ПИСЦА 
13х20 цм; 78 стр. (пуна цена: 690,-)
Петер Хандке ЈОШ ЈЕДАНПУТ ЗА ТУКИДИДА 
13х20 цм; 80 стр. (пуна цена: 690,-)

ПЕТЕР ХАНДКЕ
У преводу нашег највећег 
познава оца Хандкеовог 

опуса – Жарка Радако вића

„Пред вама су две књиге једног од највећих писаца данашњице – само две капи у мору 
најплодотворнијег опуса. Јер, овај писац оставио нам је досада око деведесет наслова: а то је 
величанствени низ у коме једно дело проистиче из другог.
Одлука да се креће нашим просторима није овом писцу никако случајна. Налазећи се често међу 
нама, Хандке је тражио и налазио за себе суштинске појаве нашег времена, позитивне или не
гативне, њему и лично  најбитније. Реагујући на њих баш овде, могао је да им се приближи више 
и искреније него другде. Доласци Петера Хандкеа на Балкан јесу свесно његов избор. Од седам
наест величанствених путописних цртица овде у књизи Још једанпту за Тукидида, пет се везује 
за простор бивше Југославије.
Није ли то и уопште задатак уметника: да се креће граничном зоном, између постојећег и 
непостојећег, између прошлости и будућности, између опречних страна света, Истока и Запада, 
годишњих доба, лошег и лепог времена. Задатак писца, и овде, јесте, дакле, да храбро залази 
свуда и буде управо тамо где се обично не улази, да застане тамо поред чега пролазимо и не 
примећујући га? Није ли пишчева мисија да из Центра пређе на Периферију и да коначно освет
ли све њене буџаке?
Ове две књижице пред нама неће остати једине капи у мору великог пишчевог опуса. Као што 
је писац још јуче најавио два нова наслова, тако и ми настављамо нашу мисију представљања 
његових књига на нашем  језику.“
Жарко Радаковић

обе за 900,-

500,-500,-
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Иван Настовић  
127 ПРОТУМАЧЕНИХ СНОВА (2. изд.) 
14 х 20 цм; 478 стр. (пуна цена: 1.000,-)
Књига је намењена свима онима који 
су озбиљно заинтересовани за рад на 
себи путем својих снова. Уједно, ово 
је прва књига те врсте не само код нас 
већ и изван граница наше земље.

Иван Настовић  
АРХЕТИПСКИ СВЕТ  
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  
14 х 20 цм; 184 стр.  
(пуна цена: 600,-)

Иван Настовић  
АНИМА ЛАЗЕ КОСТИЋА  
(2. изд.) 
14 х 20 цм; 224 стр.  
(пуна цена: 550,-)

Иван Настовић  
ЛЕТЊИ САН ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ И ДРУГИ 
ЕСЕЈИ  
14 х 20 цм; 588 стр. (пуна цена: 1.400,-)
Књига дубинско-психолошких есеја, прва 
ове врсте код нас, подразумева тумачење 
у светлу дубинске психологије, тачније 
аналитичке психологије Карла Густава 
Јунга. Представљен је дубински однос 
књижевности и психологије.

Иван Настовић  
АРХЕТИПСКИ СВЕТ  
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ  
14 х 20 цм; 184 стр.  
(пуна цена: 470,-)

Садгуру Ђаги Васудев 
УНУТАРЊИ ИНЖЕЊЕРИНГ  
14х20 цм; 248 страна (пуна цена: 1.200,-)
У нашем данашњем свету су у моди 
многа кривотворена и опасно обманљива 
учења. Једно од њих је: „Буди у садашњем 
тренутку“. Претпоставља се да бисте 
могли да будете негде другде кад бисте 
то желели. Да ли је то уопште могуће? 
Садашњост је једино место на којем 
можете бити. Ако живите, живите у овом 
тренутку. Овај тренутак је вечност. Како 
бисте га избегли чак и кад бисте покушали?
Ваш проблем овог часа је то што патите 
због онога што се догодило пре десет 
година, а патите и због онога што 
прекосутра може да се деси. Ни једно ни 
друго нису живе истине. То је само игра 
ваших сећања и маште.

Раџан Шанкаран  
ДРУГА ПЕСМА – Хомеопатија за 
данашњи свет 
13,5х20,5 цм; 288 стр. (пуна цена: 1.190,-)

* ова 4 наслова потражите на страни 35 на ВЕЛИКОЈ акцији „3 за 999“

П О К Л О Н 
К Њ И Г А

ПСИХОЛОГИЈА

Иван Настовић  
СНОВИ МАРГЕРИТ ЈУРСЕНАР  
У светлу психологије К. Г. Јунга 
14 х 20 цм; 255 стр.  
(пуна цена: 620,-)

Данка Ђукановић 
ПРИРУЧНИК ЗА 
НЕОДЛУЧНЕ 
14х20 цм; 116 страна  
(пуна цена: 890,-)
Крај једне године и 
почетак друге обично 
је инспирација 
многима да донесу 
одлуке о променама 
у свом животу. 
Уколико сте и ви 
инспирисани да са 
овим симболичним 
новим почетком 
чините лепе ствари 
за себе и друге, онда 

је можда баш сада прави тренутак да уз помоћ 
књиге Приручник за неодлучне раздрмате своје 
успаване потенцијале, неопходне за позитивне 
промене и успех у свакодневном животу!

1.000,-

600,-

800,-

500,-

400,-

350,- 350,- 350,-
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Драган Николић ОД ТЕКИЈЕ ДО ТЕКИЈЕ 
14х20 цм; 475 стр. (пуна цена: 900,-)
Вођен трагом три фотографије аутор путује у про-
шлост за својом породицом и открива невероватне 
приче и догађаје који су се заиста десили а породи-
ца већину њих није знала. Када је опасност од Ау-
строугара и Бугара 1915. запретила Текији становни-
ци овог малог места кренули су преко Дунава у збег. 

ИСТОРИЈСКИ РОМАНИ -30%

Лана Папић ГОДИНЕ ЛАЗАРА 
17х24 цм; 640 стр. (пуна цена: 1.990,-)
Пред сам крај живота, родоначелник породице Лазар, 
тестаментом установљава правило наслеђивања по-
седа по коме само најстаријем мушком потомку остаје 
све. Како је имао три сина, после његове смрти долази 
до низа интрига, захваљујући којима посед прелази у 
руке средњег. После скоро осамдесет година, Лукачев 
унук својим тестаментом мења правило наслеђивања 
поседа чиме нови власник постаје – жена.

„Људи пишу. 
Људи граде. 
Људи пале. 
Људи руше. 
Само човек памти.”

ЖЕНСКО ПЕРО -30%

Светлана Матић 
ПОЗДРАВ МИЛИЦИ СТОЈАДИНОВИЋ 

СРПКИЊИ 
14х20 цм; 108 стр.(пуна цена: 550,-)

Позната српска песникиња имала је пред собом високо 
постављене задатке и циљеве, изгарајући у њиховој реа
лизацији, па би је свака промена статуса на личном и 
емотивном плану скретала са тог, самој њој знаног, идеа
листичког животног пута. Била је велики родољуб и дичи
ла се својим српским пореклом.

Ђорђе Петровић СЕЗОНА ГОСПОДЕ КЛОШАРА 
14х20 цм; 320 стр. (пуна цена: 890,-)
Слика данашњице, у искривљеном огледалу, која 
нам помаже да се повратимо из анестезије у којој су 
нас друштвена пракса и медији подвргли, у роману 
је створена као карикирана и „болдована“ и јасно 
позиционирана гротеска.

Драган Николић МОСТ 
14х20 цм; 487 стр. (пуна цена: 900,-)
Из историјске дубине стиже ова прелепа прича о 
Трајановом мосту, јединственом ремек-делу антич-
ког градитељства. Сматра се да је овај мост више од 
хиљаду година био најдужи мост на свету. Спајао 
је две обале Дунава, нешто ниже од Кладова на 
српској и Турн Северина на румунској страни.

Славица Гароња 
ПАРУСИЈА – гласови 
испод папрати  
14х20 цм; 198 стр. 
(пуна цена: 900,-)
Парусија, улазите у Малу 
Влашку. Одавде је све поче
ло. Све приче о прецима и 
потомцима, које те зову и 
вуку, ево већ читав живот. 
Полазак кроз Каменску, 
без заустављања. Само 
табла уверава да сте ту 
– све те камене куће у низу, 
без кро вова, које сад зјапе 
празне и одавно напуште
не.

