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ТАБЛАСИ  ДАЈМИЈЕЛА
Мек повез, 12×20 цм, 80 стр.
Пуна цена: 399,-

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 за све поруџбине чија је вредност већа
од 3.000 дин. • могућност куповине на највише 6 рата – износ рате не може бити мањи од 1.000 дин.

Обавезно потписивање закључнице, копија личне карте и плаћање прве рате. • Испорука је бесплатна за
све поруџбине веће од 2.000,- рсд.

Видели смо да Нобелов жири не оспорава право писцу да „друкчије мисли и пише”. За истину се може
учинити све - само не лагати, говорио је Хајне, и то је оно што боли европске цензоре када је Хандке у питању.

За Вима Вендерса Хандке је „један од највећих писаца данашњице”. Један од оних који не робују свом
времену, нити догмама прошлости и садашњости. Велике чињенице и велике књиге не поничу из тричарија,
него су неизбежне, повезане са кружним путањама сунца, месеца и звезда и настају можда силом њиховог

утицаја на земљу.

ПИТАЈУЋИ У СУЗАМА
Мек повез, 12×20 цм, 106 стр.
Пуна цена: 399,-

ЛЕТЊИ ДОДАТАК ЗИМСКОМ ПУТОВАЊУ
Мек повез, 12×20 цм, 70 стр.
Пуна цена: 399,-

КУКАВИЦЕ ИЗ ВЕЛИКЕ ХОЧЕ
Мек повез, 12х20 цм, 68 стр.
Пуна цена: 399,-

ОКО ВЕЛИКОГ ТРИБУНАЛА
Мек повез, 12×20 цм, 72 стр.
Пуна цена: 399,-

Настављајући се на Правду за Србију,
Хандке пише путописни Летњи додатак
зимском путовању у коме, поред осталог,
описује своју посету Вишеграду и
Сребреници лета 1996. године и трагове
нетом завршеног рата које је у овим
местима затекао.

Током марта и априла 1999, у време
агресија НАТО-а на СРЈугославије, у знак
солидарности са Србијом, Хандке у два
наврата долази и обилази нашу земљу, а
своје путописне белешке сабира у књизи
Питајући у сузама, која се сада нашла и у
корицама овог издања.

Хандке је пратио рад Хашког
трибунала за ратне злочине у бившој
Југославији и о њему написао два
есеја. Први од њих, Око Великог
трибунала, настао је након ауторових
посета Трибуналу 2003. године.

 У другом есеју о Хашком трибуналу,
написаном 2005. године, насловљеном
Табласи Дајмијела – Извештај заобилазног
сведока у процесу против Слободана
Милошевића, Хандке, поред осталог,
говори о суђењу Слободану Милошевићу
пред Хашким трибуналом и о својој посети
Милошевићу у затвору у Шевенингену.

Хандке је у више наврата посећивао
српске енклаве на Косову, а о свом
боравку у Великој Хочи 2008. године и
судбини косовских Срба, сведочио је у
есеју Кукавице из Велике Хоче.



 Есеје је Петер Хандке писао у периоду од 1991. до 2011. године:

• ОПРОШТАЈ САЊАРА ОД ДЕВЕТЕ ЗЕМЉЕ – Стварност која је прошла: Сећања на Словенију (1991)
• ЗИМСКО ПУТОВАЊЕ ДО РЕКА ДУНАВА, САВЕ, МОРАВЕ И ДРИНЕ или Правда за Србију (1996)

• ЛЕТЊИ ДОДАТАК ЗИМСКОМ ПУТОВАЊУ (1996)
• ПИТАЈУЋИ У СУЗАМА – Потоњи записи о два крстарења Југославијом у рату, марта и априла 1999. (2000)

• ОКО ВЕЛИКОГ ТРИБУНАЛА (2003)
• ТАБЛАСИ ДАЈМИЈЕЛА – Извештај заобилазног сведока у процесу против Слободана Милошевића (2006)

• КУКАВИЦЕ ИЗ ВЕЛИКЕ ХОЧЕ (2009)
• ПРИЧА О ДРАГОЉУБУ МИЛАНОВИЋУ (2011)

Петер Хандке један је од најугледнијих и најутицајнијих књижевника данашњице. Аутор је стотинак књига
прозе, позоришних комада, радио-драма, поезије, есеја, хроника. Посебно су, културно, али и политички,

значајни Хандкеови есеји о Југославији сабрани у овој књизи. Наслов књиге Историја иза приповести дао је
аутор лично, за ову прилику, „противстављајући“ историографији приповедање и уметничко деловање.
Подручје за које је Хандке одувек био и остао везан јесте простор бивше Југославије која је у његовој

књижевности, па и у есејима ове књиге, важна књижевна темa.

„Нешто ме је вукло да
завирим иза
огледала; терало ме
да отпутујем у ту,
сваким чланком,
сваким коментаром,
сваком анализом
непознатију и
истраживања или
чак само гледања све
достојнију земљу
Србију. И ако неко
сада каже: 'Аха,
просрпки!' или 'Аха,
југофил!' – тај боље
да даље не чита.“

ИСТОРИЈА ИЗА ПРИПОВЕСТИ – Есеји о Југославији
Тврд повез, 14×20 цм, 478 стр. Пуна цена: 1.490,-

Есејима из ове књиге
Петер Хандке се

супротставио званичној
западној интерпретацији

распада Југославије,
медијским

манипулацијама и
стигматизацији Срба и

Србије.



НИКОЛА ПАШИЋ И ЊЕГОВО ДОБА 1845–1926
Тврд повез, 17×27 цм, 1316 стр. Пуна цена: 4.760,-

-60%

-50%

-55%

ПУКОВНИК АПИС - друго издање
Тврд повез, 17×24 цм, 808 стр. Пуна цена: 2.380,-
Цена с попустом: 1.428,-
После 60 година од објављивања ове књиге
Милана Живановића, сестрића Драгутина
Димитријевића Аписа, стављамо јавности на
увид најобухватније и најтемељније
проучавање историје Црне руке, Аписа и
Солунског процеса. Дело засновано на
прворазредним историјским изворима.

Ова књига је написана с намером да
пружи, пре свега, што више и што

потпунијих обавештења, а и
објашњења, о Николи Пашићу, о

његовој политичарској и државничкој
активности, али и о времену у којем је

он живео и деловао, као и о
личностима с којима се сретао,

сарађивао, надвлачио се и борио
током више од пола века. Она је

састављена тако да се живот и рад
Николе Пашића и догађаји у којима је
учествовао, они најважнији, приказују

у заокруженим временским целинама,
уз посвећивање главне пажње ономе

што је за Пашића као политичара и
државника најкарактеристичније, а за

одређени историјски тренутак
најтипичније или најзначајније.

„Златна књига о величини малених!“
Драгиша Витошевић

ЦРНА РУКА - друго издање
Тврд повез, 17×24 цм, 814 стр. Пуна цена: 2.380,-
Цена с попустом: 1.428,-
Тежиште у књизи стављено је на казивање о
тајном официрском удружењу Уједињење или
смрт, названом Црна рука. Посебна вредност
ове књиге је огроман број информација о
животу и политици у Србији од 1903. до 1917.
године; низ раније непознатих чињеница које
је врстан истраживач Васа Казимировић
пронашао у страним архивима.

Битке воде генерали, историју пишу историчари, а Драгутин Паунић и Милија
Ђорђевић, аутори ових књига пред читаоце "стављају" просту истину - исповести,
приче редова, обичних војника, сељака, који су се те 1914. године одазвали позиву
отаџбине. Аутори су забележили осамдесетих година прошлог века од ових
поносних старина, некада и храбрих и уплашених, напаћених, српских војника.
„Ми војници смо се волели. Постављани су парници, па кад један погине онај други
да запише и сахрани. Чим један остане сам, он одмах тражи парник“, казује Радосав
Марковић јединствен податак који по свему судећи, досад није забележен.
Драгомир Ђорђевић на фронту уговара да се ожени непознатом сестром свог друга,
ако преживи, и то после рата испуњава.

СРПСКА СЕЉАЧКА ТРИЛОГИЈА
Драгутин Паунић и Милија Ђорђевић
Тврд повез, 14×27 цм,1003 стр. Пуна цена: 3.900,-
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„Хлеб је највећи савезник, што га може имати нека војска.“ 

Руска пословица

Књига садржи
Књига садржи
Књига садрживише од 300
више од 300
више од 300фотографија и

фотографија и
фотографија иилустрација
илустрација
илустрација

Публикација се не бави само пекарством, количином и квалитетом хлеба у
Великом рату. Тема ове књиге јесте и чудесност хлеба као живе ризнице и
сведочанства о његовом егзистенцијалном и есенцијалном значају за човека.

О етичким и симболичким вредностима и падовима људи и у најтежим
животним околностима, какав је рат. У сваком рату на површину, сурово,
избијају два питања – правно и морално. Хлеб је у Великом рату имао
егзистенцијални значај, али је првенствено био и питање моралних вредности.

Однос зараћених страна према непријатељском домаћем фронту, осећај
солидарности и спремност на одрицање, активности на прикупљању помоћи у
храни, разлике у следовањима хлеба у односу на друштвени статус и, посебно,
третирање заробљеника – све су то била питања етичке вертикале.

Ово вредно историјско дело садржи фотографије из ратног
периода Србије, које је сакупила и обрадила историчарка
уметности, Милена Марјановић. Осим фотографија, ауторка је
приредила и биографије аутора – фотографа, репортера,
новинара, али и научника, адвоката, занатлија и свих оних који су
имали свест о далекосежности значаја бележења актуелних
догађаја – више од деведесеторо њих!

Књига Лице рата нашла се у ужем избору за награду Издавачки
подухват 64. међународног сајма књига у Београду.

ЛИЦЕ РАТА – ратна фотографија
у Србији 1912–1918
Милена Марјановић
Тврд повез, 14×27 цм,176 стр. Пуна цена: 1.800,-

ХЛЕБ У ВЕЛИКОМ РАТУ
Димитрије Вујадиновић
Тврд повез, 14×27 цм,197 стр. Пуна цена: 1.800,-

СРБИЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ – ИЛУСТРОВАНА ХРОНОЛОГИЈА
Ђорђе Ђурић

Тврд повез, 14×20 цм,496 стр. Пуна цена: 1.450,-

Књига је написана научним приступом, али јасно и једноставно, стилом и језиком
приступачним и за ширу читалачку публику. Многе оцене, дате у њој, делују свеже и

оригинално. Ђорђе Ђурић је показао велико знање и сналажљивост у огромном
материјалу. Његове бритке а једноставне анализе и закључци засновани су на изворној

грађи из разних институција у земљи и иностранству, те на материјалу из личних
колекција, штампе, те на историографским и другим монографијама.

У књизи је и хронолошки преглед најважнијих догађаја из четири ратне године.
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32×25 цм,  300 стр.  Пуна цена: 2.500,-
A BOOK ABOUT BELGRADE
Горан Весић

32×25 цм  156 стр.  Пуна цена: 4.200,-
ЈОСИФ II И СРБИ – ДВОЈЕЗИЧНО ИЗДАЊЕ
Дејан Медаковић

32×25 цм,  226 стр.  Пуна цена: 2.500,-
ВЕЧНОЈ ТРУБИ И ТРУБАЧИМА
Дејан Томић

32×25 цм,  260 стр.  Пуна цена: 5.500,-
ИКОНОПИСЦИ СРПСКИХ СЕОБА – ДВОЈЕЗИЧНО ИЗДАЊЕ
Динко Давидов

33×33 цм,  226 стр.  Пуна цена: 6.600,-
СРБИЈА У 19. ВЕКУ ОЧИМА СТРАНАЦА
Свејн Менесланд

„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 реал-политичара
каквим га јавност
перципира.“

др Сима Аврамовић

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.

Нестално доба од 1690. до
1760. обрађено у овој
монографији, одиста
означава златни период
сликара-иконописаца.
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.

Српска труба као
планетарни феномен!

У књизи Вечној труби и
трубачима приређивач
је сакупио поетске,
књижевне, историјске
текстове везане за
трубу и трубаче.
Пронаћи ћете овде
песме Момчила
Настасијевића,
Светозара Милетића,
Војислава Илића, као и
текстове из ратних
дневника наших и
страних војника,
мноштво фотографија,
илустрација…

Србија деветнаестог
века, како су је видели
и приказали страни
путници на графикама
и цртежима.

Предиван поклон за

сваког истинског

љубитеља уметности!

32×25 цм,  300 стр.  Пуна цена: 1.900,-
КЊИГА О БЕОГРАДУ
Горан Весић

„Књига о Београду ће од
почетка свог књижног
живота имати посебну
пажњу укупне
интелектуалне јавности.
По садржају, по обиму, по
сликама сликара Небојше
Ђурановића, а нарочито
по аутору Горану Весићу,
који никоме много шта не
може да прећути, па ни
себи.“

Милован Витезовић

У овој богато илустрованој монографији пронаћи ћете
записе страних журналиста и путника који су
боравили и путовали Србијом у 19. веку и своје
импресије оставили у писаној форми. Свејн
Менесланд је ове записе сакупио и организовао по
областима живота и допунио аутентичним
илустрацијама из истог периода. Књига је на српском
и енглеском језику.



АРЧИБАЛД РАЈС
ВОЈНИК ИСТИНЕ

И ПРАВДЕ

Др Арчибалд Рајс17×24 цм, 850 стр.  Пуна цена: 2.380,-
АРЧИБАЛД РАЈС – ВОЈНИК ИСТИНЕ И ПРАВДЕ
Изабрана дела

НОВО

Први пут у једној књизи Рајсови извештаји,
фотографије, новинске репортаже, сећања и
заветни текст Чујте Срби!,  као и текстови
Рајсових савременика о њему.

Излази из штампе 25. децембраИзлази из штампе 25. децембра



РАСПРОДАЈАРАСПРОДАЈА
Тотална

I  К О Л О
РАСПЕЋЕ СРПСКОГ НАРОДА У СРЕМУ | 1.350,-

13,5x20,5; 400 стр.; илустровано

СРБИЈА У РАТУ 1914–1918  | 1.200,-

13,5x20,5; 240 стр.; илустровано

СРПСКИ РАТОВИ | 1.100,-

13,5x20,5; 160 стр.

Тоша Искруљев

Катарина Штурценегер

Бруно Барили

РАТНИ ЦИЉЕВИ СРБИЈЕ| 1.450,-

13,5x20,5; 496 стр.; илустровано

СРПСКА ПИСМА ИЗ СВЕТСКОГ РАТА  | 1.200,-

13,5x20,5; 496 стр.

ПРОКЛЕТИ СА АЗИНАРЕ| 1.100,-

13,5x20,5; 256 стр.; илустровано

Ђорђе Станковић

Владислав Пандуровић

Лука Горголини

14. ВЕЛИКИ РАТ | 1.450,-

13,5x20,5; 496 стр.; илустровано

СРБИ НА КОРЗИЦИ | 1.250,-

13,5x20,5; 208 стр.

СРБИЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ | 1.450,-

13,5x20,5; 496 стр.; илустровано

Оливер Јанц

Зоран Радовановић

Ђорђе Ђурић

ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 2.550,-

13,5x20,5;  1008 стр.; илустровано
Милош Ковић

ОД БЕОГРАДА ДО КРФА –1915–1916 | 1.650,-

13,5x20,5; 432 стр.; илустровано

Петар Опачић

ЦРНА КЊИГА ПАТЊЕ СРБА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  | 1.350,-

13,5x20,5; 216 стр.

Владимир Ћоровић

СА СРПСКОМ ВОЈСКОМ| 1.550,-

13,5x20,5; 392 стр.; илустровано

Анри Барби

РАТ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ | 1.550,-

13,5x20,5; 392 стр.; илустровано

Џон Рид

СА СРБИЈОМ У ИЗГНАНСТВУ | 1.350,-

13,5x20,5; 496 стр.

Фортијер Џонс

ЏЕЛАТОВ СМЕШАК | 1.650,-

13,5x20,5; 376 стр.; илустровано
Антон Холцер

КРВАВИ ТРАГ ВЕЛИКОГ РАТА | 1.500,-

13,5x20,5;  240 стр.; илустровано

Милош Казимировић и Ханс Хартман

I I  К О Л О
МИЛУНКА САВИЋ | 1.350,-

13,5x20,5; 272 стр.; илустровано

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ | 1.100,-

13,5x20,5; 112 стр.

Видоје Голубовић, Предраг Павловић,Новица Пешић

Лучијан Боја

СА СРБИМА УАЛБАНИЈИ 1914–1918 | 1.250,-

13,5x20,5; 184 стр.

