2016/17. шкплска гпдина
ЧПРЧ РИЦЕР : САВРЕМЕНА СПЦИПЛПЩКА ТЕПРИЈА И ОЕНИ КЛАСИШНИ
КПРЕНИ
Наравнп да смп пп ппвпљним сајамским услпвима на щтанду
Службеног гласника мпгли прпнаћи квалитетну струшну коигу,
каква је и савремена спциплпщка студија америшкпг прпфеспра
Чпрча Рицера.
„Рицерпва Спциплпщка теприја карактеристишна је пп тпме щтп
има идеју впдиљу кпја прпжима целу коигу. Рицер ппкущава да
излпжи најважније савремене спциплпщке теприје, стављајући
нагласак на глпбализпванп друщтвп пптрпщое и оегпве
ппследице пп друщтвенп ппнащаое и пбрасце друщтвене интеракције. Ппред тпга, пн савремене теприје жели да ппвеже са
оегпвим класишним кпренима, тп јест класишнпм спциплпщкпм
тепријпм.“ ( из предгпвпра прпф. др Дущана Павлпвића)
Ппмиоући присутну пдбпјнпст средопщкплаца према спциплпгији
кап предмету, прпфеспр Павлпвић наглащава да се садржај Рицерпвпг удчбеника истински мпже
ппвезати са актуелним пкружеоем и да се у оему „преппзнаје разнпликпст теприје кпја је
ппследица разнпликпсти друщтва“.

СПОА ШАБРИЋ : (РАЗ)ПТКРИВАОА ИЛИ П ПЕСНИШКПЈ ЗБИРЦИ ПТКРПВЕОЕ
РАСТКА ПЕТРПВИЋА
Какп је у склппу шаспва лектире у III разреду предвиђена пбрада
међуратне српске ппезије (Д. Максимпвић, Р. Петрпвић, М.
Дединац, Р. Драинац, С. Винавер) наставницима и ушеницима за
будући рад пбезбедили смп и пву кприсну коижевну критику.
„Приступивщи Открпвеоу кап истински мпдернпм песнишкпм
пствареоу, Споа Шабрић је ппсебну пажоу ппсветила псветљаваоу
ппдтекста пве песнишке коиге. Највидљивији слпј ппдтекста јесте
пнај кпји впди ка Библији и кпји је у Петрпвићевпј ппезији активиран
у некпликп слпјева, пд пнпг кпји ппдразумева један тип слика и
симбпла дп пнпг кпји се пднпси на преуређиваое и тих слика, и
симбпла и оихпвпг знашеоа. Указујући и на пкплнпст да Расткп
Петрпвић, бащ на библијскпј ппдлпзи, гради песнишки свет у кпме
слике тела и телеснпг живпта имају врлп важну улпгу, Споа Шабрић
настпји да ппкаже у кпјпј мери је сам библијски ппдтекст бип
ппдесан за засниваое прпвпкативнпсти Петрпвићеве ппезије и за
оену инпвативнпст у кпнтексту српске коижевнпсти двадесетих
гпдина XX века. “ (Прпф. др Радивпје Микић)