Радмила Сатарић 
ЛЕПА ПЕТРА  
14х20 цм; 387 стр. 
(пуна цена: 800,-)
Сурови свет насиља, рато-
ва, превара, смрти – аутор-
ка по ку шава да заштити 
сво јом уметничком снагом 
и при  по ведачком вешти-
ном. Ос  тавила је на крају 
отво ре на вечна питања: ко 
је победник а ко губитник 
у ре лацијама ерос–танатос, 
добро–зло, љу бав–злоба? 
Да ли је на та пи тања уоп-
ште мо гуће од го ворити?

Татјана Врећо 
ДЕВЕТ ГРАМА ДУШЕ 
13х20 цм; 324 стр. 
(пуна цена: 800,-)
И прије него задњи комадић 
земље за коју сам се борио, 
за коју сам био спреман да 
умрем, замаче из видокруга, 
загледах се у њено анђео
ско, уснуло лице, љубећи по
гледом њене расуте увој  ке, 
знајући да су она и ди  јете 
које носи у утроби, од сада 
па занавијек, моје уто чи
ште, моја лука, моје одмо
риште…

АУТОРКЕ КОЈЕ ЋЕ ВАС ИНСПИРИСАТИ!

630,-

630,-

630,-

630,- 560,- 560,-

380,-

1.200,-
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Томислав Османли ЗБИР-КА-ПРИЧА 
12,5х20,5 цм; 199 стр. (пуна цена: 590,-)
Усамљен си дакле?
У поређењу са оним како је некада било, 
јесам. Иначе, они су усамљенији од нас. Не
кад нас је било више, нас који смо време и 
вредности мерили унутрашњом мером. 
Сада се све мери договорно, количинама. 
Поверење се узима на кредит. Лојалност, 
под кирију. Пријатељство под најам. Ал
труизам, под условом. Љубав се купује на 
кило. Има ли лека усамљености?

Милан Петек Левков ЉУДИ НА БУРИ 
13х20 цм; 310 стр. (пуна цена: 770,-)
Добро дошли – то је фалило! Само те две 
речи на нашем језику! Зар оне нашем чо-
веку нису потребне? Онај ко је таблу по-
ново постављао то је превидео! Можда 
– заборавио? Зар је уопште могуће тако 
нешто заборавити?

Спасоје Стевановић ФЕНСИ ДЕНСЕР 
13х20 цм; 195 стр. (пуна цена: 650,-)
Срели су се једне ноћи у сали за плес. 
Управо је напустио царство иза прозо-
ра. Застао је да се препозна, он је Душан 
Немањић, и онда је музика почела.
Роман о цару и плесу на путовању кроз 
сећања. О једној породици која је изаш-
ла на позоришну сцену да би се гледа-
оци из таме сале сетили.

Вања Мандић ГОСПОДИН МАКСИМ 
14х20 цм; 195 стр. (пуна цена: 650,-)
Ако бих љубав према теби описивао јед
но ставним речима које већина до кра ја 
и у потпуности разуме, онда би ми се та 
осећања чинила уобичајеним и сва ки даш
њим, као да их свако други има или може да 
изнедри, поседује, подели и победи. А није 
тако. Имам их само ја. И само према теби. 
И само сада. Али заувек.

Миодраг и Милан Пајевић  
ПЛАНИНА КОЈА МЕ ЈЕ ВОЛЕЛА (2. изд.) 
14х20 цм; 188 стр. (пуна цена: 500,-)
Сав овај историјски и технолошки оквир 
заправо је само позадина за архетипску 
причу, причу о односу оца и сина, причу 
која је један од оних митских темеља на 
којима почива цивилизација.

Стеван Лазић 
ЛУДО СРЦЕ & ЗАГУБЉЕНЕ ЉУБАВИ 
14х20 цм; 192 стр. (пуна цена: 690,-)
Имали смо хиљаду питања а били свесни 
да нам је време истекло и да је ово само 
случајни кратки сусрет. Ишло нам је, јер 
све што смо рекли било нам је толико 
смешно и јасно нам је било да је то од 
драгости што смо се срели. Тако ненада
но. Очи су нам светлеле.

Светлана Антић 
ГОСТИНСКА СОБА 
ЗА РОБИНЗОНА  
13х20 цм; 120 стр.  
(пуна цена: 500,-)

Добривоје Саздић ПЕТА КЊИГА 
14х20 цм; 160 стр. (пуна цена: 690,-)
Не чекамо Годоа, али стојимо испред др-
вета, чекајући да израсте грана, до вољно 
чврста да поднесе сву тежину породичног 
наслеђа Петаковића, као што ћемо тра-
жити и довољно велико село у које ћемо 
сместити све прворођене Је лене. Само, 
питање је, да ли свесно и намерно палимо 
пољане које смо засејали и – још битније – 
сечемо ли грану на којој седимо?
 Колико је традиције остало у нама, данас 
када се све везе кидају? Постоји ли извор, 
оригинал и шта је са „првим грехом“? Ко 
је грешник, а ко судија? Има ли краја?
„Нема краја госпођо О Ли.“

ПРОЗА
БЕЛЕТРИСТИКА -30%

О Т К Р И Ј Т Е  Н Е К Е  Н О В Е  П Р И Ч Е !

... U jednom od tih tornjeva volela bi da ima 
dom, a u njemu i jednu pravu — gostinsku sobu. 
Svakog bi pustolova i pustinjaka rado ugostila 
u sobičku pod kosom tavanicom, s tapetama 
lihtzelenim i golubijeplavim. Skuvala bi mu za 
ručak punu šerpu punjenih paprika i zauzvrat 
tražila samo poneku priču o dalekim ostrvima. 
I pitala bi da li je Robinzon imao više soba u toj 
svojoj pećini, ili samo jednu. I kako mu je bilo, 
zna li možda... 

Svetlana Zejak

GOSTINSKA SOBA 
ZA ROBINZONA

DEVEDESET I DEVET 
PRIPOVESTI IZ FOTELJE
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NASvetlana Zejak nikada se 

nije zadesila ni blizu sliva reke 
Orinoko, koji se pominje u posveti 
na početku knjige. Zato Gostinsku 
sobu za Robinzona valja smatrati 
odrazom dečjih želja. Ili želja 
odraslih. Što je jedno isto.

Svetlana živi u Novom Sadu i 
radi kao lektor slobodnjak.

Njena prva knjiga, Vetar je peto 
godišnje doba, objavljena je 2015. 
godine.

Од пустиње се не оздравља лако и 
Рене није дочекао старост једног Ро-
бинзона чије је пустоловине још као 
дечак сањао на обали реке Шарант.

540,- 420,-

450,- 450,-

480,- 350,-

480,-

350,-
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Марко Лопушина 
ТАЈНА ДРУШТВА У 
СРБИЈИ 
14х20 цм; 340 стр.  
(пуна цена: 1.200,-)

Марко Лопушина 
ПРИНЦ ЧАРЛС И 
СРБИ Британска 
подмукла 
дипломатија према 
Србији 
14х20 цм; 247 стр.  
(пуна цена: 1.200,-)

Марко Лопушина 
ЦРНА КЊИГА – 
Цензура у Србији 
1945–2015 
14х20 цм; 456 стр.  
(пуна цена: 1.200,-)

Марко Лопушина 
УБИЦЕ У ИМЕ 
ДРЖАВЕ 
14х20 цм; 608 стр.  
(пуна цена: 1.290,-)

ПУБЛИЦИСТИКА

Марко Лопушина СРБИ У АУСТРИЈИ  
20х20 цм; 400 стр. (пуна цена: 2.500,-)

Марко Лопушина СРБИ У НЕМАЧКОЈ  
20х20 цм; 398 стр. (пуна цена: 2.500,-)

Марко Лопушина СРБИ У РУСИЈИ  
20х20 цм; 420 стр. (пуна цена: 2.500,-)

Марко Лопушина 
ТАЈНИ ЧУВАРИ 
ХРИШЋАНСТВА 
Темплери, 
змајоносци и масони 
у Србији 
14х20 цм; 249 стр.  
(пуна цена: 990,-)

Аутор је педесетак фељтона о исељеницима, обавештајним службама, делин
квен цији, као и 37 књига о српској дијаспори, тајним службама, полицији и 
мафији. Добитник је десетак новинарских и литерарних награда.
Омиљен као писац публицистичких дела и посебно цењен као стручњак за 
дијаспору, на 64. Међународном сајму књига 24. октобра 2019. године на 
штанду издавачке куће „Прометеј“ примио је од „Прометеја“ Нови Сад, 
Удружења „EUprogress“ из Новог Сада и Удружења дијаспоре „Корени“, Нови 
Сад заједничку СПЕЦИЈАЛНУ ПОВЕЉУ: „У знак велике захвалности за изузетан 
допринос у вишедеценијском књижевном, публицистичком и новинарском 
раду праћења живота и рада српске дијаспоре на свим континетима“.