Аријус ван Тинховен

I I I  К О Л О
ПРОПАСТ СРПСКИХ РЕГРУТА | 1.150,-

13,5x20,5; 352 стр.; илустровано

СРБИЈА И БАЛКАН 1914–1918  | 1.550,-

13,5x20,5; 584 стр.; илустровано

ЕПИДЕМИЈЕ ПЕГАВОГ ТИФУСА И ПОВРАТНЕ ГРОЗНИЦЕ У
СРБИЈИ 1915. ГОДИНЕ | 1.100,-

13,5x20,5; 272 стр.; илустровано

Владимир Ј. Радојевић, Добросав Ј. Миленковић

Душан Батаковић

Вилијам Хантер

ВОЈВОДА ВУК – РАТНИЧКА ЛЕГЕНДА| 1.550,-

13,5x20,5; 496 стр.; илустровано

Новица Пешић, Видоје Голубовић, Предраг Павловић

СА СРПСКОМ ВЛАДОМ И ВОЈСКОМ ОД НИША ДО
КРФА 1915–1916 француска сведочанства | 1.200,-

13,5x20,5; 344 стр.; илустровано

Аријус ван Тинховен

ПЛАВА ГРОБНИЦА | 1.200,-

13,5x20,5; 344 стр.: илустровано

Милутин Бојић

ПРЉАВИ РАТ ХАБЗБУРГА | 1.500,-

13,5x20,5; 344 стр. илустровано

Ханес Лајдингер, Верена Мориц, Карина Мозер и Волфрам Дорник

ПЛАМЕНИ МАЧ У СРБИЈИ И ДРУГДЕ | 1.300,-
13,5x20,5; 400 стр.

Мејбел Синклер Стобарт

СРПСКИ ШКОЛСКИ ДАН У ФРАНЦУСКОЈ – 26. МАРТА
1915. ГОДИНЕ| 1.100,-
13,5x20,5; 296 стр. илустровано

ВИТЕЗИ СЛОБОДЕ| 2.550,-

13,5x20,5; 712 стр.

Милан Шантић



„Тек у Србији 1914. године схватио
сам да је слобода малих народа јача
сила од насиља великих и моћних.“

Ервин Киш, каплар 9. Аустроугарске дивизије

I V  К О Л О

V  К О Л О

V I  К О Л О

НАПОР БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И
УЈЕДИЊЕЊЕ | 1.500,-

13,5x20,5; 426 стр.; илустровано

СРБИЈА У ТРЕЋЕМ РАТУ. ВЕСТИ ИЗ СРБИЈЕ| 1.150,-
13,5x20,5; 144 стр.; илустровано

ГРЧКО-СРПСКИ ОДНОСИ 1913–1918 | 1.700,-

13,5x20,5; 544 стр.; илустровано

Перо Слијепчевић и сарадници

Арналдо Фракароли

Лукиjанос Хасиотис

СОЛУНСКИ ФРОНТ. ЗЕЈТИНЛИК | 1.500,-

13,5x20,5; 288 стр.; илустровано
Петар Опачић

РАСПЕТА СРБИЈА | 1.150,-

13,5x20,5; 176 стр.: илустровано
Милутин Крунић

ДР ЕДВАРД В. РАЈАН – СПАСИЛАЦ БЕОГРАДА

13,5x20,5; 384 стр. илустровано

Ратомир Дамјановић

СЛИКА НЕМАЧКЕ И НЕМАЦА У СРБИЈИ 1914–1918 | 1.550,-
13,5x20,5; 232 стр.

Никола Марковић

СА СРБИМА НА СОЛУНСКОМ ФРОНТУ| 1.250,-

13,5x20,5; 216 стр. илустровано

УЗРОЦИ НАШИХ ПОРАЗА| 2.550,-
13,5x20,5; 416 стр.
Алфред Краус

СОЛУНСКИ ФРОНТ | 1.450,-

13,5x20,5; 432 стр.; илустровано

Луиђи Вилари

 УТОЧИШТА НИ КОД КОГА
Дневник Тошка Влаховића из 1917. године| 1.200,-

13,5x20,5; 176 стр. илустровано

Божица Младеновић [приређивач]

ГЛАД У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И СМЕШТАЊЕ
ДЕЦЕ У ВОЈВОДИНУ 1917–1918 | 1.150,-

13,5x20,5; 256 стр. илустровано

Мара Шовљаков

ДУБРОВНИК У БОРБИ ЗА УЈЕДИЊЕЊЕ 1908–1918. | 1.350,-

13,5x20,5; 348 стр.; илустровано

СА ЖЕНСКОМ ЈЕДИНИЦОМ У СРБИЈИ, СОЛУНУ И
СЕВАСТОПОЉУ | 1.250,-

13,5x20,5; 304 стр.; илустровано

ТРИ СИЛЕ ПРИТИСЛЕ СРБИЈИЦУ| 1.350,-

13,5x20,5; 344 стр.; илустровано

Драгутин Паунић, Милија Ђорђевић

Милан Ж. Живановић

Изабел Емзли Хатон

СРБИЈА, СОЛУНСКИ ФРОНТ И УЈЕДИЊЕЊЕ 1918| 1.600,-

13,5x20,5; 624 стр.; илустровано

Петар Опачић

ВЕЛИКИ РАТ И „МАЛИ” ЧОВЕК: СВЕДОЧЕЊА
СРПСКИХ ВОЈНИКА| 1.200,-

13,5x20,5; 344 стр.; илустровано

Аријус ван Тинховен

ПЛАВА ГРОБНИЦА | 1.150,-

13,5x20,5; 338 стр.: илустровано

Јасмина Томашевић

ЦРНА ГОРА У ПРВОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ 1914–1918| 1.800,-
Новица Ракочевић
13,5x20,5; 736 стр.; илустровано

1914–2014: ЗАШТО РЕВИЗИЈА? – Свака ревизија Првог
води ревизији Другог светског рата| 1.200,-

13,5x20,5; 368 стр.; илустровано
Миле Бјелајац

СТЕВО Ј. СТЕФАНОВИЋ
РАТНИ ДНЕВНИК (август 1915–август 1916) | 1.200,-

13,5x20,5; 392 стр.; илустровано
Мирослав Тохољ [приређивач]

СТАНИСЛАВ КРАКОВ
РАТНИ ДНЕВНИЦИ 1912–1916 | 1.200,-

13,5x20,5; 256 стр.; илустровано
Мирко Демић [приређивач]

СТРАНКИЊЕ О СРПСКОМ ВОЈНИКУ И СРБИЈИ
У ВЕЛИКОМ РАТУ| 1.500,-

13,5x20,5; 456 стр.; илустровано
Ратомир Дамјановић [приређивач]

ЈУГОСЛАВИЈА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ МИРА | 1.500,-

13,5x20,5; 520 стр.; илустровано

Андреј Митровић

У ВИХОРУ ОКТОБАРСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ | 1.500,-

13,5x20,5; 392 стр.; илустровано

Радоје Јанковић

Оливера Делић

НЕСТАЛИ – Српски ратни заробљеници и интернирани
цивили. Сабирни логор у Сремској Митровици
(1915–1916)| 1.100,-

13,5x20,5; 200 стр.; илустровано

ЛИЦЕ РАТА – РАТНА ФОТОГРАФИЈА У СРБИЈИ
1912–1913/1914–1918| 2.550,-

13,5x20,5; 172 стр.; илустровано

Милена Марјановић

Даглас Волш

РАЗГРАНИЧЕЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ СА МАЂАРСКОМ И
РУМУНИЈОМ | 1.500,-

13,5x20,5; 544 стр.; илустровано
Андреј Митровић



У штампиУ штампиУ штампи

Десет нових наслова који осветљавају
догађаје од пре стотину година.

Датум изласка из штампе: јануар 2021.

VII КОЛО
НАУЧНИЦИ СРБИЈЕ И СТВАРАЊЕ
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ: 1914–1920
Љубинка Трговчевић

СЈАЈ И БЕДА ЈЕДНЕ ПОБЕДЕ
Жорж Клемансо

ИСТОРИЈСКА ДРАМА. ВАСКРСЕЊЕ СРПСКЕ
ВОЈСКЕ АЛБАНИЈА–КРФ 1915–1916
Потпуковник Де Риперт Д’Алаузиjе
ДНЕВНИК 1915–1916
Александар Лазић

НАЦИЈА НА НИШАНУ
Рут Фарнам

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОДБОР 

Др Милада Паулова
СРБИЈА И ЈУГОСЛОВЕНИ ЗА ВРЕМЕ
РАТА 1914–1918
Милан Ђорђевић
ОД СРБИЈЕ КА ЈУГОСЛАВИЈИ –
ФРАНЦУСКА И СТВАРАЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Војислав Павловић
УСПОМЕНЕ ИЗ ТРИ РАТА
Сердар Јанко Вукотић

НАШЕ ПАТЊЕ И НАШЕ БОРБЕ
Фототипско издање из 1917. године

Историја југословенске емиграције у светском рату 

мек повез, 14×20 цм,  176 стр. | Пуна цена: 880,-
РАТНИЦИ ЦРНЕ РУКЕ - БЕСМРТНА ПРЕТХОДНИЦА, 3. издање
Славиша Павловић

Кроз осам романсираних биографија, аутор ће нас упознати са животима
изузетних војних стратега, међу којима су своје место нашла и два истакнута
српска уметника.

Књига под називом „Ратници Црне руке“ представља документарно-
историјску причу о елитним војницима српске војске, шпијунима  и
националној организацији. Вођен историјским детаљима, Славиша Павловић
пред читаоце доноси рад и живот војводе Танкосића и војводе Вука,
истакнутих војних стратега, војводе Бабунског, шпијунске дане Мустафе
Голубића, расветљава битисање пуковника Божина Симића, осврт борби
Топличког устанка под вођством Косте Војиновића, све до дипломатских и
шпијунских акција песника Милана Ракића и сликарке Надежде Петровић.

Упловите у ове важне и живо испричане детаље неучене историје Србије с 
 почетка двадесетог века, који су пропраћени и великим бројем фотографија
свих наведених јунака.



„Из народа сам поникао. Он
ме је начинио оним што
јесам. Морам се покорити
његовој вољи и служити му
до последњег даха!“

Степа Степановић

ДВЕ КЊИГЕ ПО ЦЕНИ ЈЕДНЕДВЕ КЊИГЕ ПО ЦЕНИ ЈЕДНЕ
Изаберите било која два наслова за 2.000,- дин.

ВОЈВОДА СТЕПА СТЕПАНОВИЋ 1
Саво Скоко • Петар Опачић
Тврд повез, 15×24 цм, 264 стр.
Пуна цена: 2.000,-

ВОЈВОДА СТЕПА СТЕПАНОВИЋ 2
Саво Скоко • Петар Опачић
Тврд повез, 15×24 цм, 304 стр.
Пуна цена: 2.000,-

ОДБРАНА КОСОВА ПОЉА
Петар Бојовић
Тврд повез, 15×24 цм, 212 стр.
Пуна цена: 2.000,-

ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК 1
Саво Скоко
Тврд повез, 15×24 цм, 352 стр.
Пуна цена: 2.000,-

ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК 2
Саво Скоко
Тврд повез, 15×24 цм, 304 стр.
Пуна цена: 2.000,-

МОЈЕ УСПОМЕНЕ
Живојин Мишић
Тврд повез, 15×24 цм, 360 стр.
Пуна цена: 2.000,-

ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ
Петар Опачић
Тврд повез, 15×24 цм, 212 стр.
Пуна цена: 2.000,-

Попуст за куповину појединачних наслова - 40%



МИХАИЛО ПОЛИТ ДЕСАНЧИЋ
Тврд повез, 16×24 цм, 242 стр.
Пуна цена: 1.800,-

ЈАША ТОМИЋ
Тврд повез, 16×24 цм, 320 стр.
Пуна цена: 1.800,-

ВАСА СТАЈИЋ
Тврд повез, 16 × 24 цм, 328 стр.
Пуна цена: 1.800,-

НИКАНОР ГРУЈИЋ
Тврд повез, 16 × 24 цм, 400 стр.
Пуна цена: 1.800,-

СУБОТИЋ И ПРИБИЋЕВИЋ
Тврд повез, 16 × 24 цм, 420 стр.
Пуна цена: 1.800,-

ЛАЗА КОСТИЋ
Тврд повез, 16 × 24 цм, 384 стр.
Пуна цена: 1.800,-

ОСТОЈИЋ И ЛАЛОШЕВИЋ
Тврд повез, 16 × 24 цм, 328 стр.
Пуна цена: 1.800,-

ЂОРЂЕ СТРАТИМИРОВИЋ
Тврд повез, 16 × 24 цм, 568 стр.
Пуна цена: 1.800,-

ЗНАМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ 1526–1918
Тврд повез, 16×24 цм, 348 стр.
Пуна цена: 2.800,-

СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ
Тврд повез, 16 × 24 цм, 326 стр.
Пуна цена: 1.800,-

КОЧИЋ И ПРИНЦИП
Тврд повез, 16 × 24 цм, 444 стр.
Пуна цена: 2.500,-

ЈОВАН ХРАНИЛОВИЋ
Тврд повез, 16 × 24 цм,  154 стр.
Пуна цена: 1.800,-

СРБИ ДАЛМАЦИЈЕ
Тврд повез, 16 × 24 цм, 320 стр.
Пуна цена: 1.800,-

АРХИЈЕРЕЈИ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ
Тврд повез, 16 × 24 цм, 320 стр.
Пуна цена: 1.800,-

СРПСКА ВОЈВОДИНА
Тврд повез, 16 × 24 цм, 532 стр.
Пуна цена: 2.800,-

ПРЕЧАНСКИ СРБИ У ВЕЛИКОМ РАТУ
Тврд повез, 16 × 24 цм, 348 стр.
Пуна цена: 2.800,-

ЗНАМЕНИТА ДОКУМЕНТА 1538–1918
Тврд повез, 16×24цм, 480 стр.
Пуна цена: 2.800,-

НОВОСАДСКИ СРПСКИ ЛИСТ
Тврд повез, 16×24 цм, 1181 стр.
Пуна цена: 2.500,-

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



„Буди радан и вриједан члан Отаџбине,
једном ријечју, буди оно што треба да
будеш: частан човјек.“

Петар Кочић



„Трагично је, али и тешко обориво тумачење да су Срби из Срема зарад очувања југословенског
јединства морали да заташкавају своја страдања јер се нису уклапала у званичне државне концепте.''
Проф. др Саша Марковић

„Ова 'студија случаја' недвосмислено говори да је страх био она покретачка снага која је утицала на
колективну свест, иако је било појединачних случајева пружања отпора, не само окупационим
властима – него и оној која је извојевала победу и донела слободу. Они који нису показивали страх и
сервилност, били су проказани као 'државни непријатељи' – неретко вођени пред преки суд и у ad hoc
поступку ликвидирани. Тако је репресија постала основно средство за добијање масовне подршке за
национализацију и конфискацију приватне имовине, принудни откуп, реквизицију и друге мере нове –
„народне“ власти. Ове мере су уједно означиле почетак реализације још у току рата обећане пароле
'фабрике радницима, земља сељацима' и иницијативе 'сви за фронт – све за фронт'.“
Проф. др Борис Кршев

мек повез, 16 × 24 цм,  352 стр. | Пуна цена: 1.500,-

ДБРОВОЉНО, СИЛОМ НАТЕРАНО – Југоисточни Срем средином
XX века у документима Историјског архива Београда

Осим забране књиге о злочинима
Мађара у Бачкој и Барањи, била је
забрањена и ова, прва књига која је
написана после Другог светског рата о
злочинима усташа, Немаца и
домобрана у Срему и у Независној
Држави Хрватској.

Веома је важно ово ново
објављивање докумената, јер је
најбоље кад чињенице говоре, а оне
овде на свеобухватан начин сведоче
о систематском и масовном
хапшењу, мучењу и бруталном
убијању Срба и Јевреја од стране
представника мађарских
полицијских и војних власти 1942.
године у селима Шајкашке, Бечеју и у
Новом Саду.

Ова Врањешевићева књига, осим што
је, суштински и примарно, сумарни
летопис изгибије и расула Срба са Суве
међе у двовековном збиру, јесте и
својеврсна матична књига рођених и
умрлих, пострадалих и протераних,
несталих и расејаних српских цивила
из двадесет села са обе стране Суве
међе, крајишко-кладушке и делом
банијско-кордунашке у периоду 1991–
1995 али и све до дана данашњих.

мек повез, 16 × 24 цм,  352 стр. | Пуна цена: 990,-

Злочини окупатора и њихових помагача у
Војводини 1941–1944: СРЕМ

мек повез, 16 × 24 цм,  335 стр. | Пуна цена: 990,-

Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини
1941–1944: БАЧКА И БАРАЊА

Ова књига исписана је с намером да
допринесе утемељењу јединствене
националне свести о страдању Србије
од НАТО агресије 1999. године. Јер,
такав засек у свеукупној српској
националној историји не може се и не
сме заборавити, нити умањивати или
саображавати према доктринарним
теоријама оних који умишљају да
стварају нови светски поредак,
подређујући га сопственим
хегемонистичким интересима, на
несагледиву штету других народа.

Циљ, постављен на почетку писања
ове књиге, био је да се косовско
питање, односно његов период
обухваћен истраживањем, расветли
на основу извора и попуни белина на
страницама историје овог још увек
незавршеног процеса, замагљеног
честом (зло)употребом историје у
политичке циљеве.