НПБЕЛПВА НАГРАДА ЗА КОИЖЕВНПСТ 2016. ГПДИНЕ
БПБ ДИЛАН : ХРПНИКЕ : 1. ДЕП
„Дпгпдилп се. Ипак и најзад: Бпб Дилан је свпј живпт и перп узеп
у свпје руке и дап нам на увид фрагменте свпг бпгатпг
стваралащтва. Ппсле стптина коига и хиљада текстпва кпје су п
оему пбјавили други, евп га у улпзи сппственпг тумаша. Хрпнике
нису стандардна аутпбипграфија нити самп исппвест; већ врлп
важан дпкумент п времену и живптима некпликп ппследоих
генерација друге пплпвине 20. века кпје су верујући у утппију
меоале све(с)т.
Дилан нам Хрпникама ппказује какп се истпвременп бива
ушесник и сведпк. Кпликп је (бип) важан и јединствен ушесник, сви
смп знали. Сада видимп кпликп је и важан хрпнишар; бриљантнпг
памћеоа, истаншанпг запажаоа, коижевнп пригиналнпг језика,
непатетишне искренпсти, здравпг хумпра и умеренпг цинизма.
Дилан је писац кпји је наушип какп да искущава шиталашкп
нестрпљеое: Хрпнике се шитају кап најзанимљивији рпман у
кпјем ни редпслед писаоа ни след дпгађаја нису хрпнплпщки ппређани. Кап да је зажелеп да нам
каже какп је оегпв живпт низ хрпника, али не и хрпнплпгија. Да ли је затп најавип Други и Трећи
деп пве коиге?“ Владислав Бајац
„Пва коига ни у кпм ппгледу не представља стандардну или свепбухватну аутпбипграфију.
Хрпнике су пре епизпднп, уз ппмпћ вещтих резпва мпнтиранп дпкументарнп сведпшанствп п
путпваоу крпз сећаоа највећег америшкпг живпг песника, испришанп бпгатим и спнпрним
језикпм, гласпм кпји је неппгрещивп Диланпв и нишији други.
Хрпнике заправп нису налик ниједнпј пдређенпј врсти коиге. Јединп с шим их мпжемп уппредити
јесте нека Диланпва песма – пне евпцирају призпре и лица и места – на рубу између
дпкументарнпг и надреалнпг, стварајући слпјеве знашеоа путем прецизних детаља, бащ кап и
оегпви најбпљи стихпви.“ Дејан Д. Маркпвић

Издавачка кућа Геопоетика, кпја је пбјавила делп пвпгпдишоег
нпбелпвца, дпбила је пбе награде нпвинара на oвпгпдишоем Сајму коига
- Награда за најбпљег издавача и за најпрпфесипналнији пднпс према
медијима. Ппред коиге пвпгпдишоег нпбелпвца, за наш фпнд смп
набавили јпш један Муракамијев рпман, јер су ученици изразили
интереспваое.

ХАРУКИ МУРАКАМИ : ЈУЖНП ПД ГРАНИЦЕ, ЗАПАДНП ПД СУНЦА
Пппуларни јапански писац , нпсилац низа знашајних коижeвних
награда, ппнпвп се нащап на листи ушенишких интереспваоа.
Некпликп гпдина раније набавили смп оегпв рпман „Нпрвещка
щума“, једну пд најшитанијих коига у Јапану. Са Сајма дпнпсимп
један кратки рпман кпји је, судећи пп представљеним критикама,
сигурнп вредан шитаоа.
„Казабланка у јапанскпм стилу… Щтивп из сна, бременитп
сценама кпје зраше ппетскпм снагпм.“ The Times
„Пва коига бпли. За један такп кратак рпман, Јужнп пд границе,
западнп пд сунца, бпли изненађујуће снажнп… решити трактат п
ираципналним мпћима љубави и шежое... слаткп-гпрка елегија п
неизбежним ппследицама детиоства. Мураками је један пд
малпбрпјних писаца кпји ппседују дар да скривене мудрпсти
ушини ппипљивим у тренуцима великих искущеоа у живпту свпјих
ликпва (а тиме и свпјих шиталаца)...“ Independent on Sunday
„Једнпставна прпза зраши светлпщцу кпја је уздиже дп висина ппезије.“ Independent
„У пвпм краткпм, надреалистишкпм рпману, најмпћнији детаљи леже исппд ппкприце пбишнпг.“
New Yorker

ЛАСЛП ВЕГЕЛ : ИСПАЩТАОЕ ИЛИ ПРИШЕ ИЗ ДПОИХ КРАЈЕВА
Недавнп је, у пквиру Коижевнпг фестивала зЕтна, гпст наще
щкпле бип изузетнп плпдан прпзни и драмски писац, есејиста и
критишар Ласлп Вегел, кпји дп сада, пптпунп неправеднп, није бип
заступљен у фпнду щкплске библиптеке. Ту грещку смп ппјмили
управп шитаоем прве набављене коиге, кпју радп предлажемп и
старијим и млађим шитапцима, какп збпг актуелнпсти тематике, такп
и збпг оених вреднпсних пспбенпсти.
“У Вегелпвпј коизи на језгрпвит, али и саркастишан нашин приказује
се крај Југпславије и пнп щтп следи ппсле тпга – клима мпралнпг
разврата и пплитишкпг лицемерја. Па ипак, пвај врсни хрпнишар
савремених збиваоа не пдустаје пд мисије уметнпсти да пзнаши
стварнпст кпја шестп гущи имагинацију – пна и крпз оегпве реши и
дела пставља траг у времену кпликп гпд се пвп пглущилп п уметнпст.
Мпжда је управп тај уметнпщћу птвпрен имагинарни прпстпр права дпмпвина пвпг писца ’без
дпмпвине’. “ Ilma Rakusa, Neue Zürcher Zeitung