БИЛО КОЈА ТРИ НАСЛОВА за само 999,- динара 
У ш т е д и т е  и  д о  7 0 %

НАЈБОЉИ ПОЗНАВАЛАЦ ТАЈНИХ СЛУЖБИ

-50%

Марко Лопушина СРБИ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 1  
(Словачка, Русија, Украјина, Молдавија, Белорусија, Азербејџан, 
Грузија, Казахстан и Чешка)  
20х20 цм; 283 стр. (пуна цена: 2.500,-)

Марко Лопушина СРБИ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 2  
(Пољска, Словенија, Мађарска, Румунија и Бугарска)  
20х20 цм; 328 стр. (пуна цена: 2.500,-)

Марко Лопушина НАШИ ЉУДИ У ШВЕДСКОЈ  
И СКАНДИНАВИЈИ  
20х20 цм; 340 стр. (пуна цена: 2.500,-)

Марко Лопушина СРБИ У АУСТРАЛИЈИ  
20х20 цм; 530 стр. (пуна цена: 2.500,-)

Марко Лопушина СРБИ У АМЕРИЦИ 1815–2010  
20х20 цм; 591 стр. (пуна цена: 2.500,-)

У ш т е д и т е 

1 . 2 5 0 , - 

д и н а р а

500,- 500,- 500,- 500,- 500,-
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М И Л О Р А Д  К Р С Т И Ћ 
Привредник и Аутор

Живот је стварност, кретање – и тиме је бесконачан. 
Ова књига ће вас охрабрити да се покренете, 
ослободите, па ако треба и отргнете. Овај спис 
није објављен да вас придобије за одређену ствар, 
политику или религију. У добитку ћете бити ви.

„Најуспјешније лажи претежно у 
себи носе истине!”

Милорад Крстић 
ДУХОВНО РОПСТВО 
13,5х20,5 цм; 240 стр.  
(пуна цена: 900,-)

Душко Богдановић ЉУДИ ОД ВОДЕ 
14х20 цм; 152 стр. (пуна цена: 800,-)
Књига је уџбеник једног поштеног 
но ви нарства. Аутор је пример шко-
ло ваног и даровитог новинара који је 
сво јим животом и ставовима сачинио 
изу зетно штиво о свету и времену у 
ко ме живимо.

Бранислав Гулан РУРАЛНЕ СРЕДИНЕ 
17х24 цм; 263 стр. (пуна цена: 1.200,-)
Бранислав Гулан се прихватио неза-
хва л ног задатка да састави студију 
по све ћену проблемима српског села 
данас, који су веома бројни и те шки. 
Као економиста, публициста и н ови-
нар, аутор се више деценија бавио 
про блемима села и пољопривреде, 
та ко да поседује велико знање, али и 
ис ку ство неопходно за ва љано писање 
о аграр ним и руралним проблемима.

Жикица Симић  
СРПСКИ МЕНТОЛИТЕТ 
14х20 цм; 112 стр. (пуна цена: 440,-)
Рукопис је не само насловљен, већ и 
сачињен у стилу који излази у сусрет 
по требама читалачке публике и тра-
жи ширу друштвену пажњу, али је 
не сум њиво социолошки валидан, по 
томе што поштује захтев савремених 
социолога за слободнијим стилом 
писања и за интердисциплинарним 
дијалогом, ка кав је у академским 
радовима данас ретко заступљен.

Илија Радуловић 
ПИСМА ВУКУ ДРАШКОВИЋУ 
13х20 цм; 216 стр. (пуна цена: 1.200,-)

Књига „епистоларне прозе“ 
пи сана је руком плахог, ре чи-
тог и правдољубивог Ме ди-
теранца који није без про фет-
ских моћи: чи    та  јући његова 
ad hocписма ве ли ком пи сцу, 
оратору и поли ти чару, пи са-
на безмало пре три де це  ни-
је, остаћемо скамењени пред 
призорима ововременог ни-
шта вила.

Милорад Крстић 
ПРОДАНА ДЕМОКРАТИЈА 
Пут у ропство 
13,5х20,5 цм; 256 стр.  
(пуна цена: 1.500,-)
Кроз такозване 
демократске структуре, 
интелигентне психопате 
доспевају до водећих 
политичких и привредних 
функција. Што су на вишој 
позицији, то су опаснији. 
За њих су милијарде само 
peanuts , недужни народи 
убијени у неправедним 
ратовима, „колатералне 
штете“, а милиони 
жртава глади су „жртве 
климатских промена“.

Милорад Крстић 
ЧОВЕЧАНСТВО У 
ПРЕОБРАЖАЈУ 
Перспектива кроз 
интуицију 
13,5х20,5 цм; 312 стр.  
(пуна цена: 900,-)
Наша земља је у 
преображају. Потресна 
слика: свуда се уништава, 
вара, конфискује, 
поробљава. Стално се 
изазивају нови ратови. 
Милиони људи су под 
присмотром, бојкотују 
се, убијају. Страх се шири 
планетом Земљом. Аутор 
апелује сваком појединцу 
да напусти погрешне 
конструкције из прошлости 
и коначно утоне у 
сопствену духовну снагу.

Сјајне књиге о друштвеним појавама

630,-

750,- 450,-

840,-

840,-

300,-

560,-
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Прометеј свом граду

Као издавачка кућа чије је седиште у Новом Саду, поносни смо што можемо да допринесемо културној понуди нашег 
града објављивањем књига које прате његов историјски развој. Поред тога учествујемо и у ововременим дешавањима 
у граду, приређујући у нашој галерији, у Милетићевој 16, разноврсне културноуметничке догађаје. 
У едицији Мој Нови Сад до сада смо објавили четрдесетак наслова, а активно смо учествовали и у објављивању 
Енциклопедије Новог Сада.  План нам је да у години када је наш град изабран за Културну престоницу Европе, нашим 
суграђанима и страним посетиоцима представимо нова издања која су недостајала граду какав је Нови Сад.

Велимир Вукмановић  
ДУНАВ – НАЗИВИ КРОЗ ВЕКОВЕ 
(двојезично) 
11 х 20 цм; 112 стр. (пуна цена: 550,-)

Кад год се писало о Новом Саду, 
Дунав је нераскидиво везан с њим, 
а то потиче од најтоплијих осећања 
Новосађана према реци на чијим 
се обалама вековима живи.

Предраг Медовић 
НОВИ САД од неандерталаца до 
Турака 
12х20 цм; 158 стр. (пуна цена: 900,-)

Откријте археолошки 
потенцијал Новог Сада!

НОВИ САД 
Фотомонографија на 8 језика 
24х17 цм; 96 стр. (пуна цена: 990,-)

МОСТОВИ НОВОГ САДА 
16х11,5 цм; 160 стр. (пуна цена: 290,-)

На 160 страница мањег форма та 
стало је све најважније о пре мош
ћа вању Дунава код Новог Сада, 

пре 1999, рушење наших грађевина и обнова, са квали
тетним пропратним текстовима.

Мала књига за свако домаћинство Новог Сада!

Војислав Пушкар  
УЛИЦЕ НОВОГ САДА 
16х11,5 цм; 312 стр. (пуна цена: 350,-)

Представљене су све улице са 
са дашњим и некадашњим нази

вима, лако за претражи вање, а забавно за листање. У 
додатку се налази и низ мањих мапа које показују град 
по квартовима и секцијама те је публикација корисна и 
професиналцима за лакше сналажење.