Тврд повез, 16 × 24 цм,  580 стр. | Пуна цена: 2.400,-
КОСОВСКО ПИТАЊЕ 1974-1989
Петар Ристановић

Тврд повез, 16 × 24 цм,  597 стр. | Пуна цена: 1.200,-
ТРОМЕЂА НА КОЈОЈ СРБА ВИШЕ НЕМА
Бранко Врањешевић

Тврд повез, 16 × 24 цм,  468 стр. | Пуна цена: 1.900,-
78 ДАНА АПОКАЛИПСЕ
Група аутора

Светлана Алексић

14×21 цм  400  стр. | Пуна цена: 1.200,-
СВЕДОЧЕЊЕ ОЦА КРОЗ СИНА
Душан Старевић

Књига која излази пред читалачку
публику, није само књига о оцу како то,
можда, сугерише наслов, посебно не
као личном проблему односа оца и
сина.
То је, пре свега, приказ времена и
простора на коме су некада живели
отац и син, и српски народ у Хрватској
коме су припадали. Хронолошки
пратећи очев живот, политички и
културни рад на чувању и заштити
културе и националног идентитета
српског народа у Хрватској, у периоду
после Другог светског рата.



Тврд повез, 16×24 цм,  597 стр. | Пуна цена: 1.200,-

ИСТОРИЧАР У ВРЕМЕНУ ПРЕЛОМНИХ И
СУДБОНОСНИХ ОДЛУКА

Тврд повез, 16×24 цм,  597 стр. | Пуна цена: 1.200,-

ИСТОРИЧАР У ВРЕМЕНУ ПРЕЛОМНИХ
И СУДБОНОСНИХ ОДЛУКА 2

у размаку од 25 година, од 1985. до
2010, било је више од 120 јавних
оглашавања академика Крестића.
Никакве сумње нема да су наши, а и
понеки страни писани медији били
заинтересовани да чују његово
мишљење о разним актуелним
питањима. 

Нова, друга књига  интервјуа
академика Василија Крестића доноси
нам 43 његова разговора с
новинарима и обухвата време од краја
2010. до краја 2018. године. Питања, а
тиме и садржаје интервјуа, иницирали
су сами новинари, те је већ на први
поглед јасно колико су медији и даље
били заинтересовани да чују
Крестићево мишљење о разним
актуелним темама.

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…

Војин Калинић

Тврд повез, 16×24 цм,  452  стр. | Пуна цена: 1.500,-
СРПСКЕ УСТАНОВЕ У СЕВЕРНОЈ ДАЛМАЦИЈИ

Славиша Недељковић

Тврд повез, 16×24 цм,  248 стр. | Пуна цена: 990,-
ДАХИЈСКА ВРЕМЕНА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Аутор је представио и изазове са
којима се српска држава суочавала
не би ли сачувала своје саплеменике
у централним областима Старе
Србије. Краљевина Србија није могла
да остане равнодушна према судбини
својих сународника на Косову и
Метохији. Главни циљ њене политике
сводио се на побољшање положаја
српског народа.

У овом зборнику Дејана Томића
сабран је само део свега
богоотачког у животу Српства, и
принесено Светом Сави на уздарје,
јер песник је дар речи и певања од
Вечног Ствараоца добио на дар.
Ова се књига дописивала и
дописиваће се у недоглед.

Дејан Томић

Тврд повез, 16 × 24 цм  330  стр. | Пуна цена: 1.200,-
СВЕТОСАВСКА ПОЕТСКА РИЗНИЦА

Књига Грех и казна божија –
судбине, битке и предања
српског средњег века,
представља избор радова из
средњовековне и народне
књижевности, објављених
током протеклих година, од
1994. па до данас.
Радови се тематски надовезују
на ауторкина компаративна
истраживања усмене и писане
књижевности.

Јелка Ређеп

Тврд повез, 16х24 цм,  456 стр. | Пуна цена: 1.800,-
ГРЕХ И КАЗНА БОЖИЈА

Књига представља један део
замишљене, свеобухватне
историографске синтезе која се
односи на историју Срба у новом веку
и која би требало да омогући
целовитије сагледавање националне
прошлости, у друштвеном,
социјалном и политичком аспекту.

Жарко Димић

Тврд повез, 16×24 цм,  349 стр. | Пуна цена: 1.200,-
КРАТКА ИСТОРИЈА БЕЗБЕДНОСТИ – ДРУГО ИЗДАЊЕ

После две књиге о банкарству и
финансијама, новосадски професор
Борис Кршев објавио је студију
посвећену феномену безбедности
под називом Securitas res publica. У
десет поглавља ове
мултидисциплинарне синтезе
изанализиран је однос заједнице
према безбедности – од
праисторијске епохе до данас.

Дејан Микавица, Горан Васин, Ненад Нинковић

Тврд повез, 16×24 цм,  466 стр. | Пуна цена: 1.800,-
ИСТОРИЈА СРБА У ЦРНОЈ ГОРИ 1496–1918



Срем је постао славан својом
борбом, својом истрајношћу, и
својом једнодушношћу. Када се
говори о учешћу Срема у борби
за слободу и уништавање
усташко-фашистичких варвара,
не треба сметати с ума велику
улогу Срема у борби за истину,
науку и културу, што иде
упоредо са борбом за слободу и
демократију.

Приредио др Драго Његован

Тврд повез, 21×29цм, 407 стр. | Пуна цена: 1.800,-

ЗЛОЧИНИ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИМ
СПОМИНИЦИМА И ПРЕДМЕТИМА У СРЕМУ

Значај овог дела је превасходно у
томе што доноси до сада
непубликовану грађу о масовним
злочинима према Србима и
Јеврејима и персонализује и
жртве и злочинце. Извор је
Елаборат Покрајинске комисије
за утврђивање злочина окупатора
и њихових помагача у Војводини
из Архивске збирке Музеја
Војводине. 

Приредио др Драго Његован

Тврд повез, 21×29 цм, 466 стр. | Пуна цена: 2.400,-
РАЦИЈА III ГРУПА МАСОВНИХ ЗЛОЧИНА

Приредио др Драго Његован

Тврд повез, 21×29 цм, 354 стр. | Пуна цена: 1.500,-
ЗЛОЧИНИ ПРОТИВ ЈЕВРЕЈА

Немачки нацисти и њихови
савезници у Мађарској,
Хрватској итд. вршили су и
извршили холокауст Јевреја
где год су могли, свугде где су
имали фактичку власт, и на
својим националним
територијама, и на
окупираним територијама.
Тако је било и на целој
територији окупиране
Краљевине Југославије,

Описивањем извршених злочина
приказани су извршиоци и
помагачи у правом светлу и
степен њихове одговорности. Ти
почеци трајали су до марта 1942 г.,
када водеће усташке личности
јавно објављују да је
„револуционарно доба“ прошло и
да се приступа „мирној изградњи
државе“.

Приредио др Драго Његован

Тврд повез, 21×29цм, 398 стр. | Пуна цена: 1.800,-
ПОЛИТИЧКЕ ВЛАСТИ У „НДХ“

Када је Покрајинска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини
завршила рад 1947/8. године сви њихови налази су сакупљени и архивирани и чине целину ЗЛОЧИНИ
ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА У ВОЈВОДИНИ. Тај је сав материјал био под ембаргом 50 година.

Мало историјско друштво и Прометеј од 2009. године објављују ову драгоцену грађу и тек после 70
година објављују имена злочинаца и описе злодела. Приређивач свих ових књига је др Драго Његован.

Приредио др Драго Његован

Тврд повез, 21×29 цм, 120 стр. | Пуна цена: 1.100,-
ПОВЛАЧЕЊЕ – VIII ГРУПА МАСОВНИХ ЗЛОЧИНА (СРЕМ)

Приредио др Драго Његован

Тврд повез, 21×29 цм, 180 стр. | Пуна цена: 1.100,-

МАСОВНИ ЗЛОЧИНИ КОЈЕ ЈЕ ПОЧИНИО АНТОН
БАУЕР И ЊЕГОВИ САРАДНИЦИ

Приредио др Драго Његован

Тврд повез, 21×29 цм, 106 стр. | Пуна цена: 1.100,-
ЛОГОРИ – БАЧКА И БАРАЊА

Приредио др Драго Његован

Тврд повез, 21×29 цм, 310 стр. | Пуна цена: 1.100,-
ЛОГОРИ – САЈМИШТЕ, КУСТОДИЈА, ЈАСЕНОВАЦ

Приредио др Драго Његован

Тврд повез, 21×29 цм, 111 стр. | Пуна цена: 1.500,-
ПРИНУДАН РАД

Приредио др Драго Његован

Тврд повез, 21×29 цм, 238 стр. | Пуна цена: 1.500,-
АРМИЈА - БАЧКА И БАРАЊА

Приредио др Драго Његован

Тврд повез, 21×29 цм, 249 стр. | Пуна цена: 1.500,-
ДЕПОРТАЦИЈА

Приредио др Драго Његован

Тврд повез, 21×29 цм, 300 стр. | Пуна цена: 1.600,-
ПОЧЕТАК ОКУПАЦИЈЕ И СТВАРАЊЕ НДХ

Цена с попустом: 660,-

Цена с попустом: 660,-

Цена с попустом: 660,-

Цена с попустом: 660,-

Цена с попустом: 900,-

Цена с попустом: 900,-

Цена с попустом: 960,-

Цена с попустом: 900,-





Откриће древног санскрта имало је две далекосежне
последице. Оно је свету отворило један од најзначајнијих
трезора културе (литература на санскрту је знатно обимнија
од грчке и латинске заједно).

Са њим је зачела ера модерне упоредне лингвистике. То је
истовремено обогатило многе науке, медицину, митологију,
филозофију, највише саму науку о језику. Јер, још половином
првог миленијума п.н.е., у време када су у Грчкој прављени
тек први несигурни кораци у проучавању језика, на санскрту
су већ постојале темељне расправе (чак школе етимолога,
граматичара…).

Санскрт је био основа из које су се развили бројни други
језици, међу којима хинди и урду, бенгали, маратхи и
непалски језици, као и ромски језик. Без обзира на то да ли
га данас сматрамо мртвим или не, интересовање за
изучавање овог древног језика и данас постоји. Данас је
санскрт незаобилазни мост у реконструкцији
праиндоевропског и упоредним проучавањима готово свих
европских језика, па и српског.

Аутор уџбеника Увод у санскрит Момир Никић, прихватио се
великог и важног задатка и саставио Санскртско-српски
речник који броји 70.000 одредница и 5.000 сродних израза.
Код сваког појма наводе се корени и етимологија, свака реч
је акцентована и навођени су извори и референце.

Тврд повез, 20×27 цм,  1.261  стр. | Пуна цена: 5.800,- 

Момир Никић
САНСКРТСКО-СРПСКИ РЕЧНИК

Књига проф. Милоша Окуке резултат је дугогодишњих истраживања, спроведених на
богатом и разноврсном корпусу српске писмености 19. века. Ослоњен на релевантне

језичке изворе, аутор је овим делом са различитих аспеката сагледао Вукову
делатност у кодификацији српског језика и утицај његових савременика (и

поборника и противника), који су при примени или одбијању Вукове
књижевнојезичке и ортографске норме у својим делима, оштрим критикама и

замеркама, употпунули Вуков рад и подстакли бржи развој српског књижевног
језика.

Настајање књижевних језика у Европи везано је за формирање савремених нација у 19. веку.
Свака нација морала је поседовати свој књижевни језик као национални инструмент којим

ће се укључити у интернационалну цивилизацију.

НА ПУТЕВИМА СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Милош Окука

Тврд повез, 14×20 цм,  638 стр. | Пуна цена: 2.500,-

Тврд повез, 14×20 цм,  127 стр.  | Пуна цена: 1.150,-
ПИШЕТЕ ЛИ ЗА МЕДИЈЕ?
Радомир Дабетић

Већина новинара, који у нашим медијима прате културу, добро познаје правопис
и језичку норму па су грешке ређе него у другим рубрикама.
У књизи Пишете ли за медије пронаћи ћете мноштво конкретних примера
новинарских језичких погрешака из штампаних и ТВ медија. Како аутор сâм
каже – грешке нису страшне, али ако се погреши једном. Огрешењем о језик он
сматра оно што се не мења, што се понавља и не исправља. Ова књига помоћи
ће свим уредницима и медијским редакцијама, али и независним новинарима 
 да избегну понављање грешака. Посебан додатак у књизи је Речник грешака
састављен искључиво од конкретних примера.

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО



Тврд повез, 14×2 цм,  800 стр. | Пуна цена: 5.500,- дин.

САВРЕМЕНИ ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ
И СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ РЕЧНИК
Данко Шипка Тврд повез, 14×20 цм, 1.045 стр. | Пуна цена: 2.450,- дин.

ФРАЗЕОЛОШКИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Ђорђе Оташевић

Тврд повез, 14×2 цм, 664 стр. | Пуна цена: 2.500,- дин.

ТУРЦИЗМИ У СРПСКОХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ
Абдулах Шкаљић

Тврд повез, 14×20 цм,  1.164 стр. | Пуна цена: 2.500,- дин.

СРПСКИ ГРАМАТИЧКИ РЕЧНИК
Данко Шипка

Ниједан живи језик није чисто
свој, сваки има позајмљених
речи из других језика. Као и
људи, тако се и речи крећу из
једног језика у други. Наша
народна поезија обилује
речима источњачког
порекла. Проучавање
турцизама код нас има своје
оправдање и посебно
значење као важан помоћни
рад за проучавање наше
народне књижевности и
језика, те за испитивање
народне историје.

Тврд повез, 16×24 цм,  1.680  стр.
Пуна цена: 8.800,- дин.

ВЕЛИКИ РЕЧНИК СТРАНИХ
РЕЧИ И ИЗРАЗА

Уз помоћ ових вредних приручника разрешите све своје језичке недоумице!

Било да се бавите писањем, да сте предавач, преводилац или се бавите савремним видовима
маркетинга и комуникације, речници Ивана Клајна и Милана Шипке незаобилазне су ризнице

информација које вам свакодневно могу затребати.

Посетите наш сајт и потражите занимљиве едукативне текстове засноване на овим књигама! 

Ови изузетно квалитетни
речници, са по 30.000 речи у оба смера,

напреднији су од осталих на тржишту,
информације су потпуне и прегледне,

српске речи акцентоване, а број
разграничених еквивалената велики

Основа овог речника је
листа од приближно 106.000

акцентованих речи српског
језика. Уводна скица

рефлексије даје обрасце
повезане са етикетама

којима се у речнику
обележава тип рефлексије.
Речник ће бити од користи

свим посленицима у
области рачунарске обраде

језика, странцима као и
широј публици за решавање

језичких проблема.

Горети на две ватре – 1. бити у
двострукој опасности, бити угрожен са
две стране, наћи се између два зла. 2.
бити у недоумици

Тврд повез,16×24 цм,  1.680  стр.
Пуна цена: 8.800,- дин.

ПРАВОПИСНИ РЕЧНИК
СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Тврд повез, 16×24 цм,  2.000  стр.
Пуна цена: 9.000,-

ВЕЛИКИ ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ
РЕЧНИК
Данко Шипка

 Речник Данка
Шипке садржи
90.000 одредница на
нивоу 3 и вишем  на
скали ИЛР односно
Б2 и вишем на скали
ЦЕФ. Цела
конструкција
речника полази од
конкретних потреба,
а не од субјективне
процене аутора шта
укључити. Ово је
само једна од
предности у односу
на постојеће
речнике.

Данко ШипкаИван Клајн • Милан Шипка



Појединачна цена сваке књиге је 690,- динараПојединачна цена сваке књиге је 690,- динара БИЛО КОЈЕ ТРИБИЛО КОЈЕ ТРИ
КЊИГЕ СА ОВЕКЊИГЕ СА ОВЕ

СТРАНИЦЕ ЗА 1.350,-СТРАНИЦЕ ЗА 1.350,-
ДИНАРАДИНАРА

Ab alio expectes alteri quiod
feceris - Од другог очекуј оно
што другоме учиниш (Публије
Сиранин)
Es ist Lernens kein Ende - Учењу
нема краја (Роберт Шуман).
Nihil contemnit esurines -
Гладан ништа не презире.
(Сенека)

Тешко је рећи колико има
имена на свету.
Повезивање човека и
природе с именом
изражено је у латинској
изреци Nomen est omen -
име је знак, што значи:
онакав си, или онакав ћеш
бити, какво ти је име.

Говор је човеков природни
медиј. Док се према
правопису пише, према
правоговору се говори. Да би
могао бити примљен, говор
мора бити редундантан, јер
говор тече и не дозвољава
да размишљамо о већ
реченом.

 14×20 цм,  342 стр. | Пуна цена: 1.150,- 

HRVATSKO-SRPSKI RJEČNIK
INAČICA / СРПСКО-
ХРВАТСКИ РЕЧНИК
ВАРИЈАНАТА

Јован Ћирилов

Овај Речник, како то у наслову стоји,
бави се разликама између српске и
хрватске књижевне и говорне
варијанте, с тим да су у њега ушли и
неки широко распрострањени
локализми, а и неки архаизми.

Циљ овог необавезног
кибицерског глосара јесте да
се општа разговорна места
саберу на једном месту како
би послужила за даља
истраживања…

У овој књизи сакупљено је
осамдесетак чланака
објављених у НИН-овој рубрици
„Језик“ у раздобљу од 2006. до
2011. године. Подељени су на
пет делова према тематици.