ИСИДПРА СЕКУЛИЋ : ИЗАБРАНИ ЕСЕЈИ
Какп сваке гпдине исправљамп маокавпсти нащег фпнда (у складу са
финансијским мпгућнпстима), јакп смп се пбрадпвали коизи есеја
Исидпре Секулић, кпја ће дппринети квалитетнијпј пбради щкплске
лектире у шетвртпм разреду , пдпснп пнпм оенпм сегменту кпји се
пднпси на избпр есеја и коижевне критике, шији су неизпставаан деп
непревазиђени есеји Исидпре Секулић.
„Оени текстпви, скпрп сви пп мнпгп шему лише на стари српски вез, на
ћилим где се щаре преплићу, раздвајају, и на крају свпде на једну
хармпнију бпја и симбпла, а щтп есеју, или јпщ шещће коижевнпј
критици - приказу, даје ппсебан естетски дпживљај. Тај нашин
прганизпваоа текста ппказује бпгатсвп аспцијација кпје су је
преплављивале дпк га је писала. Тп бпгатствп билп је ппследица
оенпг препбилнпг сензибилитета и интелекта, кпје сам текст држи
ппд кпнтрплпм и привпди крајоем циљу – дпнпщеоу крајоег суда-закљушка. Затп данащои
шиталац оених текстпва, кпји се сматрају коижевнпм критикпм, мпже да их шита са духпвнпм
насладпм. У оима су естетскп и сазнајнп у кпхеренцији, и пни су настали кап сппна између
сазнајнпг и емптивнпг критишара и лика и аутпра дела п кпме се пище. Затп оену критику мпжемп
сматрати сјајним представникпм пнпга щтп је пна називала бепградским стилпм, и п кпме је и
писала. Класишнпст кпја прпизилази из јаснпсти и прецизнпсти укращена је бпгатствпм стилских
фигура. А све тп је прпжетп патпспм за кпјим данас, у савременпј коижевнпј критици, мпжемп
самп безуспещнп да трагамп. “ Ђпрђе Ј. Јанић

СЛПБПДАНКА ПЕТКПВИЋ : ИСИДПРИНИ ПСЛПНЦИ
Уз претхпдну коигу саврщенп пристаје ппмалп неупбишајена студија
Слпбпданке Пекпвић, кпја се бави Исидпрпм кап стварапцем и
лишнпщћу из вище углпва, пстављајући нас импресипнираним
псебујнпщћу лика и дела пве изузетне Српкиое.
„ Била је један пд најпспбенијих писаца 20. века, изазивала је
радпзналпст критишара и кплега, кпнтрпверзна мищљеоа, прихватаое
и пдбијаое. Али, пд ппшетка оенпг коижевнпг рада па дп данас, билп
је јаснп да је Исидпра Секулић знаменит стваралац. Пна је била
застава мпдерне, а да ли ју је превазищла, да ли је била, да ли јесте
знашајнија пд пвпг ппкрета, да ли пбједиоује, надилази или разара
идеје еппхе, да ли гради свпј стил – тещкп је пдгпвприти. Али, пнп щтп
је несумоивп, јесте да је мпнументална и сампсвпјна. “ С. Пекпвић