Ђорђе М. Србуловић 
КРАТКА ИСТОРИЈА НОВОГ САДА 
(треће измењено и допуњено издање) 
24х17 цм; 314 стр. (пуна цена: 1.200,-)

Ово је до сада најпопоуларнија 
књига о историји Новог Сада, а ау

тор је Ђорђе Србуловић, историчар који већ дуго ради у 
Заводу за заштиту споменика културе Новог Сада и који 
на својствен начин воли Нови Сад и ту своју топлину на 
примерен начин преноси на читаоце.

Велимир Вукмановић 
НОВИ САД НА ДУНАВУ 
Скеле и понтонски мостови 
24х17 цм; 479 стр. (пуна цена: 950,-)

На први погед необична књи га 
о Новом Саду, а на други поглед 

прави рудник ин формација, занимљивих података, 
историјских ме даљона, илустрација и у потпуности се 
надопуњује и са другом књигом истог аутора.

О НОВОМ САДУ ОБЈАВИЛИ СМО И ОВЕ КЊИГЕ:

Велимир – Веља Вукмановић  
ДУНАВСКИ МОСТОВИ  
Од извора до ушћа  
24х17 цм; 594 стр. (пуна цена: 1.350,-)

Душан В. Салатић  
КРСТОВИ Новог Сада и  
Петроварадина  
16х23,5 цм; 170 стр. (пуна цена: 900,-)

Душан В. Салатић  
НОВОСАДСКЕ КАПЕЛЕ  
14,5х23 цм; 203 стр. (пуна цена: 1.100,-)

100,-

600,-

150,-

450,-

480,- 480,-

400,-

300,-

200,-

590,-

У ш т е д и т е  и  д о  7 0 %
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Владимир Врговић 
НОВИ САД 1970–1990 
16х24 цм; 692 стр. 
(пуна цена: 1.400,-)

Васа Стајић 
НОВИ САД  
(фототипско издање) 
16х24 цм; 264 стр. 
(пуна цена: 750,-)

Војислав Пушкар 
НОВИ САД  
Архивски записи 
16х24 цм; 217 стр. 
(пуна цена: 750,-)

Донка Станчић,  
Мишко Лазовић 
НОВОСАДСКИ  
МАГИСТРАТ 
11,5х16 цм; 160 стр. 
(пуна цена: 880,-)

Мала али потпуна књига 
за читање и памћење о 
својеврсном споменику 
културе и симболу 
највећег војвођанског 
града

Владимир Врговић 
НОВИ САД 1944–1969 
16х24 цм; 666 стр. 
(пуна цена: 1.400,-)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: НОВИ САД 
25х35 цм; 508 стр. (пуна цена: 5.800,-)

Најлепша и најпотпунија књига о 
Новом Саду

Војислав Пушкар 
НОВИ САД – Приче варошких улица 
25х35 цм; 412 стр. (пуна цена: 5.800,-)

Кроз мноштво оригиналних плано
ва и мапа откријте како је растао и  
развијао се Нови Сад

Алимпије Поповић 
УСПОМЕНЕ 

Приредила Гордана Петковић 
16х23,3 цм; 637 стр.(пуна цена: 2.400,-)

Прота Алимпије био је 40. градоначелник 
Новог Сада, а први после Другог светског 
рата. Буран и занимљив живот описао је 

у својим Успоменама које су сада пред 
читаоцима...

Јован Дејановић 
МОЈЕ НОВОСАДСКЕ И ДРУГЕ ГОДИНЕ 
16х23,3 цм; 550 стр.(пуна цена: 1.800,-)

Мемоари градоначелника  
кога су волели сви  
Новосађани

У  П Р И П Р Е М И :

1. Сећања Даке Поповића 
2. Авантура кроз Нови Сад  
3. Стари занати Новог Сада 
4. Нови Сад без речи

700,- 700,-

400,- 400,-

900,-

1.000,-

2.900,-

2.900,-

440,-
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Дејан Медаковић 
ФРУШКОГОРСКИ МАНАСТИРИ 
12х12 цм; 670 стр. (пуна цена: 2.200,-)

Мала, али садржајна 
и богато илустрована 
књига. Ваш водич кроз 
манастире Фрушке горе.

Горан Весић 
КЊИГА О БЕОГРАДУ 
23,5х31,5 цм; 312 стр. (пуна цена: 1.900,-)

Избор текстова објављених у Политици.
Свака од до сада објављених Весићевих новинских 
вињета је поучна, често актуелна, а неке од њих су 
прави мали украси у том ђердану, који је сада склопљен 
у овој књизи. Весић се својим колумнама представља 
читалачкој публици на потпуно другачији начин 
од реалполитичара каквим га јавност перципира. 
Он се овде приказује онаквим каквим га памтим као 
његов професор. У његовим вињетама он се очитује 
као речити ерудита, устрајни и веома радознали 
интелектуалац заинтересован за дубље слојеве 
историје, много темељнији од онога што се од 
политичара обично очекује...

др Сима Аврамовић

Богдан Јањушевић 
СТАМБЕНЕ ПАЛАТЕ 
у војвођанским градовима од барока до историзма 
1718–1914 
23,5х30 цм; 188 стр. (пуна цена: 4.200,-)

Монографија представља веома занимљив сегмент 
културног наслеђа Војводине, који до сада није био у 
довољној мери истражен и адекватно валоризован. 
Писана је јасним и читљивим језиком и нуди богатство 
ин формација о историји архитектуре вој во ђан ских гра-
дова од почетка XVIII до почетка XX века, обухватајући 
епохе барока, класицизма и историзма.

-40%

1.000,-

само 
800,-

1.320,-

Књига која воли Београд

Јован Дучић 
ДНЕВНИК 1937 
14х20 цм; 424 стр. (пуна цена: 1.200,-)

У дипломатској каријери ду гој 
преко тридесет година, Јо ван 
Дучић је боравио у Ри му три 
пута. Из последње го ди не свог 
службовања у Ри му, Дучић је 
оставио инте ре  сан тно, његовом, 
руком пи са но сведочанство о 
тим рим ским данима, у виду 
Днев ника на коме је исписано на 
италијанском језику Memoriale 
di gabineto per l’ano 1937 који се 
чува у Дучићевој заоставштини 
у Народној библиотеци у Треби-
њу, који је сада пред читаоцима.

Василије Ђ. Крестић 
ИСТОРИЧАР У ВРЕМЕНУ 
ПРЕЛОМНИХ И 
СУДБИНСКИХ ОДЛУКА 2 
(интервјуи и изјаве 2010–2018) 
16х24 цм; 240 стр. (пуна цена: 1.650,-)

Нова, друга књига  интервјуа 
академика Василија Крестића 
доноси нам 43 његова раз-
го вора с новинарима и обух-
вата време од краја 2010. 
до краја 2018. године. Овом 
књигом добијамо увид и исто-
ричарево мишљење о уласку 
Србије у Европску унију, те о 
њеном чланству у НАТО, као 
и о руско-српским односима.

840,- 1.100,-
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Свејн Менесленд 
СРБИЈА У 19. ВЕКУ ОЧИМА СТРАНАЦА 
(двојезично) 
23,5х30 цм; 188 стр. (пуна цена: 6.600,-)

Србија деветнаестог века, како су је видели 
и приказали страни путници на графикама и 
цртежима. Предиван поклон за сваког истинског 
љубитеља уметности!

Динко Давидов 
ИКОНОПИСЦИ СРПСКИХ СЕОБА (двојезично) 
23,5х30 цм; 280 стр. (пуна цена: 5.500,-)

Нестално доба од 1690. до 1760. обра ђено у овој 
монографији, одиста означава златни период 
сликара-ико нописаца. Сада још боље видимо 
коју су своју посебну уметност имали наши паори, 
свештеници, војници, мајстори и пургери...

Свет који измиче речи и једино се показује у 
слици.

Милан Ивановић 
МЕТОХИЈА 
23,5х30 цм; 424 стр. (пуна цена: 5.400,-)

Метохија је била хомогени део српске државе, њен 
корен и језгро још од државе кнеза Часлава. О то-
ме сведоче српски православни манастири, како 
они очувани до данас: Пећка патријаршија, Дечани 
Будисавци, Гориоч и Девич – тако и они допрли до 
нас у рушевинама: Студеница Хвостанска, Свети 
Арханђели код Призрена, Бањска…

Дејан Медаковић 
ЈОСИФ II И СРБИ  (двојезично) 
23,5х30 цм; 240 стр. (пуна цена: 4.500,-)

Код српског народа цар Јосиф II је упамћен као велики 
реформатор, визионар и умни владар који је много утицао 
на преображај српског друштва.  Уз ове реформе Срби 
су са много више зрелости ушли у ново раздобље своје 
историје када је коначно остварено постојање српске 
националне државе.