14×20 цм,  202 стр. | Пуна цена: 1.150,- 

ШТА СЕ КРИЈЕ ИЗА
ЕТИМОЛОГИЈЕ

Милорад Телебак

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

"Народ нема веће светиње од језика,
а књиге које нас, као ове, уводе у

непознате и занимљиве језичке тајне
требало би да се нађу у свакој

библиотеци – породичној, школској,
градској…"

У овом популарно
написаном тексту показује
се разноврсност језика
света на основу разлика у
односу на српски. У
сваком од поглавља
обрађује се област где
језици показују међусобне
разлике, занимљиве а
често и зачућујуће!

Писани у смутним
временима од 1987. до 1991.
године, ови есеји се крећу на
пограничју традиционалне
високе културе, практичне
културе живљења, простора
јавног иступања и
политичког деловања.

Речник и граматика
наватл или астечког језика
резултат су петогодишњих
студија које је аутор
спровео у Мексику и
доприносе напорима за
очување наватла, који се
налази у опасности од
нестајања. 

УШТЕДИТЕ 60%УШТЕДИТЕ 60%

 14×20 цм,  326 стр. | Пуна цена: 1.150,- 
СТРАНИ ИЗРАЗИ И ИЗРЕКЕ
Иван Клајн, Милан Шипка

 14×20 цм,  200 стр. | Пуна цена: 1.150,- 
ИМЕ МОЈЕ И ТВОЈЕ
Иван Клајн, Милан Шипка

14×20 цм,  166 стр. | Пуна цена: 1.150,- 
ПРАВОГОВОР
Милорад Телебак

14×20 цм,  154 стр. | Пуна цена: 1.150,- 

ОД НАШИХ РУСА ДО
КОМШИЈИНЕ КРАВЕ

Данко Шипка

14×20 цм,  250 стр. | Пуна цена: 1.150,- 
БУШЕЊЕ ЈЕЗИКА
Иван Клајн

14×20 цм,  144 стр. | Пуна цена: 1.150,- 
ЈЕЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА
Данко Шипка

14×20 цм,  154 стр. | Пуна цена: 1.150,- 

ГОВОРИ СРПСКИ ДА ТЕ ЦЕО
СВЕТ РАЗУМЕ

Ратомир Рале Дамјановић

14×20 цм,  250 стр. | Пуна цена: 1.150,- 
ОСНОВНИ НАВАТЛ РЕЧНИК
Игор Секе

Проф. др Лука Шекара



У ПРИПРЕМИУ ПРИПРЕМИ
Два тома књигеДва тома књиге
Порекло језикаПорекло језика

Европе изЕвропе из
штампе излазештампе излазе

на пролеће 2021.на пролеће 2021.
годинегодине

ПОРУЧИТЕ БИЛО КОЈЕ ТРИ КЊИГЕ СА ОВЕ СТРАНИЦЕ ЗА 1.990,- ДИНАРАПОРУЧИТЕ БИЛО КОЈЕ ТРИ КЊИГЕ СА ОВЕ СТРАНИЦЕ ЗА 1.990,- ДИНАРА

У овој књизи аутор указује на
бројне примере погрешне
употребе речи и израза у
свакодневном говору и писаној
пракси, посебно оних који ремете
јасноћу исказа и тиме доприносе
стварању неспоразума у
језичком изражавању.

Референтно дело Српски
дијалекти Милоша Окуке,
попуњава одређену празнину
насталу политичким
променама и насилним
померањем становништва
поткрај двадесетог века.

Пред читаоцима је поучно,
едукативно штиво које ће
бити занимљиво свим
студентима филолошких
смерова, свима онима који се
истраживачки буду бавили
обрађеним темама, као и
свим љубитељима српског
језика.

МУКЕ ОКО ЈЕЗИКА И
ПРАВОПИСА
14×20 цм,  248 стр. | Пуна цена: 1.150,- 

Вељко Брборић

Све оно што популарна
лингвистика треба да садржи,
овде је садржано: занимљиви и
утемељени прилози, примерено
враћање језичкој баштини,
функционалан приступ језичким
питањима. Ови прилози
заправо су у књишке корице
заогрнути изабрани прилози са
портала Језикофил.

„Ова књига представља избор
мојих радова који су
објављени у последње три
године, од 2016. до 2019, у
различитим публикацијама.
Радови се тичу питања
српског језика и његовог
правописа, али и статуса и
примене језика у настави.“

Може ли се рећи: Ја ћу да
дођем? С обзиром да или с
обзиром на то? Да ли је
исправно рећи: Победићемо
портив Звезде? Нажалост, а
на срећу? Погледајте
конкретне препоруке за
решавање језичких
проблема.

У књизи се обрађује
тридесет пословица и
изрека, од оних широко
распрострањених (нпр.
ружан к’о лопов, рука руку
мије, образ обадвије итд.)
до оних мање познатих,
нпр. ђевојке расту ка и зла
трава или не дави се ђаво
маслом.

УШТЕДИТЕ 40%!УШТЕДИТЕ 40%!

14×20 цм,  270 стр. | Пуна цена: 1.150,- 
ИСПЕЦИ ПА РЕЦИ
Иван Клајн

14×20 цм,  344 стр. | Пуна цена: 1.150,- 
СРПСКИ ДИЈАЛЕКТИ
Милош Окука

14×20 цм,  304 стр. | Пуна цена: 1.150,- 

ИЗ СИНТАКСЕ И СЕМАНТИКЕ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Срето Танасић

14×20 цм,  168 стр. | Пуна цена: 1.150,- 
ЈЕЗИК ОКО НАС
Група аутора

14×20 цм,  248 стр. | Пуна цена: 1.150,- 

КАКО И ЗАШТО (НЕ)
ПИСАТИ ОВАКО

Милош Ковачевић

14×20 цм,  250 стр. | Пуна цена: 1.150,- 
ТАЈНИ ЈЕЗИК СРБА
Иван Димитријевић

У овом капиталном двотомном делу,
Марио Алинеи, професор емеритус
универзитета у Утрехту, износи и
доказима поткрепљује теорију о

настанку европских језика, побијајући
аргументе оних који заступају тезу о

великим сеобама народа.

1 7×24 цм,  око 1600 стр.  
ПОРЕКЛО ЈЕЗИКА ЕВРОПЕ 1 и 2
Марио Алинеи

Марио Алинеи

I том

Kњиге
којима
ћете се

враћати!

Марио Алинеи

II том

Појединачна цена сваке књиге је 690,- динараПојединачна цена сваке књиге је 690,- динара



13х20 цм,  77 стр.  | Пуна цена: 690,-
ЈОШ ЈЕДАНПУТ ЗА ТУКИДИДА
Петер Хандке

13х20 цм,  80 стр. | Пуна цена: 690,-
ПОПОДНЕ ПИСЦА
Петер Хандке

13х20 цм,  229 стр. | Пуна цена: 1.100,-
КОСМОС
Витолд Гомбрович

„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.
Пољска нобеловка, осим поезије писала је и фељтоне –
књижевне критике у рубрици Необавезна лектира. Њени
фељтони наишли су на велико интересовање читалаца и
тиражи књига под истим насловом били су неколико пута
већи од њених песничких збирки.

„Пред вама су две књиге једног од највећих писаца
данашњице – само две капи у мору најплодотворнијег опуса.

Јер, овај писац оставио нам је до сада 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 негативне, њему лично најбитније. Од
седамнаест величанствених путописних цртица овде у књизи

Још једанпут за Тукидида, пет се везује за простор бивше
Југославије.

Јунаци романа Уста ми пуна вишања, Стефан и Јаков,
браћа по болу, заувек су везана траумом одрастања у
дому сеоског свештеника – оца Љубе. Њихово
детињство обележено је мучним иницијацијама у свет
одраслих и веру каквом је Љуба проповеда.
Архетипски негативац под мантијом истовремено је и
врховни ауторитет у селу – бескрупулозан у својим
намерама и бескрајно предан њиховој реализацији. Два
дечака, у својој неискварености, огледало су његовог
посрнућа. Док покушавају да се изборе са окрутностима
које им приређује код куће, дечаци су истовремено
сведоци дешавања око себе по препознатљивом
патријархалном обрасцу српског села.

13х20 цм,  117 стр. | Пуна цена: 990,-
ПРОНАЛАЗАК АТХАНАТИКА
Владан Десница

Није ли то уопште задатак уметника: да се креће граничном
зоном, између постојећег и непостојећег, 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 осветли све њене буџаке? 

Шта се деси када се стане на крај коначности? Достиже ли се
савршенство или се тиме ствара несавладиви хаос вечног
живота? Могу ли људи без смрти? И ако могу, ко је тај који је
довољно вредан да се награди бесмртношћу?

У Сарамаговом роману који је код нас преведен као Смрт и
њени хирови, једноставно престане, па после опет почне да
се умире, јер је смрт тако одлучила. У Десничином роману
вредни људи напредне цивилизације открили су лек против
смрти, у  Након што је осујетио умирање, Десница је истерао
на чистац какав је свет и какви су људи.

„Реализам? Класицизам? То су замерке оних који нису
опазили да је Космос најобичнији извештај обичног студента,
који приповеда своје догодовштине.
Шта је у томе необично? Да се то може догодити свакоме.
Космос нас на обичан начин уводи у необичан свет, као иза
кулиса света.“  – Витолд Гомбрович 13х20 цм,  506 стр.  | Пуна цена: 1.290,-

НЕОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА
Вислава Шимборска

13х20 цм,  204 стр.  | Пуна цена: 790,-
УСТА МИ ПУНА ВИШАЊА
Александар Танурџић

Н О В ОН О В О

ПОРУЧИТЕ О
БЕ

КЊ
ИГЕ З

А САМО

690,- Д
ИНАРА 



Суочена са губитком оца, Хелен се окреће дивљини утканој
у птици којој се диви од малена – јастребу-кокошару;
приказујући пут у магичну ширину мисаоног тока језиком
који нас одводи у предивне крајеве Велике Британије.

Припитомљавајући дивљег јастреба, Хелен пролази кроз
различите животне фазе, лагано се удаљавајући од
прошлости, пуштајући је да остане негде иза. Бриљантно
дело вишеструко награђиване списатељице Хелен
Мекдоналд, које заиста мења поглед на свет.

Вруће млеко је прича о унутрашњем животу ликова на
врелини шпанског сунца и дисекцији односа са онима који су

нас створили. Прича, која ће, попут опекотине медузе,
оставити трага на нама још дуго након што затворимо књигу.

„Ово није дугачак роман, али је слојевит попут песме, богат
значењем које се излива из његовог једноставног језика.“ –

The Guardian

„Вруће млеко се грациозно креће кроз патос, хумор и
опасност.“ – The New York Times

Ужи избор за Букерову награду 2016. године

 12×12 цм,  110 стр. | Пуна цена: 890,-
МАЛА ФИЛОЗОФИЈА О ПТИЦАМА
Елиза Русо, Филип Ж. Дибоа

Данас, у 21. веку, каквим лекцијама могу
још птице да нас науче?

У књизи Мала филозофија о птицама кроз
22 кратка поглавља, открићемо да се ова

створења  могу показати као истински
учитељи мудрости. Могу нас навести да се
замислимо о себи, само ако се удостојимо
да их посматрамо, ми, самопрокламовани

„господари света“ што се сматрамо на
врхунцу еволуције.

Свако поглавље улепшали смо
илустрацијом, па ова књижица може бити

савршен поклон за сваког љубитеља
природе, животиња, али и филозофских

промишљања.  12×12 цм,  110 стр. | Пуна цена: 890,-
НОВИ БОГОВИ
Борис Над

Из садржаја:

Богови
Лавови с Калемегдана
Симболи Хипербореје

(Орао – Јелен –
Гавран – Вук –

Грифон)
Тајна Грала
Медитеран
Златно руно
Дивљи лов

Земља
Путовање на Исток

Змија и лав
Повест о Скитима

Балкан

13х20 цм,  149 стр. | Пуна цена: 790,-
ТОКСО
Ивана Добраковова

13х20 цм,  204 стр.  | Пуна цена: 990,-
ВРУЋЕ МЛЕКО
Дебра Леви

13х20 цм,  168 стр. | Пуна цена: 990,-
ПРИЧА ЈЕДНОГ БРАКА
Гејр Гуликсен

У збирци прича Токсо, награђивана словачка ауторка Ивана
Добраковова у центар збивања ставља јунакиње које „болују”
од погрешне перцепције ставрности: „непријатне”
спремачице, „увек заузети” мужеви и „дрски” трговци. На тај
начин младе жене почињу да схватају да једино саме себи
могу бити од помоћи, и да је понекад потребно са ужасом
открити тамну страну своје личности.

Ивана оживљава модерну госпођу Даловеј, слушајући шапат
Вирџиније Вулф, вртоглаво и смело погађа у центар.

Након уредничког праћења шестотомне Моје борбе Карла
Увеа Кнаусгора, Гејр Гуликсен романом Прича једног брака

представља читаоцима сопствену литерарну магију.

Враћајући се на почетак везе и пратећи динамику односа
корак по корак, наратор покушава да разуме околности које
су довеле до недавног развода, покушавајући истовремено

да сагледа раздвајање из угла своје супруге.
Када брак преузме улогу главног лика и развије своју причу,
питање је који од супружника бива избрисан, а који насталу

празнину мора да попуни за двоје.

13х20 цм,  393 стр.  | Пуна цена: 1.290,-
Ј КАО ЈАСТРЕБ
Хелен Мекдоналд

Н О В ОН О В О

Н О В ОН О В О
Дизајн корица и илустрације: Соња Бајић

Н О В ОН О В О

Најт
раж
ени
ја књига у књижарама



Прометејевом пројекту Књижевни карусел – вожња кроз жанрове прошле, 2019. године додељена је
финансијска подршка од стране фонда Креативне Европе.

Планирано је да у оквиру ове едиције буде објављено 6 дела европске књижевности различитих
жанрова: новеле, кратке приче, збирка поезије, дечија књига, драма и стрип. Идеја водиља пројекта

јесте представљање шареноликости књижевног израза, са паролом „Књиге за све!“. Аутори свих
дела су савремени европски писци, награђивани престижним наградама за жанр у којем пишу.

 14×20 цм,  243 стр. | Пуна цена: 790,-
МАЈКЕ И КАМИОНЏИЈЕ

Ивана Добраковова

У књизи Мајке и камионџије,
сачињеној од пет новела,
исприповеданих у препознатљивим
дугим реченицама које понекад
садрже снагу романа – позната
словачка књижевница Ивана
Добраковова показује колико су
дубоке пукотине савременог живота,
оличене у депресији и стресу, а какве
споредне излазе истовремено нуди
свет да би човека спасао од
потонућа. 

Мисли пет јунакиња јуре на све
стране. Пред колапсом, под стресом,
у прашуми тока свести, боре се да
прокрче пут, да подвуку црту,
саопште истину о сопственом животу,
открију замагљене делове сопствене
личности и до крајњих граница
ослободе тело.

 14×20 цм,  123 стр. | Пуна цена: 690,-
RED IN BLUE ТРИЛОГИЈА

Леонора Миано

Н О В О

Ова трилогија се чита као три чина једне трагедије, и то оне која се тиче
трансатлантске трговине робљем и њеног устројства на подсахарским земљама.

Разоткривање приказује духове и божанства у свету поремећене равнотеже,
Жртвовање је инспирисaно различитим личностима и видовима историје Маруна на

Јамајци, Гроб говори о Џедидији, Афро-потомкињи, која по сваку цену жели да
сахрани тело свог брата у Џемеји, земљи за коју тврди да је земља њихових предака. 

Леонора Миано развија пред нашим очима читав један разнобојан свет заслепљујуће
величанствен и избушен светлошћу. Red in blue трилогија се односи на меланхолију

плаве ноте, која је у основи блуза.

 21×28 цм,  104 стр.
ДЕЗЕРТЕР
Халфдан ПискетУ ПРИПРЕМИ

Графичка новела под  називом Данска трилогија сачињена је из три дела, а аутор
је дански илустратор и писац, јерменског порекла.

Први део, Дезертер, одвија се у сенци геноцида над Јерменима. Ипак, фокус
приче није на томе ко је шта и када радио. Новела говори о људима са истог
простора који су све чешће долазили у сукобе. Дезертер је лични приказ судбине
младића на граници између Турске и Јерменије. Прича о породици која се
распада. Прича је заснована на интервјуима и анегдотама из живота аутора и
његове породице.

За ову трилогију аутор је награђен престижном наградом на међународном
фестивалу стрипа Bande Dessinée 2019. године.

 10×19 цм,  70 стр. | Пуна цена: 690,-
НОЋНЕ МИСЛИ

Јонас Таул

Када мали дечак ноћу одлази у кревет, мисли
почињу да круже његовим умом: пријатне
мисли, опасне мисли, застрашујуће мисли,
мисли које сежу веома далеко и воде га на

пут у потрази за одговорима.

Прелепи минималистички цртежи Јонаса
Таула илуструју важно егзистенцијално

питање са којим се сви суочавамо.



„Свако време има своје бреме“ каже пословица, али нама се чини да је најтеже
баш у овом, нашем времену.

Да ли сте и ви размишљали како да у оваквим временима сачувате здрав разум
и останете нормални?