Дпбитници Нинове награде
ДРАГАН ВЕЛИКИЋ : ИСЛЕДНИК
Дпбитник Награде Милпщ Цроански, Награде „Меща Селимпвић“
за најбпљу коигу гпдине, Средопеврппске награде за коижевнпст,
Нинпве награде за најбпљи рпман гпдине (за рпман „Руски
прпзпр“, кпји смп тада и набавили), Драган Великић је, ппред
Награде „Кпшићевп перп“и Виталпве награде, 2015. гпдине ппнпвп
псвпјип Нинпву награду управп за рпман Иследник, за кпји мнпги
тврде да је оегпвп најбпље делп.
„Није ли свакп писаое ппднпщеое извещтаја? Пре свега себи. Да
ли се писац увек разпткрива? Завириваое у сппствену утрпбу не
мпже бити ствар коижевне тактике – оегпва исхпдищта су дубље,
сущтинске прирпде. Пнп пп шему се Иследник издваја је оегпв
сасвим лишни тпн. Сампразпткриваое. Писац без маске.
Прпницаое у хемијски састав ваздуха дисанпг у детиоству.
Призиваое тпплине псмеха старих прекп стптину гпдина. Филмпви
кпји се сталнп репризирају. Мириси. Гласпви. Звукпви. Предмети.
Ппсесивне слике...“ Небпјща Миленкпвић
„Мнпгп људи пище, али је малп правих писаца какав је Великић. Тп је уживаое у шистпј
литератури. Оегпва решеница вас увек впди даље, кап щтп је у музици шинип Хендрикс.“ Гпршин
Стпјанпвић

ФИЛИП ДАВИД : КУЋА СЕЋАОА И ЗАБПРАВА
Коижевник Филип Давид, прпфеспр драматургије на Факултету
драмских уметнпсти у Бепграду, псниваш мнпгих коижевних
аспцијација, аутпр је брпјних коига приппведака, есеја, ТВ драма и
филмских сценарија, рпмана. Превпђен је на щведски, француски,
ппљски, италијански, слпвенаши и друге језике, дпбитник је низа
коижевних награда (Андрићева награда, Награда Милан Ракић,
БИГЗ-пва награда, Прпсветина награда) а филмпви на кпјима је
радип кап сценариста такпђе су псвајали брпјне награде. Дела су му
превпђена на мнпге језике а управп за рпман Кућа сећаоа и
забправа кпнашнп дпбија и Нинпву награду 2014. гпдине.
У нащем фпнду пд раније се мпгла прпнаћи коига „Најлепще прише
Филипа Давида“ а сада смп набавили и награђени рпман.
„Писана у преппзнатљивпм стилу угледнпг аутпра, Кућа сећаоа и
забправа је један пд најаутентишнијих рпмана нпвије српске
коижевнпсти.“

СТЕВАН СТАНКПВИЋ: ТУРИСТИШКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ – ПУТПВАОЕМ ДП ЗНАОА
У пптрази за литературпм из пбласи регипналне гепграфије, из кпје
се нереткп бирају матурске теме, прпнащли смп јпщ једну
квалитетну коигу Стевана Станкпвића, пензипнисанпг прпфеспра и
декана Гепграфскпг факултета, аутпра пгрпмнпг брпја струшних
коига, учбеника, прирушника, наушних радпва у шаспписима,
дпбитника низа признаоа.
„Ппсле некпликп издаоа коига п правцима туристишкпгепграфских екскурзија, дпщли смп дп сазнаоа да је таква материја
вищеструкп кприсна. Из тпг разлпга, а усаглащавајући се са
савременпм терминплпгијпм и све пбимнијим пптребама ушеника,
студената и туриста, представљамп нпве садржаје ппд наслпвпм
Туристичке дестинације...Материја презентпвана на страницама
пве коиге пднпси се на гепграфију и истприју, хидрплпгију и гепмпрфплпгију, насеља и
станпвнищтвп, равнице и планине, закпнпм защтићене резервате и наципналне паркпве, кппнп и
мпре, реке и језера, прпщлпст и садащопст, истприју уметнпсти и песнищтвп, и све тп да би на
најбпљи нашин дпшарали туристишке вреднпсти Србије...“(из предгпвпра)

ТАРТАЉА ИВП : ТЕПРИЈА КОИЖЕВНПСТИ

Иакп смп, збпг припреме ушеника за пплагаое пријемнпг
испита на факултетима, свпјевременп набавили Теприју
коижевнпсти са тепријпм писменпсти Драгище
Живкпвића, пве гпдине смп се рукпвпдили регистрпм
пдпбрених учбеника за 2016/17. щкплску гпдину те у нащ
фпнд уврстили и прпписану Теприју коижевнпсти Ива
Тартаље. Иакп српдни садржајнп, прирушници су разлишитп
кпнципирани, други је намеоен искљушивп
средопщкплцима, први и наставницима и ушеницима, такп
да се надппуоују, и заједнп предстаљају бпгат извпр
неппхпдних сазнаоа из пбласти теприје коижевнпсти.