-40%
1.900,-

1.900,-

900,- 2.500,-

КЊИГЕ КОЈЕ КРИЈУ БЛАГ О
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Сјајни поклони почињу са 
сјајним идејама.
Погледајте наше препоруке 
за празничне поклоне и 
упакујте по једну вредну 
идеју за сваког књигољупца 
са Вашег списка…
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Валентина Вуковић, Срђан Ерцеган, 
Владимир Пихлер, Мишко Лазовић
Књига 1  ТВРЂАВЕ НА ДУНАВУ 

22,5х20 цм; 196 стр.
Књига 1  THE FORTRESSES ON THE 

DANUBE / 22,5х20 цм; 192 стр.
Појединачна пуна цена књиге: 1.800,-

БАЧ ◆ ПЕТРОВАРАДИН ◆ СЛАНКАМЕН ◆ ГАРДОШ ◆ 
КАЛЕМЕГДАН ◆ СМЕДЕРЕВО ◆ КУЛИЧ ◆ РАМ ◆ ГОЛУБАЦ ◆ 

ДИАНА ◆ ФЕТИСЛАМ ◆ ПОНТЕС

ЈЕЛОВНИК НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 
Предраг Пузић 
14х20 цм; 138 стр. 
(Пуна цена: 900,-)

Непогрешив поклон за све 
који воле да обилазе Србију 
и упознају њена културно-
историјска богатства. За госте из 
иностранства изаберите издање 
на енглеском – сигурни смо да ће 
их одушевити туристичка понуда 
наше земље!

Поклон за свакога – од 
7 до 77! Упознавање 

са нашим великим 
научником кроз приче 
и анегдоте никада није 

било забавније. Мали 
куриозитет: у књизи ћете 

пронаћи и рецепт за 
смешу којом је Никола 
Тесла хранио голубове.

АУТОНОМНА ПРИРОДА ЗЛА 
Јелена Делибашић 
16х24 цм; 133 стр. 
(Пуна цена: 1.290,-)

Ова књига представља 
редак спој науке и поетике, 
снова и знања. Склупчана на 
релативно малом простору, 
ова књига потврђује да 
су најбоља она дела у 
којима је речима уско, а 
мислима широко. Књига се 
препоручује за вишекратно 
читање и размишљање над 
Собом и свима осталим, 
за све противнике зла и 
присталице борбе за добро.

Иван Златковић 
АНТОЛОГИЈА 
ШАЉИВИХ НАРОДНИХ 
ПРИПОВЕДАКА 
16 х 24 цм; 344 стр. 
(Пуна цена: 1.800,-)

Аутор је урадио сјајан 
посао сакупивши у 
једну књигу хумори-
стична дела различитих 
жанрова. Тако ћете 
овде пронаћи и при-
поветке, и анегдоте, 
и шале, и вицеве, и 
предања. У сваком 
случају, гарантујемо 
да ће се књигољубац 
којег обрадујете овом 
књигом смејати на сав 
глас читајући је.

Бора Отић 
ШОРОМ СРЕДОМ, ДВАРЕД 
16х24 цм; 240 стр. 
(Пуна цена: 1.500,-)

НЕОБИЧНА КЊИГА 
О – ОБИЧНОСТИ! 

Приче нашег 
новинара, аутора 
култне емисије 
Петказање, у 
којима без сумње 
долази до изражаја 
његов таленат за 
приповедање. Уз 
меко ћебе и шољу 
чаја, ово је савршена 
књига за хладна 
зимска поподнева 
и поклон драгим 
људима.

САВРШЕН ПОКЛОН

1.260,-

1.260,-

900,-
630,-

900,- 1.260,-
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МАНАСТИРИ [Звучни снимак] 
[музика] Милош Зубац 
[стихови] Перо Зубац 
12х12 цм (пуна цена: 500,-)
Стихови нашег великог 
песника Пере Зубца отпевани 
и одсвирани у аранжману 
његовог сина, Милоша. Ово 
музичко издање поклоните 
неком драгом за Божић или 
славу, да вас се сети увек када 
засвира музика...

Милош Швоња 
БЕЛА ЕВА 
17х24 цм; 77 стр. (пуна цена: 550,-)
Осим тога што ће ова љубавна 
поема надахнути сваког правог 
љубитеља поезије, читалац ће 
уживати чак и у самом листању, 
јер је свака страница осликана, 
а текст написан руком. Уз лепу 
бомбоњеру, савршен поклон за 
нежнији пол!

СВЕТОСАВСКА ПОЕТСКА 
РИЗНИЦА 
Дејан Томић 
17х24 цм; 339 стр. (пуна цена: 
1.500,-)
Књига за млађе и старије 
читаоце, за све оне који 
знају колико је важна 
била улога Светог Саве у 
историји српског народа. 
Књига коју једнако могу 
читати унуци бакама и 
декама, а баке и деке 
унуцима.

Димитрије Панфилов 
КРИСТАЛИ УМА И ДУШЕ 

14х20 цм; 268 стр. (пуна цена: 1.100,-)
Нема вреднијег поклона од онога у коме су сажете све 
вредне и важне мисли овог света. Аутор је изабрао 
најлепше од онога што су мудри људи кроз историју 
човечанства рекли и записали о љубави, пријатељству, 
филозофији и људској души. На вама је само да одаберете 
кога ћете обрадовати овим лепим поклоном.

Иван Д. Куљанчић, Предраг Н. Божовић 
БИОЛОГИЈА и ЕКОЛОГИЈА ЛОЗА и ВИНОВЕ ЛОЗЕ  
ТЕ БОЖАНСКЕ БИЉКЕ [МОНОГРАФИЈА] 
22,5х20 цм; 320 стр. (пуна цена: 2.200,-)
Сваки прави љубитељ вина и винове лозе, те божанске 
биљке, обрадоваће се овој монографији. Тврд повез, штампа 
у боји, квалитетна хартија, и обиље корисних информација 
из пера једног од наших највећих стручњака из ове области, 
чине ову књигу савршеним поклоном.

САВРШЕН ПОКЛОН

ИДЕАЛАН ПОКЛОН ЗА РАДОЗНАЛЕ!

400,-
350,-

770,-

Ова књига може 
бити занимљива 
допуна свима онима 
који, аматерски, 
професионално или 
школски, изучавају 
географију, 
картографију, 
политику, историју 
и друштво. Књига 
је тако написана да 
може да се чита на 
прескок, тако што би 
свако могао да нађе 
понеки занимљив 
текст, а да остале 
само прелиста.

Зоран Николић 
НЕОБИЧНА ГЕОГРАФИЈА 
22.5х20 цм; 147 стр.  
(пуна цена: 1.500,-)

само 
450,-

1.100,-

1.050,-
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Петер Естерхази 
ИСПРАВЉЕНО ИЗДАЊЕ 
14х20 цм; 347 стр. (пуна цена: 700,-)
Волео бих када би ову књигу 
читао искључиво онај који 
је већ прочитао Хармонију. 
Наравно, читалац чини 
онако како га је воља, а нећу 
га преклињати. Мада… 
видећете већ док сам писао, 
прецизније за време збивања 
често сам био способан за 
било шта; преклињање је 
минимум.

Петер Естерхази 
HARMONIA CEALESTIS 
14х20 цм; 867 стр. (пуна цена: 1.500,-)
Романсијер приповеда о оцу, 
средишњој и најважнијој фигури у 
породици Естерхази, не наводећи 
његово име, и о виђењу оца из 
перспективе најстаријег сина; 
очеви гину, умиру, нестају, 
најстарији син постаје нови отац, 
али је јунак обимног романа један 
вишеструки отац. Све до оца самог 
писца, који је рођен после Првог 
светског рата и умро у Кадарево 
време.