Зорица Пантелић је новинарка која је у серији разговора Унутрашњи свет
човеков (Радио Београд, Први програм) имала прилике да интервјуише 12
водећих стручњака на пољу психоанализе. У овој књизи су ти разговори сабрани
у свом изворном облику. Пронаћи ћете разговоре са Јованом Марићем, Јованом
Стриковићем, Стеваном Петровићем, Драганом Швракићем...

Иако поновљено издање, чини се да ова књига долази у правом тренутку!

   14×20 цм,  478 стр. | Пуна цена: 1.000,-
127 ПРОТУМАЧЕНИХ СНОВА
Иван Настовић

   14×20 цм,  588 стр. | Пуна цена: 1.400,-
ЛЕТЊИ САН ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ

Иван Настовић

  14×20 цм,  224 стр. | Пуна цена:
550,-

АНИМА ЛАЗЕ КОСТИЋА
Иван Настовић

  14×20 цм,  255 стр. | Пуна цена:
620,-

АРХЕТИПСКИ СВЕТ
МАРГЕРИТ ЈУРСЕНАР

Иван Настовић

 14×20 цм,  184 стр. | Пуна цена: 470,-

АРХЕТИПСКИ СВЕТ ДЕСАНКЕ
МАКСИМОВИЋ

Иван Настовић

Књига је намењена свима
онима који су озбиљно
заинтересовани за рад на
себи путем својих снова.
Уједно, ово је прва књига
ове врсте не само код нас
већ и изван граница наше
земље.

„Анализа снова јесте и увек је била уметност. Она је нешто
стваралачко, а стваралачко је увек изнад свих теорија. Нису теорије

одлучујуће, већ стваралачка личност терапеута.“ – К. Г. Јунг

Н О В О

   14×20 цм,  214 стр. | Пуна цена: 880,-
КАКО ОСТАТИ НОРМАЛАН Унутрашњи свет човеков
Зорица Пантелић

14×20 цм,  248 стр. | Пуна цена: 1.200,-
УНУТАРЊИ ИНЖЕЊЕРИНГ

Садгуру Ђаги Васудев

У нашем данашњем свету су у моди многа кривотворена и опасно обаманљива
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?

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.



Женско перо

Овај роман јесте хроника једног времена, као и сведочанство о људима који су стварно
постојали, а њихов траг и пуноћа људскости остаје забележена међу овим страницама.
Када два века дуго постојање династије Лазар остави неизбрисиве трагове урезане у зидине
велелепног каштела у Ечки, ово здање остаје као вечити споменик историје једног места, на чијим
зидовима се читају дани и године свих његових станара као и оних који су кроз њега само прошли.
Пред сам крај живота, родоначелник породице Лазар, тестаментом установљава правило
наслеђивања поседа по коме само најстаријем мушком потомку остаје све. Сукобе чланова
породице, добре и лоше године, смене власника, помно прати и бележи прво слуга на поседу, затим
његов син – коњушар у каштелским шталама, и напослетку, унук, баштован каштелских вртова.

  19×24 цм,  475 стр. | Пуна цена: 900,-
ОД ТЕКИЈЕ ДО ТЕКИЈЕ
Драган Николић

Вођен трагом три фотографије аутор
путује у прошлост за својом
породицом и открива невероватне
приче и догађаје који су се заиста
десили. Када је опасност од
Аустроугара и Бугара 1915. запретила
Текији становници овог малог места
кренули су преко Дунава у збег.

  12×21 цм,  432 стр. | Пуна цена: 900,-
САВРШЕН ШУТ
Радмила Сатарић

  12×21 цм,  475 стр. | Пуна цена: 800,-
ЛЕПА ПЕТРА
Радмила Сатарић

  19×24 цм,  805 стр. | Пуна цена: 1.990,-

ЈЕСЕН У ФИРАНГАМА
ЗАБОРАВЉЕНОГ ПЕНЏЕРА

Мила Јојкић Војновић

У средишту радње је
страсна и обострана
љубав 16-то-
годишњака Славена
и Петре која има све
епитете чисте
емоције, чежње,
припадања, страсти,
узајамног осећања
среће и
узвишености. Њихов
љубавни занос често
се стапа са
величанственом
лепотом природе –
морског пејзажа
таласа и пене.

Наслов отвара
фудбалску
каријеру младог
сеоског
воденичара Марка,
чији развојни пут
пратимо од рада у
очевој воденици,
преко прве љубави
и занесености
лоптом која ће га
довести до
неслућених
подвига.

Роман који је пред читаоцима написан је према белешкама једног службеног лица са
двора. Ова особа, воема блиска краљевском пару, до данас је остала непозната.

Дело је првобитно објављено на шведском, и то већ 1903. и 1904. године када је
објављивано у наставцима, у 43 свеске по 24 стране. Доживело је више издања, а

трећи пут је штампано 1911. године. Ово је први превод на српски језик.

Читаоца очекују многа изненађења и описи готово невероватних догађаја. Овај
историјски роман базиран је умногоме на истинитом догађају о завери и убиству

краља Александра и краљице Драге, маја месеца 1903. године, где су поједина имена
личности назначена правим именом, док су нека измењена. Атентат краљевског пара

није главна тема романа, већ је то читав колоплет љубави и мржње, уверљив,
живописан опис краљичиног карактера, те њена борба за будућег наследника круне.

  19×24 цм,  808 стр. | Пуна цена: 1.990,-

ЉУБАВНЕ АВАНТУРЕ
КРАЉИЦЕ ДРАГЕ

Аутор непознат
Н О В О

  19×24 цм,  631 стр. | Пуна цена: 1.990,-
ГОДИНЕ ЛАЗАРА
Лана Папић

Роман прати животе
два брата рођена у
паорској кући. Самим
рођењем судбински су
били предодређени да
остану на селу, на
салашу, на њиви, да
наследе дедовину и
очевину...

На плодном
књижевном пољу
војвођанске равнице
никао је роман првенац
Миле Јојкић Војновић.

Роман о љубави,
жртвовању и праштању

  19×24 цм,  487 стр. | Пуна цена: 900,-
МОСТ

Драган  Николић

Узбудљива књига о људима, Дунаву,
пробијању чувеног Трајановог пута кроз
литице Ђердапа… Из историјске дубине
стиже ова прелепа прича о Трајановом

мосту, јединственом ремек-делу
античког градитељства. Сматра се да је

овај мост више од хиљаду година био
најдужи мост на свету.



Након романа Водоземци
из пећине, Брате, мој Јове и
С ове стране улице, у
којима је Нандор Гион
трагао за формом и
начином изражавања,
експериментисао је, за то
време, модерним темама и
написао овај омладински
роман који је право
освежење и лепа прича.

Метафоричан
наслов романа
Људи на бури
симболизује буру
људских судбина,
јер бура је снажан
копнени ветар, а
поднаслов Иво и
пут, кроз опис пута
писац даје шири
историјски
контекст, у који
смешта и радњу
свог романа… 

Милан Пајевић нас
води кроз галерију
ликова вешто и
мисаоно,
интригира, а пре
свега уводи у речи,
богат колорит и
тонове страсног
мужевног
живљења,
слојевитог виђења
у више нивоа и
студиозног
приступа свакој
причи. 

Фибоначијев
гамбит представља
успело књижевно
дело, које плени
темом и
књижевним
поступком.
Пишчева ерудиција,
претопљена је у
оригинално
романескно штиво
у којем доминира
гротескно и
иронично.

„Првенац Зорана Стојшина је збирка разговора, сећања и животних прича. У њој се
ћути тишином која је заједничка и може се поделити на пасусе, тишином кроз коју се,
као читаоци, крећемо завеслајима својих очекивања. У њој се снови остављају са
друге стране као бакшиш док се хрли у збиљу као на осунчано парче земље. У њој се
смеје гласно и још гласније воли.

Између редова се осећа војвођански ветар док се удишу надања са сваком
прочитаном реченицом. Ова књига је једна лепа песма коју увек на радост пожелите
да чујете када сте у друштву драгих људи. Ова књига је онај пријатељски загрљај
када вам неко каже: ‚‚Дођи нешто да ти испричам’’. И после тога вам буде пуно срце
као да се у њега уселило пролеће, па у себи и музику тихо чујете.“– Јелена Ћусловић,
писац

 12×21 цм,  212 стр. |Пуна цена: 800,-
ПЉАЧКАШИ ПОШТЕ
Нандор Гион

 12×21 цм,  184 стр. | Пуна цена: 900,-
ВОДОЗЕМЦИ ИЗ ПЕЋИНЕ
Нандор Гион

Нандор Гион
Нандор Гион био је прозни писац и уредник. Студирао је на Одсеку за

хунгарологију у Новом Саду. Био је сарадник, уредник и главни уредник мађарске
редакције Радио Новог Сада, директор Новосадског позоришта, председник

Друштва књижевника Војводине и редовни члан Мађарске академије уметности.
На основу његових дела рађене су позоришне представе, радио-драме и

филмови. Дела су му преведена на десет језика.

 12×21 цм,  180 стр. | Пуна цена: 900,-
БРАТЕ МОЈ ЈОВЕ
Нандор Гион

  12×21 цм,  284 стр. | Пуна цена: 990,-
ФИБОНАЧИЈЕВ ГАМБИТ
Милан Пашански

  12×21 цм,  214 стр. | Пуна цена: 500,-
ЧУДНОВАТА ПЛАТНА
Милан Пајевић

  12×21 цм,  310 стр. | Пуна цена: 770,-
ЉУДИ НА БУРИ
Милан Петек Левоков

  12×21 цм,  280 стр. | Пуна цена: 900,-
ТИШИНА ЗА ПОНЕТИ
Зоран Стојшин

Н О В ОН О В О

Два младића су наумила да опљачкају пошту у
једном малом месту, међутим то им није пошло
за руком. Тада су открили да становницима те
мале вароши могу да приреде једну
незаборавну ноћ. То им је успело, па су након
свега, као одрасли, ујутро поспани, али
задовољни добро обављеним послом кренули
кућама на заслужени одмор.
Овај роман никад до сада није превођен на
српски језик, али је по њему снимљен
истоимени дугометражни играни филм у
режији Ференца Андраша 1983. године.

Брате мој, Јове  одудара од осталих Гионових омладинских
романа који су ведри, забавни и поучни и ненадано суочава
читаоца са реалном сликом корумпираног и неморалног
друштва. Занимљиво је да је дело  1968. године награђено,
а његово објављивање изазвало је у том тренутку велики
одјек међу књижевним критичарима.

Водоземци из пећине први је роман Нандора Гиона,
објављен 1968. године и до сада није превођен на српски
језик.  Седам матураната Школе ученика у привреди
последње недеље школе оснивају на степеништу улаза
једне фабрике Прво аматерско планинарско удружење.
Свако вече, тачније седам вечери за редом, разговарају и
дискутују о бескорисним стварима, о планинама,
гмизавцима и водоземцима, о лепим женама, о зеленим,
великим мувама и о презименима, као одрасли људи на
озбиљним партијским састанцима. 



20×20 цм,  591 стр. | Пуна цена: 2.500,-
СРБИ У АМЕРИЦИ 1815–2010
Марко Лопушина

20×20 цм,  304 стр. | Пуна цена: 1.800,-
СТРАНЦИ КОЈИ НАС ВОЛЕ – НЕКАД И САД
Марко Лопушина

14×20 цм,  608 стр. 
Пуна цена: 1.290,-

УБИЦЕ У ИМЕ ДРЖАВЕ
Марко Лопушина

14×20 цм,  247 стр. 
Пуна цена: 1.200,-

ПРИНЦ ЧАРЛС И СРБИ
Марко Лопушина

14×20 цм,  249 стр. 
Пуна цена: 990,-

ТАЈНИ ЧУВАРИ
ХРИШЋАНСТВА

Марко Лопушина

14×20 цм,  456 стр. 
Пуна цена: 1.200,-

ЦРНА КЊИГА -
ЦЕНЗУРА У СРБИЈИ
1945-2015

Марко Лопушина

14×20 цм,  340 стр. 
Пуна цена: 1.200,-

ТАЈНА ДРУШТВА У
СРБИЈИ

Марко Лопушина

20×20 цм,  400 стр. | Пуна цена: 2.500,-
СРБИ У АУСТРИЈИ
Марко Лопушина

20×20 цм,  398 стр. | Пуна цена: 2.500,-
СРБИ У НЕМАЧКОЈ
Марко Лопушина

20×20 цм,  420 стр. | Пуна цена: 2.500,-
СРБИ У РУСИЈИ
Марко Лопушина

20×20 цм,  283 стр. | Пуна цена: 2.500,-
СРБИ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 1
Марко Лопушина

20×20 цм,  328 стр. | Пуна цена: 2.500,-
СРБИ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 2
Марко Лопушина

20×20 цм,  340 стр. | Пуна цена: 2.500,-

НАШИ ЉУДИ У ШВЕДСКОЈ
И СКАНДИНАВИЈИ

Марко Лопушина

20×20 цм,  530 стр. | Пуна цена: 2.500,-
СРБИ У АУСТРАЛИЈИ
Марко Лопушина

 17×24 цм,  355 стр. | Пуна цена: 1.800,-
ИСКРЕНО ВАШ
Радомир Путниковић

Истакнути српски лобиста у Великој Британији, Радомир Путниковић, у време санкција,
блокаде и бомбардовања наше земље написао је око 9.500 писама званичницима у
Енглеској (председнику владе, министрима, челницима Би-Би-Сија...).

У два наврата је позван од стране Парламента Велике Британије да буде специјални
известилац о догађајима у Југославији.

„До које мере су ишли незнање, неупућеност и предрасуде оних који су себе сматрали
компетентним да воде политику о народима Југославије, предмет је избора кореспонденције
коју сам водио с овим политичарима. Пре него што сам започео да састављам рукопис, дао
сам себи задатак да ограничим његов обим. Уводом желим да изнесем један број запажања
и коментара да би читалац сазнао зашто и како је дошло до кореспонденције од 9.500
писама од почетка рата до данас.“ – Аутор



НОВОНОВО

14×21 цм,  164 стр. | Пуна цена: 990,-
СРБИ И АНТИПАТРИОТИЗАМ
Зоран Аврамовић

14×21 цм,  318 стр. | Пуна цена: 1.100,-
УСПОН СРБИЈЕ
Драгољуб Којчић

14×21 цм,  487 стр. | Пуна цена: 1.900,-
ПРОРИЦАЊЕ ПРОШЛОСТИ
Илија Радуловић

14×21 цм,  395 стр. | Пуна цена: 990,-
СРПСКИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - 2. ИЗДАЊЕ
Владимир Првуловић

Српски антипатриотизам је
само један од облика
историјског и актуeлног
односа појединаца,
друштвених група и
политичких партија према
држави и нацији.

Историја српског народа
бележи приличан број
имена оних који су се
истицали
антипатриотизмом у разним
облицима, односно
припадали су у разним
облицима оним Србима који
су, да се послужим речима
Николе Макијавелија „више
волели да њихова отаџбина
буде поробљена него
слободна“.

Којчићеви текстови
представљају својеврсну
хронику наше недавне
прошлости. Они сведоче да
време које смо проживели и
које живимо није
календарско, већ
историјско. У тим годинама
Србија се „извукла” из
„глиба безвољности” и
„безнадежности”, повратила
изгубљено самопоуздање,
много учинила на подизању
свог угледа.

Аутор сматра да у
будућности политичке и
друштвене елите морају
уложити искрени напор у
тражењу мере између
сучељених друштвених,
националних и политичких
интереса.

„Обједињујући своје
разнородне чланке у једну
књигу, Илија Радуловић
посредно жели да нам
поручи да је
релативизовање чак и
скорашње, блиске историје
могућно, али не и у
догађајима у којима је он
био непосредни учесник: јер,
као да нам поручује са ових
страница, он лично нам
јемчи да је управо тако како
тврди, и да другачије не
може бити!“

Проф. др Жељко Симић

Књига детаљно објашњава
елементе српског
националног и културног
идентитета кроз историју и
даје најважније предлоге за,
по први пут, коначно
саборно обликовање
српског националног
интереса, у тешким
временима за српску нацију.
Ово дело би требало да
послужи као основа за
садржајну, компетентну и
дубинску анализу и
расправу. О предлозима из
ове књиге треба
дискутовати, сучељавати
мишљења без надметања
на српској политичкој
сцени.

14×21 цм,  162 стр. | Пуна цена: 990,-
НУЖНА ОДБРАНА ДУШЕ
Илија Радуловић

Инспирисан суђењем и
одбраном Јаше Томића за
убиство Мише Димитријевића,
фебруара 1890. године у
Новом Саду, есеј је написао
ретко уман човек, истински
хришћанин, хуманистички,
правно-филозофски мислилац
свестране културе, великог
знања и узорне моралности.
Он је онај чувени тузлански
судија  који је 1972. године
подметнуту магнетофонску
траку одбио као правни доказ
политичког непријатељства
његовог брањеника, и као
председник судског већа, на
притисак политичке полиције,
разрешен судијске дужности и
прелази у адвокате.

14×20 цм,  212 стр.  Пуна цена: 1.200,-
ПИСМА ВУКУ ДРАШКОВИЋУ
Илија Радуловић

„Противно очекивањима која
могу проистећи из
летимичног погледа на сам
назив овог силовитог и
разуђеног списа, али чак и из
продорнијег читања његове
садржине, ова „епистоларна
проза” није лична: она је
упућена свим мислећим
бићима која су у „потрази за
ишчезлом логосном
пуноћом” индивидуалног и
колективног живота у
замршеним околностима
глобалистичког насиља…“

Жељко Симић



„Да морам данас поново да изаберем занимање, пре бих био вођа
банде, него професор факултета. Не због пара, него због угледа.“

Роман Тајна рајских вртова 2 је лична и
историјска исповест једне хришћанке,
која своју судбину дели са људском
цивилизацијом. Писан на мобилном
телефону хафизу (исламском
свештенику), у четири тома, роман нуди
спасење човечанства у рајским
вртовима, који ће почети да се граде у
Босни. Тамо где је пакао почео ту ће и
да се заврши уз помоћ оних који су га
започели. Опрост и развој свести о
битности заједнице и љубави, то нам је
обавеза за наша следећа покољења.

Предрасуде, лажи и манипулације и мистификације постају предмет жустре ироничне
опсервације у сатиричном афоризму Нинуса Несоторвића. Ту су се нашли нови прилози за
глосаријум нашег пропадања. Код афористичара сатиричног смера какав је Несторовић
нема ни лагања, ни пренемагања, ни сентименталности. Он говори у своје име, али и у име
оних који нису у прилици да се успротиве проклетству поништавања вредности људског
достојанства.

„Што се афоризма и интелигенције тиче, баш као и недвосмислености афоризма, то се у
највећој мери односи и на сатирично стваралаштво Нинуса Несторовића. Његова иронична
смеховитост припада оној врсти хумора коју је Оскар Вајлд ближе одредио као 'интелект док
шврља'.“ – Професор др Ратко Божовић

„Вито Мартић нам исписује хронику живота човека с 'наших' простора (ко год да смо то –
„ми”); човека који може да буде све и ништа, који је разапет између прошлости – у којој
није било срамотно наглас питати се о смислу живота – и савремености у којој су таква
питања сувишна и сметају нашем упражњавању илузорних слобода. Од суманутих
изненађења која нас чекају у колима добијеним на коцки, до благих наступа мајчинске
вечне бриге, овај се роман стара о томе да, напослетку, смогнемо снаге и лепоту видимо у
најдоступнијем, тамо где нам због 'окорелости срца' делује да је она одавно ишчезла – у
свакодневном, обичном, оном што нам 'умало не избије очи' колико нам је близу.“
Владимир Табашевић

14×21 цм, 260 стр.  Пуна цена: 800,-
БОЖЕ, УПРОСТИ НАМ
Нинус Несторовић

14×20 цм  144 стр. | Пуна цена: 880
ДНЕВНИК
Вито Мартић

  12×21 цм,  296 стр. | Пуна цена: 900,-
ТАЈНА РАЈСКИХ ВРТОВА
Дијана Ертл

Тајна рајских вртова је први
српски whatsаpp роман, писан је
намах на мобилном телефону, као
дијалог и монолог, односно
исповест њеном свештенику. У
првом делу рукописа ауторка
открива свет духовности у свом
граду Сарајеву, када суочена са
страхом рата, по доласку из
Немачке, себи и исповеднику
почиње да поставља питања о
смислу живота, о људском злу, о
љубави, срећи и несрећи…

  12×21 цм,  296 стр. | Пуна цена: 1.320,-

ТАЈНА РАЈСКИХ ВРТОВА 2
мој одраз у твом огледалу

Дијана Ертл

Н О В ОН О В О

Радомир Путниковић је писац
који је вишедеценијским радом
доказао да је интелектуалац
бескомпромисно посвећен
истини. Књига сатире Светлост
велеграда, потврђује ово, и
ставља га на литерарној сцени,
данас, у врх светских писаца
басни. Књига је посвета
баснописцима Езопу, Свифту,
Kрилову и Орвелу.

Милован Витезовић

14х20 цм;  222 стр.  Пуна цена: 800,-
СВЕТЛОСТ ВЕЛЕГРАДА
Радомир Путниковић

14х20 цм;  92 стр.  Пуна цена: 800,-
НА ГРОБУ КАРЛА МАРКСА
Радомир Путниковић

Птице слетеше на гроб Карла
Маркса. Гавран одмах узе да се
размеће знањем о упокојеном.
Ништа се није чуло осимњеговог
нападног грактања.

Радомир Путниковић је рођен
1936. године у Београду. Од 1970.
године живи у Великој Британији.
Пише приче и кратке позоришне
комаде за децу и одрасле,
афоризме и есеје. Објавио је 26
књига за децу, а превођен је на
многе стране језике. Издавачка
кућа  Purnell Books објавила је
„Басне” 1983. Носилац је Ордена
Вука Караџића и добитник награде
Арсеније Чарнојевић.



Роман истражује елементарну
мистерију шта значи бити жена у
садашњем свету. На
Балкану.Написана елегантном,
суптилном прозом, са
социјалним и антрополошким
импликацијама, књига је саткана
од дубоко осећајних, интимних и
често болних прича, откривајући
нешто универзално у свакој од
њих. Заљубљеност, неверство,
брак, болест, страст, перверзија,
љубомора, нада, губитак, срећа.

17х24 цм;  546 стр.  Пуна цена: 1.500,-
ПОТРАГА ЗА ИЗГУБЉЕНОМ ДУШОМ
Вукоман Јокановић

…Специфични лирски импресионизам
и језичко онеобичавање, нужни за
веран приказ старе Војводине
настањене сенкама прошлости, сјајно
дочаравају поетику Павлова,
војвођанског Стриндберга, у
дијалозима и акцији готово
хамсуновски убедљивог, док слика
мртво време и (мртве) душе које
настањују свет који је одумро, али
вести о томе још нису допрле до
изгубљених становника.

Ђорђе Писарев

14х20 цм;  195 стр.  Пуна цена: 880,-

СЛИКА ЕДВАРДА МУНКА
У СОБИ МОГА БРАТА

Милутин Ж. Павлов

Веома личан, дирљив роман Милке
Каташић, несумњиво је написан срцем.
Каташићева је емотивно ангажовани,
хуморно-иронични и елоквентни
сведок, не само, тада настајајвшег,
новог медија, већ и спектакла земље
која прождире сопствено срце.
Описујући и износећи детаље појаве
интернета, блоговања, Flickr-a, IMDb-a –
роман представља бисер једног
времена које и даље траје.

14×21 цм, 260 стр.  Пуна цена: 800,-
БЛОГОПОЛИС
Милка Каташић

Књига говори о нади и вери,
односно о значају истинске
посвећености у тумачењу и
разумевању сопственог бића али и
о нашим често заробљеним
илузијама. Посебно су
интригантна размишљања аутора
о животу, нашој себичности,
самоћи и очају, о заробљеној
енергији у нашем бићу која се из
различитих разлога, уместо ка
нама, окрутно окреће против нас
самих. А животна је истина да
тамо где постоје бескрајна
ограничења, пуцање свих брана је
неизбежно и очекивано.

14×21 цм, 168 стр.  Пуна цена: 660,-
ПЛЕСАЊЕ С ДЕМОНИМА
Тамара Сарафијановић

10×15 цм,  226 стр.  Пуна цена: 550,-
СЛУШАЈ МЕНЕ, А РАДИ ПО СВОМЕ
Приредио Богица Мијатовић

Неке од ових мисли читаоцима су вероватно већ познате, јер је Душко имао обичај да их
понавља на књижевним вечерима и песничким сусретима, фестивалима и наступима у
медијима, али је већина, чак и бољим познаваоцима дела Душка Трифуновића, непозната.

Уз сваку мисао или стих, приређивач је навео извор дела или интервјуа.

„Ове пјесме су испуниле своју мисију – биле су хитови, сад могу мирније.
Сад оне личе на мене, који сам једно вријеме пристајао да будем играчка.“

Душко Трифуновић

32×25 цм,  605 стр.  Пуна цена: 1.500,-
ПАМТИТЕ МЕ ПО ПЈЕСМАМА МОЈИМ

Приредио Богица Мијатовић
-40%

-40%

Све певане песме Душка Трифуновића у једној књизи!
Познатији и мање познати извођени Душкови текстови, са наведеним подацима о датуму,

ауторима, албумима и аранжерима…

„Често сам с Душком причао о његовој примењеној поезији, а када сам га упитао да ли зна
колико је његових песама завршило на плочама или фонотекама југословенских радио

станица, одговорио је одречно. Обећао сам му да ћу покушати да им  уђем у траг. За његова
живота прикупио сам око 150 снимака, о чему је он с поносом причао у неким интервјуима.

У протеклих десетак година пронашао сам још толико.“ – Богомир Мијатовић

НОВОНОВО



Приступ Човеку и догађајима из
историје српског народа са
становишта духовног погледа на свет

Епска песма је чедо духовних
сазнања и одсликава виђења
духовног света, скривена за чулно
опажање стварности. Теме које
додирује, као и методологија за
њихово сазнање данас су мало знане

Књига о љубави као блистава шкољка која
крије бисер формиран од молекула суштине
онога што љубав јесте – наклоност душа,
трептај душе. И као у Унагаретија, стихови
су ткани од најнеопходније речи „које
усамљене, одвојене једна од друге, почивају
на белини хартије, као на мору тишине које
се свуда око њих простире“. И та тишина,
чиста и опијајућа, извире из ове књиге као
осунчан водоскок од капи туге и среће. –
Перо Зубац

„Нестати са лица и са наличја / Нестати,
нестати”. Излаз у ништавило. Да ли је
могуће и неко друго решење? За то је
потребно да свет буде схваћен као
заједнички, у коме се живи са другима.
Другачије речено, да се из мита
искорачи у историју.

14×21 цм,  59 стр.  Пуна цена: 550,-
БАЛАДА О УЛАНИМА
Јежи Плешњарович

14×21 цм,  207 стр.  Пуна цена: 770,-
ЕПСКА ПЕСМА
Зоран Вучковић

14×21 цм,  59 стр. Пуна цена: 550,-
ДУША ПАМТИ
Горана Ерак Стевановић

15×21 цм,  226 стр.  Пуна цена: 500,-
ЦРНА ЕВА
Милош Швоња

Пред читаоцима је трећа књига
поезије младог песника
Милоша Швоње, која са
насловима Hostel Beatrice и
Бела Ева чини својеврсну
трилогију.

Сав приход од продаје књиге Душа памти
намењен је удружењу НУРДОРЈежи Плешњарович рођен је 1920. године у

Украјини. Био је песник, преводилац, полониста,
позоришни редитељ и књижевни критичар.
Дебитовао је 1937. године као песник и
преводилац са украјинског на пољски – у часопису
Wolyn.

14×21 цм,  222 стр.  Пуна цена: 990,-
АТЛАНТИДА – ПОЕМЕ
Владо Маркановић

Аутор необичним стилом
размишља о модерном
човеку и друштву, критички
и храбро улазећи у
друштвено-политичку
проблематику глобалног
света.

14×21 цм,  77 стр.  Пуна цена: 990,-
ПОВРАТАК У ЛОГОС
Игор Мировић

14×21 цм,  122 стр.  Пуна цена: 990,-
КАЊОН
Мирослав Миња Николић

Сазнајте шта су исходишта
повести и поделите са аутором
успомену на његове прве
песничке кораке.

К А Њ О Н
М И Р О С Л А В  М И Њ А  Н И К О Л И Ћ



„Невероватно је, али тачно: ни код нас ни у свету не постоји
посебна књига на ту тему! А реч је о најсјајнијем периоду наше

духовности, државности и културе!“ — Протођакон Радомир Ракић,
дугогодишњи уредник листа Православље

Данас нам је таква књига, можда, потребнија но икад — и ради нас
самих, а и да бисмо се боље представили свету, посебно Европи,

којој смо одувек толико много давали и доприносили.

Рад је оригинално написан на енглеском језику, у Оксфорду 1919,
под насловом:

TНE HISTORY OF THE CHURCH OF SERBIA FROM THE FOUNDATION
OF ITS INDEPENDENCE TO THE FALL OF THE PATRIARCHATE

(1219–1463 A. D.)

Превод на српски: Ангелина Чанковић Поповић

Приликом покушаја објављивања овог дела средином деведестих
година прошлог века, ауторов син, чувени преводилац са
енглеског језика, Драгослав Андрић, презентовао је рад

владикама СПЦ у земљи и расејању, као и угледним историчарима
и њихови су сви одговори били више него позитивни.
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ЈЕЛИСИЈЕ АНДРИЋ

(Ужице 1896 – Смедеревска Паланка 1925). Учио је Богословију у
Београду. Прешао је са војском Албанију 1915/16, водећи повремено о
томе дневник, који је објављен у збирци ратних дневника Кад су војске
пролазиле. Док је био на Крфу, у тамошњим Српским новинама је, поред
чланака, објављен и низ његових родољубивих песама (једна је од њих и
изложена као стални експонат Српског музеја на томе острву). У Оксфорду
је студирао теологију и књижевност (1916–19).  У Чачку му је (1922)
изашла збирка љубавних, религиозних и родољубивих песама под
насловом Књига стихова. За тако кратко време, поред дневника о
преласку преко Албаније, као и поменуте књиге песама, стигао је да
напише и више десетина есеја на етичке, духовне и књижевне теме,
објављене у црквеним гласилима.

32×25 цм,  226 стр.  Пуна цена: 5.900,-

ИСТОРИЈА СРПСКЕ ЦРКВЕ ОД ЗАСНИВАЊА ЊЕНЕ
САМОСТАЛНОСТИ ДО ПАДА ПАТРИЈАРШИЈЕ (1219–1463)

Јелисије Андрић

Пун колор, 14×21 цм,  119 стр.  Пуна цена: 990,-
СВЕТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ТЕОДОР ТИРОН

Радомир Чваркић

Књига пред читаоцем, мали ковчежић о Светом великомученику
Теодору Тирону, јесте један смео и успешан покушај да се вера Светог
Теодора поново чује, само сада на лепши и једноставнији начин. Осим
детаљног животописа Светог Теодора, те детаљних података везаних

за путовање његових моштију до нас, у књизи се налазе и делови
службе Светом Теодору Тирону, који су преведени на српски језик

смело и квалитетно.протојереј мр Јован Милановић
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Бавећи се годинама српским сликарима Дејан Медаковић је у облику портрета и краћих монографија
успео да прикаже важније носиоце нашег уметничког развоја, посебно оног у XVIII и XIX веку.

Његова намера да пишући о нашим сликарима XVIII и XIX века пружи што сажетију слику њиховог
живота и рада сада је, по његовој концепцији, допуњена репрезентативним избором приказа најбољих
уметничких остварења.  Цењени историчар уметности сабрао је и оценио њихове стварне заслуге за
развој српске уметности, али увек на основу сагледавања целокупног развоја наше уметности XVIII и
XIX века, што значи да је понекад искључиво естетски суд остао занемарен у односу на обраду саме

личности која је имала битнији значај у култури свога времена, него у самом сликарству.

Отуда ова књига није  строга антологија, она је знатно ближа историји наше уметности, односно
префињена њена интерпретација. У односу на давно издање сада доносимо допуњено и ауторовом

руком кориговано ново издање са потпуно новим репродукцијама које овако, на једном месту,
доприносе сагледавању целовитије слике о новијој српској уметности, документује и представља
врхунска достигнућа непокретног наслеђа широкој публици. Уједно, ова књига, стилски изврсно

написана,  прави је трезор знања и допринеће едукацији нових генерација. 

СРПСКИ СЛИКАРИ

Д Е Ј А Н  М Е Д А К О В И Ћ

Обим  око 400 страна великог формата, богато илусторвано, пун колор.
Излази из штампе до краја марта 2021. године

СРПСКИ СЛИКАРИ:

ХРИСТИФОР ЖЕФАРОВИЋ
ЈАНКО ХОЛКОЗОВИЋ
ЗАХАРИЈА ОРФЕЛИН
ТЕОДОР КРАЧУН
ЈАКОВ ОРФЕЛИН
ТЕОДОР ИЛИЋ ЧЕШЉАР
АРСА ТОДОРОВИЋ

ЂОРЂЕ КРСТИЋ
СТЕВАН АЛЕКСИЋ
ЛЕОН КОЈЕН
ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ
МАРКО МУРАТ
УРОШ ПРЕДИЋ
ПАЈА ЈОВАНОВИЋ

КОНСТАНТИН ДАНИЛ
ЈОВАН КЛАЈИЋ
ПАВЛЕ СИМИЋ
НОВАК РАДОНИЋ
ЂУРА ЈАКШИЋ
СТЕВА ТОДОРОВИЋ
МИЛОШ ТЕНКОВИЋ



Двотомно дело Захарија Стефановића Орфелина
Историја о животу и славним делима владара
Петра Првог, Венеција, 1772.  је свакако
најлепша српска штампана књига XVIII века, а по
многима и свих времена: на близу 800 страница,
подељених у два тома, на руско-словенском
језику и на ћирилици, говори се о историји и
географији Русије, о животу Петра Великог и
његовим делима, а на 65 илустрација
(бакрорезних прилога, резаних у Сремским
Карловцима) приказане су руске медаље,
портрет Петра Великог, географске карте
Русије...