Ђула Круди 
СИНДБАД 
14х20 цм; 704 стр. (пуна цена: 1.200,-)
„Ваљда сам свуда био. На 
балу и на гробљу. У шуми и на 
обали реке. У греху и у врлини. 
Много сам путовао. Сад сам 
се уморио…“, записао је Ђула 
Круди пред смрт, у својој 55. 
години. Сматра се да је у лику 
Синдбада приказан сам писац, 
који је, као и његов јунак, 
волео све што је лаж, илузија, 
замишљање, роман… 

Сава Бабић 
МОЈЕ НОВЕЛЕ 
12,5х20 цм; 320 стр. (пуна цена: 800,-)
Мађарски приповедачи су већ у 
другој половини 19. века доспели 
веома високо, а у 20. веку су 
наставили да негују и новеле 
и романе. Није било новина 
које нису објављивале новеле, 
и тиме придобијале читаоце. 
Од тих новела 20. века С. Бабић 
је сачинио избор и свео га на 
педесетак новела.

Ханс Магнус Енценсбергер  
ХАМЕРШТАЈН – или 
непоколебљивост 
13,5 х 20,5 цм; 344 стр. (пуна цена: 800,-)
Курт фон Хамерштајн Екорд, гене-
рал који се отворено супротставио 
Хитлеру из невероватне близи-
не, јесте централна фигура овог 
несвакидашњег литерарног подухва-
та, који подразумева употребу еле-
мената романа, биографије, есеја, 
филозофских размишљања. Енценс-

Кристијан Карлсон Стед 
ЗВАО САМ СЕ ЈУДА 
13,5 х 20,5; 222 стр. (пуна цена: 900,-)
У овом оштроумном, оригиналном и 
контроверзном роману о Исусовом 
животу, Стед даје прилику Јуди да 
коначно исприча своју верзију приче. 
Четрдесетак година након Исусове 
смрти, остарели и скептични Јуда 
враћа се у детињство и младост 
које је делио са Исусом. Присећа се 
њиховог заједничког школовања, 

бергер продубљује перспективу писања о историјској личности 
комплексним размишљањима о слободи као заоставштини за 
будућност. Она се огледа у породици Фон Хамерштајна и остаје 
најбољи епилог приче о непоколебљивости.

Приредио Драшко Ређеп 
АНТОЛОГИЈА ЋОПИЋ 
11 х 18 цм; 456 стр.
Ћопић је крупна књижевно- 
-историјска чињеница, која 
спаја наше људе и крајеве у 
пробуђену материју језика 
самог, као вуковске жиле 
куцавице и поноса без премца.

Витомир Вулетић 
АНТОЛОГИЈА ПУШКИН 
11 х 18 цм; 472 стр.  (пуна цена: 850,-)
Пушкиново стваралаштво у 
највећој могућој мери садржи 
сложено виђење и осећање 
света. Уметнички снажно 
доживљено, импресивно 
кондензовано и на одређен 
начин уобличено. 

њихових породица, људи који ће постати Исусови ученици 
и следбеници, заједничких путовања, искушења и борбе 
против моћи Рима и Храма.

БИЛО КОЈА ТРИ НАСЛОВА ЗА

600,- 400,-

600,- 600,-

450,- 400,-

400,- 450,-
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Александар Радовић, Ив Боне 
ЦРНИ КОЊАНИК 
13,5х20,5 цм; 353 стр. (пуна цена: 890,-)
Ова историјска фреска отвара 
другачије перспективе и баца ново 
светло на један од најтрагичнијих 
периода људске повести. Георг Хубер 
сазнаје од локалног нотара да га 
је Готфрид фон Адлер поменуо у 
свом тестаменту и оставио му кофер 
непознате садржине. Док ишчитава 
једну по једну бележницу, пред 
Хубером се разоткрива један колико 
фасцинантан, толико застрашујући 
свет који је Фон Адлер очито до 
танчина познавао.

Александар Радовић, Ив Боне 
БЕЛА КУЛА 
13,5х20,5 цм; 356 стр. (пуна цена: 990,-)
Веома рељефно, зналачки и уз 
много обрта, овај специфичан 
трилер открива механизме 
функционисања обавештајне 
службе Немачке, Русије и 
Швајцарске, спреге тајних узрока и 
последица које су измениле лице 
Европе заувек.

Душан Шимко 
ЈАПАНСКИ ДИВАН 
13,5х20,5 цм; 109 стр. (пуна цена: 880,-)
Глaвни jунaк, мушкaрaц срeдњих 
гoдинa, пoрeклoм из мaлe 
срeдњoeврoпскe зeмљe, пoкушaвa 
дa прeвaзиђe иритaнтнo oсeћaњe 
рaзличитoсти и дa мaкaр мaлo 
зaвири изa зaвeсe кoja гa oдвaja 
oд jaпaнског нaчинa рaзмишљaњa 
при чeму вoди бoрбу сa тeшким 
jeзикoм, нeрaзумљивим 
симбoлимa и ритуaлимa.

Имре Мадач 
ЧОВЕКОВА ТРАГЕДИЈА 
12,5 х 20 цм; 174 стр.  (пуна цена: 400,-)
Мадачева Човекова трагедија 
толико је заклонила самог писца 
и укупну његову књижевну 
делатност као да је аутор 
написао само ово једно дело, 
и као да Мадачев живот не 
може баш ни мало да помогне 
објашњењу саме Трагедије. 
Дело је стекло домаћа признања 
и отишло у свет, постало 
познато, а сва објашњења и 
тумачења произлазе из саме 
универзалности дела: тема је 
човечанство, припада свима. 

Ранко Рисојевић 
БЕСКУЋНИК 
13,5 х 20,5 цм; 456 стр.
Пребогат албум прошлости, 
саткан од нити које воде 
од и ка породици Малеш, 
разлистава се као сведочанство 
борбе за опстанак једног 
начина живота и живљења, 
опасаног зидинама памћења, 
сећања и сведочења о онима 
којих одавно више нема.

Ковиљка Тишма Јанковић 
МАГЛЕНИ ДАНИ 
13,5 х 20,5 цм; 575 стр.  (пуна цена: 1.200,-)
Ковиљка је писац који је о Лици 
написао највећи број страница, 
дајући у пуном смислу један 
„толстојевски доживљај Лике“ 
између два светска рата. Свака њена 
страница натопљена је са по две 
сузе: једном топлом, јер Лику воли; 
другом горком, јер за Ликом жали.

Душан Шимко  
ГУБИО – Књига доушника 
13,5 х 20,5 цм; 296 стр.  (пуна цена: 980,-)
Дело је инспирисано 
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: 
колаборацијом, слабошћу 
доушника, експатријацијом, 
реконструкцијом интимне и 
колективне историје.

РОМАН КОЈА ЋЕ ВАС РАСПЛАКАТИ!

Драган Јашевски 
НАЈДРАЖА ЈЕДИНА МОЈА 
14 х 20 цм; 280 стр.  (пуна цена: 880,-)
Ова инспиративна и потресна 
прича приказује догађаје у 
капитуларној српској држави која 
учествује у немачкој политици 
одмазде и застрашивања 
званој сто за једног, због чије су 
примене људи постајали таоци 
и жртве, иако сами ништа нису 
урадили. Било је довољно да 
буду припадници одређене расе, 
нације, политичке партије или 
интересне групе.

САМО 9 9 9 , -  Д И Н А Р А

350,- 350,-

350,- 400,-

600,- 550,-

250,-

350,-
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Вања Чобанов 
КАД СЛЕП ЧОВЕК ПЛАЧЕ 
14х20 цм; 200 стр. (пуна цена: 690,-)
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 
Словенаца. Несрећна, Сара 
након кратког брака напушта 
Петра Вебера, остављајући га 
са две мале ћерке. 

Александар Петровић 
СКУПЉАЧИ ПЕРЈА (2. изд.) 
13,5х20,5 цм; 158 стр. (пуна цена: 900,-)
Пред нама је филмски сценарио 
Александра Петровића који  
ИК Прометеј објављује поводом 
50 година од награде „Grand prix 
special“ (1967) за филм  
Скупљачи перја.

„Књиге браћо моја, књиге, а не звона и прапорци” 
Доситеј Обрадовић

Н А Ш А  П Р Е П О Р У К А !

Нада Гузина 
УБИСТВО НА СУНЧАНОМ БРДУ 
14 х 20 цм; 208 стр.  (пуна цена: 660,-)

„Мрак је одавно запосео насеље, као и његову душу. 
Киша је махнито ударала о прозоре дневне собе док 
је Петар Симић, седећи за писаћим столом, несвестан 
невремена и простора око себе, забринуто проучавао 
папир пред собом. Дубока бора усекла му се у чело, 
а десна нога нервозно је поскакивала у ритму кишних 
капи одајући дубоки немир. Негде у дубини куће зачуо 
се звук Ениног мобилног телефона…“

БИЛО КОЈА ТРИ НАСЛОВА ЗА

А Н Т О Л О Г И Ј Е  С В Е Т С К Е  П О Е З И Ј Е 
У припреми и преводу Драгослава Андрића  
14х20 цм; илустровано (пуна појединачна цена: 900,-)
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 Драгос-
лава Андрића (чак 130 књига поезије, прозе и позоришних комада које је превео са енглеског, француског, руског и не-
мачког 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.)

350,-

350,-

Појединачна цена 

књига 

350,-

350,-
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Иван Настовић  
АРХЕТИПСКИ СВЕТ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  
14 х 20 цм; 184 стр.  (пуна цена: 600,-)
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.

САМО 9 9 9 , -  Д И Н А Р А КЊИГЕ ЗА ДУШУ

Иван Настовић  
АРХЕТИПСКИ СВЕТ  
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ  
14 х 20 цм; 168 стр.  (пуна цена: 4700,-)
Студија о изворишту ауторкиних 
психолошких мотива и уметничких 
подстицаја. Књига је испуњена 
светлим разумевањем и дубоком 
оданошћу делу наше знамените 
песникиње.

Иван Настовић  
СНОВИ МАРГЕРИТ ЈУРСЕНАР  
У светлу психологије К. Г. Јунга 
14 х 20 цм; 255 стр.  (пуна цена: 620,-)
Двадесет два сна Маргерит 
Јурсенар аутор је сагледао 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 затворених очију“.

Иван Настовић  
АНИМА ЛАЗЕ КОСТИЋА (2. изд.) 
14 х 20 цм; 224 стр.  (пуна цена: 550,-)
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.

Н А Ш А  П Р Е П О Р У К А !

Петер Лаустер  
ЉУБАВ (2. изд.) 
14 х 20 цм; 171 стр.  (пуна цена: 790,-)
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.

Адолф Гутенбил Креиг 
БРАК ЈЕ МРТАВ, ЖИВЕО БРАК 
14 х 20 цм; 155 стр.  (пуна цена: 750,-)
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. 

Стив Бидалф 
ЈОШ ТАЈНИ СРЕЋНЕ ДЕЦЕ 
14 х 20 цм; 220 стр.  (пуна цена: 800,-)
Ова књига помаже у комуникацији 
између роди теља и деце и прави је 
приручник за развој емоционално 
стабилног, психички здравог и срећног 
детета. Разумљива је и практична… 
Пружиће вам самопоуздање као 
родитељу – да будете снажни.

Марко барон фон Минхаузен 
МИНХАУЗЕНОВ ПРИНЦИП 
14 х 20 цм; 174 стр.  (пуна цена: 850,-)
Драгоцена искуства и савети 
популарног тренера и предавача 
на тему мотивације, менаџмента 
личности и равнотеже између посла и 
живота.

Зоран Стојановић 
МАРИХУАНА – Љубав и лек 
14 х 20 цм; 152 стр.  (пуна цена: 660,-)
Шта је конопља, а шта марихуана?  
Да ли марихуана повећава креативност? 
Шта значи бити „надуван“? 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.

Милан Јанковић 
ВИТАЛНИ 100 ГОДИНА 
Књига о дуговечности младости 
14 х 20 цм; 296 стр.  (пуна цена: 795,-)
Књига о храни и здрављу. Научите 
да будете активни и задовољни без 
обзира на године. Осећајте се добро и 
подмладите се.

400,-

350,- 350,-

350,-

350,- 400,-

350,- 300,-

300,- 350,-
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Н А Ш А  П Р Е П О Р У К А !

Владимир Стојанчевић 
ВУК КАРАЏИЋ 
Култура и историја 
14х20 цм; 312 стр. (пуна цена: 1.250,-)
Збирка чланака и расправа 
која се пружа читаоцу из 
овог делокруга Вуковог 
рада и стварања показаће 
његова поимања савремене 
српске историје, њене 
актуелне проблеме и 
резултате, условљености и 
противуречности у њеном 
развитку, њихов значај за 
националну културу. 

Динко Давидов 
СРПСКА СТЕМАТОГРАФИЈА 
БЕЧ 1741 
16,7х22,3 цм; 248 стр. (пуна цена: 1.500,-)
Српска култура XVIII века у 
Карловачкој митрополији 
доживела је појавом Жефаровић-
Месмерове Стематографије 
једну од својих првих барокних 
светковина. Ова мала, драгоцена 
књига, без сумње једна од 
највреднијих које су Срби у томе 
веку имали, носила је многоструке 
поруке које се из њених страница 
још и сада ишчитавају и тумаче…

Павле Шосбергер 
СИНАГОГЕ У ВОЈВОДИНИ 
17х24 цм; 120 стр. (пуна цена: 500,-)
Драгоцена књига Павла 
Шосбергера је још једно, овог 
пута уско тематски одређено, 
сведочење о постојању народа 
израиљског на простору 
Војводине. Уско одређење теме 
треба схватити само условно 
јер је синагога, као кућа књига и 
молитве, била најважнији центар 
окупљања јеврејске заједнице и 
представља најважнију страницу 
њене историје.

Јелка Ређеп 
ГРЕХ И КАЗНА БОЖИЈА 
16х24 цм; 456 стр. (пуна цена: 1.800,-)
Радове у књизи објављујемо у 
њиховој првобитној верзији, с 
тим што су поједини текстови 
незнатно скраћени, избегнута су 
извесна понављања а правописно 
су осавремењени. Уз наслове 
штампаних радова дајемо и 
библиографске податке.

БИЛО КОЈА ТРИ НАСЛОВА ЗА

Љубивоје Церовић 
СРБИ У КОМОРАНУ 
14х20 цм; 120 стр. (пуна цена: 800,-)
У Коморану Срби живе више 
од шест векова. Њихово 
насељавање под притиском 
Турака одвијало се у три 
таласа. У првом, насељеници 
доспевају после пада Српске 
деспотовине 1459. године. 
Тада се досељавају шајкаши, 
припадници војничког сталежа. 
Други талас уследио је после 
рата 1628. године...

Стеван Славнић 
ШАЈКАШКИ БАТАЉОН 
14х20 цм; 147 стр. (пуна цена: 900,-)
Сукоб хришћанске и исламске 
цивилизације имао је последице 
и на мале народе који су се нашли 
на њиховом путу. Ти народи 
стављали су се често у службу 
католичких краљева који су их 
радо прихватали. Турско освајање 
Балкана отворило је врата даљем 
продирању у средњу и западну 
Европу где су јој се испречиле 
Угарска краљевина а недуго затим и 
наследни поседи Хабзбуршке куће. 

Војин Калинић 
СРПСКЕ УСТАНОВЕ У СЕВЕРНОЈ 
ДАЛМАЦИЈИ  
од 1848. до 1914. године 
17х24 цм; 452 стр. (пуна цена: 1.500,-)
Аутор у књизи анализира рад око 
четрдесет различитих националних 
удружења која су дуже или краће 
деловала на подручју Северне 
Далмације. Реч је о широком 
обиму активности спровођених у 
намери да се очува народна свест 
и традиција Срба…

Бошко Крунић 
ДЕЦЕНИЈА ЗАМОРА И РАСКОЛА 
17х24 цм; 368 стр. (пуна цена: 1.200,-)
У појединим деловима књиге 
преовлађју описни, а у другим 
аналитички текстови. У 
претходним наћићете безброј 
изненађујућих података 
о успесима и падовима у 
различитим периодима у 
Војводини, а у потоњим луцидне 
аргументе у прилог сопственог 
тумачења политичких догађаја и 
процеса. 

450,- 550,-

550,- 300,-

900,- 450,-

400,-
450,-
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Др Светозар Ливада и сарадници 
БИОЛОШКИ СЛОМ И НЕСТАЈАЊЕ 
СРБА У ХРВАТСКОЈ (1880–2011) (2. изд.) 
16х24 цм; 192 стр. (пуна цена: 990,-)
Ова монографија је комплексно 
штиво, које је могао написати 
само аутор који суверено влада 
са неколико наука: социологијом, 
историјом и демографијом. Да 
појасни циљеве комплетног 
понашања аутора цитира дијелове 
Туђманових изјава о рјешењу 
српског питања у Хрватској, о 
Шешељу и „шешељизму“ и сл.