Нови Сад је још пре 250 година имао врхунског
уметника, писца и бакроресца и штампара.

Ово издање је факсимилно репринтовано
библиофилско издање у луксузном повезу.

Испорука до 25. децембра 2020.

Две књиге, форамата 20х28 цм, пуна цена:  8.000 динара

ИСТОРИЈА О ЖИВОТУ И СЛАВНИМ ДЕЛИМА
ВЛАДАРА ПЕТРА ПРВОГ

Захарије Стефановић Орфелин

„Ово дело представља врхунац култа
Русије код Јужних Словена.“ – академик

Милорад Павић



14×20 цм,  138 стр.  Пуна цена: 900,-
ЈЕЛОВНИК НИКОЛЕ ТЕСЛЕ У 60 ПРИЧА
Предраг Пузић

Пун колор, 12×20 цм, 239 стр.  Пуна цена: 690,-

ИЗ СНА У САН
ДНЕВНИК ЛЕНКЕ ДУНЂЕРСКИ

Славица Гароња

ново

ново

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

Бројни записи о Теслином
јеловнику, прожети занимљивим,
поучним, забавним, духовитим,
па и историјским моментима,
сликају нам великог научника
новим емотивним бојама:
топлим, светлим, душевним,
људским. Кад томе додамо
светски познате и мање познате
учеснике, као и доба у којем се
све то збивало, добијамо једну
сентименталну кулинарску
повест достојну поштовања.

У дипломатској каријери
дугој преко тридесет
година, Јован Дучић је
боравио у Риму три пута.
Из последње године свог
службовања у Риму, Дучић
је оставио интересантно,
његово руком писано
сведочанство о тим
римским данима, у виду
Дневника на коме је
исписано на италијанском
језику Memoriale di
gabineto per l’ano 1937 који
се чува у Дучићевој
заоставштини
у Народној библиотеци у
Требињу, који је сада пред
читаоцима.

Њему је било 50, а њој тек 20
година. Ленка Дунђерски била је
ћерка најимућнијег Србина у
Војводини – Лазе Дунђерског.
Између Лазе Костића и Ленке
родила се обострана љубав.
Ленка опчињена песником, а он
младошћу и лепотом.
 
Чини се да је само неко са
„исписаном руком“ и таквом
имагинацијом какву има
Славица Гароња,  могао 
 проникнути у душу и дух Ленке
Дунђерски и понудити
читаоцима њен, дакле Ленкин,
одговор на песму Santa Maria
della Salute, у форми Дневника...

Пун колор, 22,5х20 цм; 196 стр. Пуна цена: 1.800,-

ТВРЂАВЕ НА ДУНАВУ - 2. ИЗМЕЊЕНО И
ДОПУЊЕНО ИЗДАЊЕ

Валентина Вуковић, Срђан Ерцеган,
Владимир Пихлер, Мишко Лазовић

КУЛИЧ
РАМ
ГОЛУБАЦ
ДИАНА 
ФЕТИСЛАМ
ПОНТЕС

Обрадујте најближе лепим и трајним
поклонима! Изаберите монографију Тврђаве на

Дунаву, штампану на квалитетној хартији са
мноштвом фотографија или богато илустровани

Дневник Ленке Дунђерски.

БАЧ
ПЕТРОВАРАДИН
СЛАНКАМЕН
ГАРДОШ
КАЛЕМЕГДАН
СМЕДЕРЕВО

Пун колор, 22,5х20 цм; 196 стр. Пуна цена: 1.800,-
THE FORTRESSES ON THE DANUBE

Ове тврђаве су међу најважнијим у Србији и
говоре о историји ових простора, ратним

дејствима, некадашњем животу, навикама,
начину градње, развоју војне архитектуре. 



На 160 страница мањег
формата стало је све најважније
о премошћавању Дунава код
Новог Сада, пре 1999, рушење
наших грађевина и обнова, са
квалитетним пропратним
текстовима.

Представљене су све улице са
садашњим и некадашњим називима,
лако за претраживање, 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.

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

Ово је до сада најпопуларнија
књига о историји Новог Сада, а
аутор 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.

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

На први погед необична књига о
Новом Саду, а на други поглед прави
рудник информација, занимљивих
података, историјских медаљона,
илустрација и у потпуности се
надопуњује и са другом књигом
истог аутора. 

Откријте археолошкиОткријте археолошки
потенцијал Новог Сада!потенцијал Новог Сада!

Читајући странице аутобиографског
рукописа Сећања Давида Даке
Поповића упознајемо једну личност
са изузетно богатим друштвено-
политичким животом. Рођен у
Аустро-Угарској монархији, своје
најплодоносније дане је проживео у
Краљевини СХС/Југославији и био
сведок рађања социјалистичке
Југославије, у својим записима
историчарима оставља мноштво
драгоцених података.

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

Донка Станчић, Мишко Лазовић

НОВО

НОВО

11,5х16 цм; 160 стр. (пуна цена: 880,-)

ФАТАЛНО БОМБАРДОВАЊЕ
НОВОГ САДА 1849.

Жарко Димић и Мишко Лазовић

11,5х16 цм; 160 стр. (пуна цена: 880,-)
БЕЛА ЛАЂА НА ДУНАВУ – БАНОВИНА

Донка Станчић и Мишко Лазовић

НОВО

НОВО

Мала књига за свако
домаћинство Новог Сада!

Мала али потпуна књига
за читање и памћење о
својеврсном споменику

културе и симболу
највећег војвођанског
града – новосадској

Градској кући.

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

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

12х20 цм; 158 стр. (пуна цена: 900,-)

НОВИ САД ОД НЕАНДЕРТАЛАЦА
ДО ТУРАКА

Предраг Медовић

17 х 24 цм; 254 стр. (пуна цена: 1.200,-)
СЕЋАЊА
Дака Поповић

Ова књига враћа нас у веома важан и
буран период историје пречанских Срба,

стварање Српске Војводине и 
 револуционарна дешавања 1848/1849.
године. Међу многим српским жртвама

нашао се и цео један град, Нови Сад, који
је све време Револуције био трн у оку

мађарским властима, које су
контролисале град са Петроварадинске
тврђаве. Варварским чином мађарске

војске уништено је две трећине града (од
2812 објеката остало је свега 808 и то

углавном оштећених)…

Зграда данашње Владе Војводине,
популарна Бановина или у народу од
миља названа „бела лађа на Дунаву“,

била је седиште бана Дунавске
бановине (1939–1941). На мало
простора, у овој књизи, стала је

историја овог здања и људи и догађаја
око њега. Импозантно јавно здање

подигнуто је према пројектима
архитекте Драгише Брашована у

раздобљу од 1935. до 1940. године…



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

16х24 цм; 692 стр. (пуна цена: 1.400,-)
НОВИ САД 1970–1990

Владимир Врговић

Књиге са најзанимљивијимКњиге са најзанимљивијим
новинским чланцима изновинским чланцима из
периода од ослобођењапериода од ослобођења

града 1944. до 1990.града 1944. до 1990.
године.године.

16х24 цм; 264 стр. (пуна цена: 750,-)

НОВИ САД
(ФОТОТИПСКО ИЗДАЊЕ)

Васа Стајић

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

16х23,3 цм; 550 стр. (пуна цена: 1.800,-)

МОЈЕ НОВОСАДСКЕ И
ДРУГЕ ГОДИНЕ

Јован Дејановић

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

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

Кроз мноштво

Кроз мноштво

оригиналних планова

оригиналних планова

и мапа откријте како

и мапа откријте како

је растао и

је растао и

развијао се Нови Сад

развијао се Нови Сад

24х17 цм; 594 стр. (пуна цена: 1.350,-)

КРСТОВИ НОВОГ САДА И
ПЕТРОВАРАДИНА

Велимир – Веља Вукмановић

24х17 цм; 96 стр. (пуна цена: 990,-)
НОВИ САД – фотомонографија
Жарко Димић и Мишко Лазовић

Илустровано!Илустровано!

25х35 цм; 412 стр. (пуна цена: 5.800,-)

НОВИ САД – ПРИЧЕ
ВАРОШКИХ УЛИЦА

Војислав Пушкар
Најлепша и

Најлепша и

најпотпунија књига о

најпотпунија књига о

Новом Саду – књига

Новом Саду – књига

коју су писали

коју су писали

Новосађани

Новосађани

24х17 цм; 594 стр. (пуна цена: 1.350,-)

ДУНАВСКИ МОСТОВИ
ОД ИЗВОРА ДО УШЋА

Велимир – Веља Вукмановић

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

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…

Све о новосадским

мостовима од 1883. до 2005.

године, списак

градоначелника у време

градње и отварања, путеви –

пруге – мостови затечени

1918. године при стварању

прве јужнословенске

државе…

-60%

-60%

-

7

0

%

-

7

0

%

-60%

-60%



Од 1993. године, када је први пут
објављен, овај роман је доживео
чак седам издања. Сам наслов у
себи носи иронију, будући да сви
знамо каква судбина очекује
дипломиране књижевнике у овим
временима. Ово је уједно и прво
дело Алесандра Карере преведено
на српски језик.

Један Чудан лик, помало Марлоу
(легендарни инспектор) помало
маг, поседује једну од најдревнијих
магија на свету, проводи ноћи у
чежњи за прошлошћу и
незаборавним пијанкама у бару
Апокалипсо. Следи авантура: маг
Баол се враћа борби против
великих старешина, у мисији која
је истовремено и чин одавања
почасти једном старом великом
комичару.

Елегантно, поновљено издање
ванвременске збирке митова
индијанског племена Хаида,
први пут објављеног 1984.
године, са новим предговором
Клода Леви-Строса, који је
записао: Као плод инспирисане
сарадње између уметника и
песника, ова књига нас отвара
њиховој заводничкој моћи,
њиховом шарму и свежини.

У дванаест новела које чине
ову књигу, Пјер Рошел је у
потпуности оголио, и на
најтужнији начин, приказао
савремену реалност љубави.

Биографија Ерика Сатија,
објављена је први пут 1974. године
у едицији „Солфеж“. Садашње
издање, прегледано и проширено,
садржи исцрпан попис музичких
дела, нову дискографију и сређену
библиографију. 

Тај усамљеник се потрудио да
јавно прикаже своју самоћу:
лорњон, брада увијена у шпиц,
полуцилиндар, кишобран, узана
јакна, веома кратке панталоне и
прашњаве доколенице… 

Пред нама се налази
антологија викто ријанске
поезије где су своја места
нашла истакнута имена поета
овог пе риода. Избор
најистакнутијих песама
преведених на српски језик
попуњавају ову књигу и
вредни су сваке наше пажње

11х18 цм,  207 стр.  Пуна цена: 400,-
САТИ
Ан Реј

14х20 цм; 148 стр. (пуна цена: 450,-)
АНТОЛОГИЈА ВИКТОРИЈАНСКЕ ПОЕЗИЈЕ
Весна Егерић

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

11х18 цм; 216 стр. (пуна цена: 400,-)
БАОЛ: ЈЕДНА МИРНА РЕЖИМСКА НОЋ
Стефано Бени

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

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

На страницама које следе
приказан је специфичан однос
савременог енглеског језика и
англофоне дистопије као
књижевног поджанра научне
фантастике.

14х20 цм; 246 стр. (пуна цена: 600,-)
ФЕНОМЕН ДИСТОПИЈСКОГ ЈЕЗИКА
Милан Живановић

11х18 цм,  207 стр.  Пуна цена: 405,-
СВЕТЛОСТ НА КРАЈУ СВЕТА
Вејд Дејвис

Са својих путовања подузетих ради
истраживања тајни светих биљака
и откривања срца култура, славни
антрополог Вејд Дејвис враћа се са
причама које живописно говоре о
многим различитим начинима
размишљања, живљења и
постојања. Ови страствени и
очаравајући есеји први пут су се
појавили у књизи фотографија
Вејда Дејвиса Светлост на крају
света, веома признатој од стране
критичара.



„…А стари, добри професор
беше већ започео своју причу: о
Бодлеру, као и увек. И као и
увек, и сад је имао негде око
шездесет година, и даље беше
једнако проћелав, и даље са
тамном, проређеном косом и
два корпулентна ћосава образа
што су се бусала поред ушију.“

Сећањима прекраја асфалт.
Ципеле су му пуне земље после
ходања париским булеварима.
Котрља слово „р“ низ падине
београдских улица.

Париз је углађени господин у
беж оделу, увек спреман за
фотографисање. Он никоме не
објашњава и никоме се ни на
шта не жали.
Међутим, ономе коме отвори
своју душу, открива му се до
краја.

Књиге попут ове морају бити
оригиналне, занимљиве, маштовите,
садржајне, што значи добро
опремљене. Морају бити снажног
израза; да делују на развој личног
сензибилитета, да пробуде у читаоцу
однос према Богу, према другоме –
ближњем свом.
Ова књига то у потпуности испуњава
јер покреће питања основних
моралних и уметничких вредности и
осећаја правде и добра, али и води
читаоца широко, у свет живота, кроз
реч.

„Да ли због Милоша Црњанског и
његових Хиперборејаца? Због
Писама из Норвешке Исидоре
Секулић? Или због тога што и сама
живим, на северу (баш као што су и
Исидора и Црњански живели),
истина, једне балканске земље,
земље у коју се, с времена на
време, како је то Црњански писао,
прелива мелахолија северних
глечера?

Финска је у мени створила нов
доживљај природе и света, који сам
пожелела да поделим са другима.“

Богато илустрован кувар
традиционалних српских јела
припремљених и сервираних на
модеран начин.

Аутор, Далибор Кимчетић, био је
лични кувар многим
амбасадорима у Београду.

14×21 цм,  418 стр.  Пуна цена: 900,-
МАЈСТОРИ ПРЕВАРЕ
Иван Димитријевић

14х20 цм; 185 стр. (пуна цена: 500,-)
ЗАПИСИ ИЗ ПАРИЗА 2
Горан Чворовић

14х20 цм; 190 стр. (пуна цена: 500,-)
ЗАПИСИ ИЗ ПАРИЗА 3
Горан Чворовић

14х20 цм, 168 стр.  Пуна цена: 660,-
АНЂЕЛОВ ДОДИР
Небојша Татомир

22.5×20цм,  226 стр.  Пуна цена: 1.900,-
ЛИЧНИ КУВАР
Далибор Кимчетић

10х20цм;  144 стр.  Пуна цена: 900,-
ФИНСКА – ЗЕМЉА КАЛЕВАЛЕ, ЈЕЗЕРА И САУНА
Љиљана Малтин Војводић

Витомир Судараски је још као
студент писао за Политику и
Панчевац, а новинарску страст
имао је прилику да искаже од
1961. до 1965. године као главни
и одговорни уредник и директор
овог старог и угледног
недељника. Од 1971. до 1976. био
је  председник Скупштине
општине Панчево.

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

Након књиге Пркос и инат Бојан
Јовановић наставља да
преиспитује теме везане за
менталитет и особине нашег
народа. Он спада у групу
српских интелектуалаца који
нису склони да испразно
величају српски народ већ су
његова настојања управљена
разумевању историје и
садашњег тренутка.

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



Магичан текст Дејвида
Сузукија и Вејна Грејдија,
испуњен детаљима,
обогаћен је иснпиративним
оргиналним илустрацијама
Роберта Бејтмана. Резултат
је откровење, поздрав
упућен самом животу.

Путописи који се налазе пред
вама, настали су непланирано.
Али, онда како то бива са
испрва непланираним
догађајима и намерама, полако
сагледавамо намеру и потребу
и постајемо свесни: ништа није
случајно и све има свој смисао.

Ово су путописи о људима и
њиховим надањима и
стрепњама које су исте и у
Индији и Доминиканској
Републици, као и у Швајцарској
и Аргентини...

Кроз феноменолошки приступ
стваралаштву, књижевности,
филму и сликарству преко 22
есеја, ауторка осветљава тему
маргиналности, стварајући
узбудљиву слику наше
савремености.

Не чекамо Годоа, али стојимо
испред дрвета, чекајући да
израсте грана, довољно чврста да
поднесе сву тежину породичног
наслеђа Петаковића, као што ћемо
тражити и довољно велико село у
које ћемо сместити све
прворођене Јелене. 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?

14х20 цм,  316стр.  Пуна цена: 500,-
БРОДОВИ ЈЕЗДЕ КА УСПЕХУ
Гордана Пешаковић

14х20 цм; 160 стр. (пуна цена: 690,-)
ПЕТА КЊИГА
Добривоје Саздић

ДРВО ЖИВОТНА ПРИЧА
Дејвид Сузуки, Вејн Грејди

14х20 цм,  213 стр.  Пуна цена: 550,-

114х20 цм;  222 стр.  Пуна цена: 800,-

ЦРНИ НОТЕС
ДНЕВНИК МЛАДОГ АДОЛФА ХИТЛЕРА

Радомир Путниковић

Овај роман поставља важно
психолошко питање којим се
литература о Хитлеру ређе бавила:
под каквим породичним и
друштвеним условима се
формирала личност Адолфа
Хитлера, вође фашистичког
покрета, и како је фашизам и
националсоцијализам као
идеологија и поглед на свет
настао као општа психолошка и
национална тензија немачког
друштва.