Светозар Ливада 
ЕТНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ 
15х23 цм; 601 стр. (пуна цена: 690,-)
Књига је пуна истинске, 
знанствено проверене 
фактографије и зато је више него 
веродостојан документ, јер је 
то право „живо сведочанство“ 
социолога-истраживача, који се 
читавим својим људским бићем 
заложио за откривање истине о 
нама самима.  

Боро Драшковић 
МИЛОСРДНИ АНЂЕО 
14 х 20 цм; 201 стр.  (пуна цена: 800,-)
Милосрдним анђелом српска 
приповетка постаје уистину 
богатија, а Драшковић показује да 
и као приповедач оставља снажан 
лични печат својим посебним 
умећем казивања и посматрања. 
Згуснут поглед овог аутора 
каже нам: Време које имамо је 
драгоцено. Човек треба да га 
употреби на прави начин, али – на 
крају, најважније је да сачува своју 
душу.

САМО 9 9 9 , -  Д И Н А Р А ЧИТАЈТЕ  
ДА БИСТЕ  

ЗНАЛИ!

уштедите
до

Шоља са цитатом Живојина Мишића  
Цена 490,- 

300,- 350,-

600,-
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Пјер Дрије ла Рошел 
ДНЕВНИК 
ПРЕВАРЕНОГ ЧОВЕКА 
11х18 цм; 293 стр. 
(пуна цена: 450,-)

Пјер Дрије ла Рошел 
ВЕНЕРИНО 
ЗАВЕШТАЊЕ 
11х18 цм; 316 стр. 
(пуна цена: 450,-)

Стефано Бени 
БАОЛ 
Једна мирна 
режимска ноћ 
11х18 цм; 216 стр. 
(пуна цена: 400,-)

Алесандро Карера 
ЧУДЕСАН ЖИВОТ 
ДИПЛОМИРАНИХ 
КЊИЖЕВНИКА 
11х18 цм; 151 стр. 
(пуна цена: 500,-)

Јадранка и Светозар Радујко 
КЊИГА О ИСИДОРУ 
16х24 цм; 395 стр. (пуна цена: 800,-)
„Књига о Исидору“ нашег ауторског 
двојца је романсирана биографија о 
новосадском композитору, педагогу, 
мелографу, диригенту и публицисти 
Исидору Бајићу.

Мира Поповић 
ДРУШТВО ОДБАЧЕНИХ ЈУНАКА 

14х20 цм; 106 стр. (пуна цена: 550,-)
Ово је књига о ликовима који, из раз-
них разлога, нису нашли место у про зи, 
најчешће роману. Из романа су изо став -
ље ни махом вољом писца, мада у њи хо-
вом удесу удела може имати и кри тичар, 
из давач или читалац услед немар ног или 
не маштовитог читања.

Бранко Перић 
ТЕРАПИЈА 
14х20 цм; 126 стр. (пуна 
цена: 500,-)
Роман је писан углав-
ном у дијалошкој, 
покаткад и у мо но-
ло шкој форми, а 
ре  че нице које из го-

ва рају актери врло су смислене и при род-
не, тако да ће се понекад читаоцу учинити 
да, заваљен у удобну позоришну фотељу, 
гледа и слуша шта се догађа на сцени и 
стално у себи потискује све жешћу жељу 
да и он крочи на позорницу и да постане 
део приче.

Драшко Ређеп 
СТРАХ И НЕИЗВЕСНОСТ 

14х20 цм; 203 стр. (пуна цена: 800,-)
Књига кристализације вишедеценијског 
промишљања над поетичностима и не-
по етичностима света. И над габаритом 
савремености. Необазриво али узбуд-
љи во штиво, одано Кјеркегору. 

Радомир Путниковић 
НА ГРОБУ КАРЛА МАРКСА 
14х20 цм; 92 стр. (пуна цена: 800,-)
Птице слетеше на гроб Карла Маркса. 
Гавран одмах узе да се размеће знањем 
о упокојеном. Ништа се није чуло осим 
његовог нападног грактања.

Душко Богдановић 
ТВ ТЕРМИНАТОР 

14х20 цм; 261 стр. (пуна цена: 550,-)
Богдановићева збирка се може читати и 
као љубавни роман у форми љубавних 
писама написаних телевизији.

БИЛО КОЈА КЊИГА ЗА

Бил Рид,  
Роберт Брингхурст 
ГАВРАН КРАДЕ 
СВЕТЛОСТ 
11х18 цм; 187 стр. 
(пуна цена: 500,-)

ПРЕПОРУКА УРЕДНИКА!

Поручите одмах – сутра их можда више неће бити! 
П О С Л Е Д Њ И  П Р И М Е Р Ц И  И З  М А ГА Ц И Н А
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Ан Реј 
САТИ 
11х18 цм; 207 стр. 
(пуна цена: 400,-)

Вејд Дејвис 
СВЕТЛОСТ НА КРАЈУ 
СВЕТА 
11х18 цм; 240 стр. 
(пуна цена: 450,-)

Бојан Јовановић 
РЕЧНИК ЈАВАШЛУКА 
14х20 цм; 296 стр. 
(пуна цена: 900,-)

Витомир Сударски 
ЦРВЕНИ ПЕНЏЕР 
10х16 цм; 205 стр. 
(пуна цена: 350,-)

Витомир Сударски 
БЛУДНИ СОНЕТИ 
10х16 цм; 162 стр. 
(пуна цена: 350,-)

САМО 1 0 0 , -  Д И Н А Р А

Горан Чворовић 
ЗАПИСИ ИЗ ПАРИЗА 2 

14х20 цм; 185 стр. (пуна цена: 500,-)
Сећањима прекраја асфалт. Ципеле су 
му пуне земље после ходања париским 
булеварима. Котрља слово „р“ низ па
дине београдских улица.

Горан Чворовић 
ЗАПИСИ ИЗ ПАРИЗА 3 

14х20 цм; 190 стр. (пуна цена: 500,-)
Париз је углађени господин у беж 
оделу, увек спреман за фото гра-
фисање. Он ни коме не објашњава 
и никоме се ни на шта не жали. 
Међутим, ономе коме отвори своју 
душу, открива му се до краја. 

Александар Петровић 
СВЕ МОЈЕ ЉУБАВИ 

11х18 цм; 258 стр. (пуна цена: 700,-)
Београдско време се, и у овом ро ману 
Александра Петровића, мери бом бар до  ва-
њима, међувременом које још жи ви, које 
функционише. У свему се по д разумева, и 
када се не чује, крик усам љеног, изгуб ље-
ног човека.

Весна Егерић 
АНТОЛОГИЈА ВИКТОРИЈАНСКЕ ПОЕЗИЈЕ 

14х20 цм; 148 стр. (пуна цена: 450,-)
Пред нама се налази антологија викто-
ријанске поезије где су своја места на-
шла истакнута имена поета овог пе-
ри  ода. Избор најистакнутијих песама 
пре ве дених на српски језик попуњавају 
ову књигу и вредни су сваке наше пажње.

Милан Живановић 
ФЕНОМЕН ДИСТОПИЈСКОГ ЈЕЗИКА 

14х20 цм; 246 стр. (пуна цена: 600,-)
На страницама које следе приказан 
је специфичан однос савременог ен-
глеског језика и англофоне дисто пије 
као књи жев ног поджанра научне фан-
тастике.

Роже Греније 
ОДИСЕЈЕВЕ СУЗЕ 
11х18 цм; 316 стр. 
(пуна цена: 350,-)
Кратки есеји 
о човеку и псу 
проткани су 
истанчаним 
хумором. Греније 
за својеврсни 
предговор-мото 
узима причу о 

Одисејевом псу, Аргосу, који, лежећи 
запуштен у прашини, једини препознаје 
свог господара по његовом повратку на 
Итаку.

ПОСЛЕДЊИ ПРИМЕРЦИ! 

Више о свим насловима погледајте на нашем сајту www.prometej.rs



У вину је истина!
Али, има нешто и у књигама…