20х20 цм;  290 стр.  Пуна цена: 990,-
ТАЈНА МАРГИНАЛНОГ
Мирјана Поповић-Радовић

Гаврило Принцип и Франц
Фердинанд. Два човека, два
путовања према крају, и
почетку. У Сарајеву се
остварују њихове судбине.
Данас, сто година касније,
шта је остало од тог света?
Од Беча и Београда до
Сарајева, два путовања
кроз народе, национализме
и наднационалне и
вишенационалне политичке
стварности.

14х20 цм;  150 стр.  Пуна цена: 990,-

САРАЈЕВО REWIND
СТО ГОДИНА ЕВРОПЕ

Ерик Гобети

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.

11х20 цм; 112 стр. (пуна цена: 550,-)
ДУНАВ – НАЗИВИ КРОЗ ВЕКОВЕ
Велимир Вукмановић

14×20 цм,  226 стр.  Пуна цена: 550,-
ЧЕКАЋУ У ЛЕТУ
Олга Пантовић Вулићевић

Песме др Олге нису „за
понети”, опточити их музиком
и певушити. Оне су тешке
(крупне) речи са мелодијом
која оџвања у души и оставља
трагове у читаоцу попут
нутрине њеног Пужа
призваног месечином, првом
песмом у овој збирци.



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.

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.

Драгоцена искуства и савети
популарног тренера и предавача
на тему мотивације, менаџмента
личности и равнотеже између
посла и живота.

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.

Ово је књига о ликовима који, из
разних разлога, нису нашли место у
прози, најчешће роману. Из романа
су изостав  љени махом вољом писца,
мада у њихо вом удесу удела може
имати и критичар, издавач или
читалац услед немарног или
немаштовитог читања.

Књига о Исидору нашег ауторског
двојца је романсирана биографија
о новосадском композитору,
педагогу, мелографу, диригенту и
публицисти Исидору Бајићу.

Љубитеље алтернативне историје
у овој Старовићевој  књизи
очекује узбудљиво и напето штиво
чија је радња смештена у
алтернативни Нови Сад, довољно
сродан стварном да у њега
поверујемо, али и довољно
различит да нам делује као
уистину други свет.

Стварајући разбијеним, слободним
стихом, Милош Швоња нам
представља сопствени песнички
израз кроз збирку од двадесет и
седам песама. Као доминантни
мотиви ауторове поезије,  јављају се
вино, смрт и еротизам.

17×25 цм;  60стр.  Пуна цена: 550,-
HOSTEL BEATRICE
Милош Швоња

14х20 цм; 226 стр.  Пуна цена: 650,-
ПОДЕЉЕНИ ГРАД
Немања Старовић

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

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

14 х 20 цм; 174 стр. (пуна цена: 850,-)
МИНХАУЗЕНОВ ПРИНЦИП
Марко барон фон Минхаузен

14 х 20 цм; 152 стр. (пуна цена: 660,-)
МАРИХУАНА – ЉУБАВ И ЛЕК
Зоран Стојановић

14х20 цм; 106 стр. (пуна цена: 550,-)
ДРУШТВО ОДБАЧЕНИХ ЈУНАКА
Мира Поповић

16х24 цм; 395 стр. (пуна цена: 800,-)
КЊИГА О ИСИДОРУ
Јадранка и Светозар Радујко



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.

Курт фон Хамерштајн Екорд,
генерал који се отворено
супротставио Хитлеру из
невероватне близине, јесте
централна фигура овог
несвакидашњег литерарног
подухвата, који подразумева
употребу елемената романа,
биографије, есеја,
филозофских размишљања.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

13,5х20,5 цм; 109 стр. (пуна цена: 880,-)
ЈАПАНСКИ ДИВАН
Душан Шимко

13,5 х 20,5 цм; 296 стр. (пуна цена: 980,-)
ГУБИО – КЊИГА ДОУШНИКА
Душан Шимко

14х20 цм; 347 стр. (пуна цена: 700,-)
ИСПРАВЉЕНО ИЗДАЊЕ
Петер Естерхази

13,5 х 20,5 цм; 344 стр. (пуна цена: 800,-)
ХАМЕРШТАЈН – ИЛИ НЕПОКОЛЕБЉИВОСТ
Ханс Магнус Енценсбергер

13,5 х 20,5 цм; 222 стр. (пуна цена: 900,-)
ЗВАО САМ СЕ ЈУДА
Кристијан Карлсон Стед

11 х 18 цм; 456 стр. (Пуна цена 890,-)
АНТОЛОГИЈА ЋОПИЋ
Приредио Драшко Ређеп

13,5х20,5 цм; 356 стр. (пуна цена: 990,-)
БЕЛА КУЛА
Александар Радовић, Ив Боне

13,5х20,5 цм; 353 стр. (пуна цена: 890,-)
ЦРНИ КОЊАНИК
Александар Радовић, Ив Боне



Огромна количина поезије што се и
даље пише у земљи у којој, како се
претпоставља, доминирају само
материјалне вредности – зачуђујућа
је и беспримерна. Антологија
Драгослава Андрића показује да је
нешто од тога стваралаштва
највишег литерарног квалитета.
Наравно, без његове изванредне
способности као преводиоца, опсег
и квалитет америчке поезије не би
био доступан српском читаоцу.

У прво време, ако би на тлу
Новога света случајно посегнуо за
писменошћу, црни роб, откривен
на делу, обично је плаћао прстима
који би му зато били одсечени.
Ипак, приређивач показује да су,
упркос тешком положају,
амерички црнци и те како писали
поезију. Од народне поезије до
савремених аутора…

Од свих кинеских димензија,
временску као да је најтеже
прилагодити европској визури: она је
и најодговорнија за толике разлике у
психолошкој перспективи. Отуда је и
неминовно, мада у својој
пристрасности тако наивно, наше
чуђење „како је то” стара Кина
готово три хиљаде година остајала
без икаквих додира са Западом.

Отуда, такође, чињеница да ниједна
књижевност ни приближно нема
тако дугу повест као кинеска – за
нас представља само куриозитет.

Антологија канадске поезије
настале како на енглеском тако
и на француском језику, на скоро
600 страна, укључујући
тридесетак страница са
фотографијама канадских
пејзажа у боји, са пропратним
текстовима тј. белешкама.

Цветник хумористичне поезије, од
класика попут Луиса Керола,
Роберта Луиса Стивенсона, Емили
Диконсон, Артура Конана Дојла, па
све до Френка Запе, Тома Вејтса.
Преводилац је обухватио последњих
стотинак година и уверљиво показао
да ведри поетски жанр у Енглеској и
Америци има континуиранију
традицију, и неупоредиво је
негованији, развијенији, популарнији,
па и више цењен него другде.

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.

14×21 цм, 368 стр. (пуна цена: 900,-)
АМЕРИЧКА ПОЕЗИЈА ДАНАС
Драгослав Андрић

14×21 цм, 456 стр. (пуна цена: 900,-)
АНТОЛОГИЈА ПОЕЗИЈЕ АМЕРИЧКИХ ЦРНАЦА
Драгослав Андрић

14×21 цм, 478 стр. (пуна цена: 900,-)
АНТОЛОГИЈА СТАРЕ КИНЕСКЕ ПОЕЗИЈЕ
Драгослав Андрић

14×21 цм, 594 стр. (пуна цена: 900,-)
АНТОЛОГИЈА КАНАДСКЕ ПОЕЗИЈЕ
Драгослав Андрић

14×21 цм, 594 стр. (пуна цена: 900,-)

АНТОЛОГИЈА ЕНГЛЕСКЕ И АМЕРИЧКЕ
ХУМОРИСТИЧНЕ ПОЕЗИЈЕ

Драгослав Андрић

14х20 цм; 188 стр. (пуна цена: 500,-)
ПЛАНИНА КОЈА МЕ ЈЕ ВОЛЕЛА
Миодраг и Милан Пајевић

14х20 цм; 188 стр. (пуна цена: 500,-)
КЉУЧ ОД КАПИЈЕ
Милена Шурјановић

Кратке спомен приче у којима ћете
осетити мирис штрудле са маком
и имати утисак да гледате кроз
прозор, право у непрегледну
војвођанску равницу.

14х20 цм; 192 стр. (пуна цена: 500,-)
СРЕДЊА ВРАТА
Милена Шурјановић

И у овој приповедној кажи
Милене Шурјановић есенцијална
је доминанта детињства с
пртљагом сећања и наслеђеног
искуства ближњих. Суздржаност
у причању је јасна с финим
разоткривањем стида и срама
спрам свакодневне животне
ујдурме кроз које се пролази,
спотиче, прашта, али и не
пардонира.



Роман Топлички збег је прича о
обичним људима, oустанку у
Топлици подигнутом 1917. године
против тадашњих светских војних
сила – Аустроугарске, Немачке и
Бугарске –  о њиховим судбинама
после пропасти устанка у збегу из
свог села Мачија Стена у село
Гојиновац.

Топлички устанак је био једини
устанак у Европи на територији
окупираној од војске Централних
сила, осим устанка у Ирској који је
трајао само један дан.

Илијина прича је књига о
страдању, витештву и
пожртвовању сремачких Срба у
Великом рату у којем су сви
пречански Срби на различите
начине били изложени тортури,
дискриминацији и
репресалијама као део народа
који је тежио националном
ослобођењу и присаједињењу
Краљевини Србији.

Нађмеђерско заробљеничко гробље
спада у ред великих српских
костурница светског рата. Са болом
и пијететом спомиње га цео наш
народ. Оно је један сведок више
огромних жртава које су поднеле
Србија и малена Црна Гора у
витешким и неједнаким борбама за
ослобођење и уједињење
југословенског народа.

Павле Шосбергер

17х24 цм; 120 стр. (пуна цена: 500,-)
СИНАГОГЕ У ВОЈВОДИНИ

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

Књига је пуна истинске, научно
проверене фактографије и зато
је више него веродостојан
документ, јер је то право „живо
сведочанство“ социолога и
истраживача, који се читавим
својим људским бићем
заложио за откривање истине
о нама самима.

15х23 цм; 601 стр. (пуна цена: 690,-)
ЕТНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ
Др Светозар Ливада и сарадници

14х20 цм; 167 стр. (пуна цена: 450,-)
СТАЗОМ КРОЗ РИБИЗЛЕ
Милена Шурјановић

Ауторка у својим кратким
причама остаје верна моделу
згуснутог, језгровитог,
афористичног приповедања са
снажном поентом на крају. Иако
по садржини кратке, ове приче,
смештене у нама блиско
поднебље и заточене у времену
садашњем, илуструју умеће
Милене Шурјановић да управо
са мало речи продре у срж
проблематике коју тематизује,
али и да свакој од тема приступи
са ведрином која се, заразна,
шири и на читаоце…

У четвртој књизи исповедне
поетске прозе Милена
Шурјановић је сабрала
искуствени животни инвентар са
емотивним набојем и
незаобилазним узлетима и
стрепњама родитељства.
Упоредо са породичним гроздом
у којем сазревају деца и унуци,
странице књиге исписане су
„озареним траговима
учитељевања“. Љубав према
животу одише смехом, каткад и
сузом – „судбински једнако
истим“.

14х20 цм; 183 стр. (пуна цена: 450,-)
У СМИРАЈ ДАНА
Милена Шурјановић

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

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

Историјски извори који су пред
нама, које је вредно прикупио и
зналачки приредио Стеван
Бугарски, у највећој мери
сведоче о Великом рату и говоре
нам о судбинама, заправо о
смртима, појединаца-људи у
овом светском сукобу.
Сакупљање и објављивање
овакве грађе битан је посао не
само за нашу историографију,
већ и за културу и народ уопште

17х24 цм; 200 стр.; (пуна цена: 1.200,-)

НАЂМЕЂЕРСКА ДОЛИНА СМРТИ РИСТА
КОВИЈАНИЋА

Небојша Кузмановић

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



Срели су се једне ноћи у сали
за плес. Управо је напустио
царство иза прозора. 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 изашла
на позоришну сцену да би се
гледаоци из таме сале сетили.

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

Аутор је успео да на разним
примерима приближи и покаже
како то изгледа живети или бити
део нечега што је јако
специфично и другачије.

На пример, он је показао како
изгледа живети у једној држави,
а ићи у школу у другој која је
иначе само неколико метара
удаљена од куће!

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…

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…

Тврд повез, 16 × 24цм,  120 стр. (пуна цена: 800,-)
СРБИ У КОМОРАНУ
Љубивоје Церовић

16,7х22,3 цм; 248 стр. (пуна цена: 1.500,-)
СРПСКА СТЕМАТОГРАФИЈА – фототипско издање из 1741.
Динко Давидов

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.

Владимир Стојанчевић

14х20 цм; 312 стр. (пуна цена: 1.250,-)

ВУК КАРАЏИЋ
Култура и историја

Жарко Талијан

17х24 цм; 598 стр.; (пуна цена: 1.900,-)
МИРИС ТАМЈАНА

Књига о страдању Азањаца у
ратовима од 1912. до 1918. године.
Матичар Жарко Талијан сачувао је
од заборава хероје из Азање.

13х20 цм; 195 стр. (пуна цена: 650,-)
ФЕНСИ ДЕНСЕР
Спасоје Стевановић

Ђорђе Петровић

14х20 цм; 320 стр. (пуна цена: 890,-)
СЕЗОНА ГОСПОДЕ КЛОШАРА

Слика данашњице, у искривљеном
огледалу, која нам помаже да се
повратимо из анестезије којој су
нас друштвена пракса и медији
подвргли, у роману је створена као
карикирана и „болдована“ и јасно
позиционирана гротеска.

Раџан Шанкаран

13,5х20,5 цм; 288 стр. (пуна цена: 1.190,-)

ДРУГА ПЕСМА – Хомеопатија за
данашњи свет

Др Шанкаран износи сопствене
спознаје до којих је дошао током
више деценија рада са
хомеопатским пацијентима. Кроз
ова искуства открио је да у сваком
од нас постоји унутрашња друга
песма. Ова књига води читаоца до
освешћивања и упознавања
сопствене друге песме, како би
био у стању да буде слободан.



16х24 цм; 192 стр. (пуна цена: 990,-)

БИОЛОШКИ СЛОМ И НЕСТАЈАЊЕ СРБА У
ХРВАТСКОЈ (1880–2011)

Др Светозар Ливада и сарадници

16×24 цм,  484 стр. (пуна цена: 2.500,-)
БРДО ИЗНАД ОБЛАКА
Весна Крмпотић

Књигa пунa снaгe и увeрљивoсти
jeднoг трaгичнoг дoкумeнтa… прeд
нaмa сe рeђa цeлa гaлeриja пoртрeтa
исцeлитeљa, врaчeвa, гуруa,
aлтeрнaтивaцa свaкe врсте, уз
лeкарe, бoлницe и мeдицинскe
сeстрe – сви oсвeтљeни jaрким
рeфлeктoрoм трaжитeљскe,
мajчинскe стрaсти…

Житије кнеза Лазара из XVIII
века чува завршни и целовит
облик косовске легенде, те је
стога у науци добило и
адекватнији назив Прича о боју
косовском.

16×24 цм,  666 стр. (пуна цена: 1.900,-)
ЖИТИЈЕ КНЕЗА ЛАЗАРА
Јелка Ређеп

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 информација о историји
архитектуре војвођанских градова
од почетка XVIII до почетка XX века,
обухватајући епохе барока,
класицизма и историзма.

Ова монографија је комплексно
штиво, које је могао написати само
аутор који суверено влада
различитим наукама: социологијом,
историјом и демографијом. Да
појасни циљеве комплетног
понашања аутор цитира делове
Туђманових изјава о решењу српског
питања у Хрватској, о Шешељу и
„шешељизму“ и сл.

23,5х30 цм; 188 стр. (пуна цена: 4.200,-)

СТАМБЕНЕ ПАЛАТЕ у војвођанским градовима
од барока до историзма 1718–1914

Богдан Јањушевић

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

Да ли језик којим се у емисијама и
причама Отићевим говори, још увек
драг нашим очима и нашим ушима,
постоји? 
Постоји! Да ли још неко ко уме тако
да приче своје тка постоји овде или
негде другде? Не постоји!Само мој
драги пријатељ Бора Отић уме тако
да слика и исписује доброту у
људима. – Перо Зубац

23.5×32 цм,  314 стр. (пуна цена: 3.500,-)
172. АВИЈАЦИЈСКИ ПУК
Весна Крмпотић

Teк кaдa сe пoглeдa списaк
припaдникa 172. aвиjaциjскoг пукa,
мoжe сe eвидeнтирaти joш jeдaн
други списaк, joш импрeсивниjи. To je
списaк пoзнaтих личнoсти из
oблaсти културe, a пoсeбнo из
oблaсти музикe, и тo нa цeлoкупнoм
ex-Yu прoстoру. Рaди сe o дeци
припaдникa 172. пукa.

14х20 цм; 867 стр. (пуна цена: 1.500,-)
HARMONIA CAЕLESTIS
Петер Естерхази

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.

14х20 цм; 704 стр. (пуна цена: 1.200,-)
СИНДБАД
Ђула Круди

„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…



Змај Јовина 22, Нови Сад
тел: 021/529-899