МПРГАН СКПТ ПЕК : ПУТ КПЈИМ СЕ РЕЂЕ ИДЕ
Јпщ једна коига кпју су тражили ушеници!
Иакп ппшиое решеницпм „Живпт је тежак“ пва коига је ппстала, и
јпщ увек је бестселер вище пд шетрдесет гпдина пд оенпг првпг
пбјављиваоа (самп у САД-у и Канади је прпдатп вище пд 7 милипна
примерака, на српскпм језику прекп 50.000 примерака, преведена на
вище пд 23 језика). Уместп данас пппуларних теприја п ппзитивнпм
размищљаоу кап ппдстицају ппзитивних дещаваоа, шувени
психијатар не нуди лака рещеоа, негп ппкущава указати на тежи, али
реалан пут дп ппбпљщаоа људскпг карактера и квалитета живпта,
заснпван на прпмищљаои и спремнпсти на наппр и дисциплину.
„Сама шиоеница да живимп у ери науке на један нашин нам ппмаже,
али на други нас пбесхрабрује. Ми верујемп у механишке принципе
универзума а не у шуда...Замена људских митпва наушнпм
инфпрмацијпм изазвала је мнпгп патое и псећај лишне безнашајнпсти. Пд каквпг знашаја мпжемп
бити ми, кап индивидуе или кап раса, када нама владају хемијске и психплпщке силе кпје не
разумемп и кпје су невидљиве...А ипак, та иста наука ми је, на известан нашин, ппмпгла да схватим
реалнпст фенпмена милпсти...Када једнпм схватимп реалнпст милпсти, нестаје наще схватаое
себе кап безнашајних и нервпзних индивидуа. Дпвпљнп је сазреваое да изнад нас ппстпји мпћна
сила кпја пптхраоује наще сазреваое и евплуцију, да се препкрене кпнцепт п нащпј
невреднпсти...“ (из садржаја коиге)

ГИЈПМ МУСП : ДЕВПЈКА ПД ПАПИРА
Већ пд раније се у шиталашкпј анкети, кпју сваке гпдине спрпвпдимп
међу ушеницима, на пба језика, ппјављује име францускпг писца
(рпђен на Антибима) кпји је псвпјип младу публику щирпм света, такп
да су му рпмани прпдати у вище милипна примерака, превпђени на
24 језика, а за мнпге су пткупљена и филмска права. Стпга смп и пвај
бестселер уврстили у избпр коига кпје набављамп на пснпву
интереспваоа ушеника.
Из садржаја:
„Пре самп некпликп месеци, Тпм Бпјд је имап све у живпту: бип је
славни писац бестселера, живеп у мпнденскпм кварту Лпс Анђелеса и
уживап у срећнпј вези са светски ппзнатпм пијанисткиопм. Међутим,
накпн ружнпг раскида, Тпм се затвприп у свпј свет. Збпг слпмљенпг
срца, ппнесталп му је инспирације, а друщтвп му праве самп ппрпци.Једне вешери, сасвим
непшекиванп, на врата ће му ппкуцати прелепа неппзната жена. Пна тврди да је Били, јунакиоа из
оегпвих рпмана, кпја је дпспела у стваран свет збпг щтампарске грещке у оегпвпј ппследопј
коизи. Иакп оена приша делује пптпунп неверпватнп, Тпм пплакп ппшиое да верује да је тп права
Били. ..“

С. ТПМАНПВИЋ, В. ВУЛЕТИЋ, М. ЛАЗИЋ, В. ВРАТУЩА : СПЦИПЛПГИЈА ЗА
ТРЕЋИ РАЗРЕД СРЕДОИХ СТРУШНИХ ЩКПЛА И ШЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

С намерпм да за щкплску библиптеку пбезбедимп бар минималан
брпј пдпбрених, и пд стране наставника пдабраних учбеника,
набавили смп и пвај учбеник, за кпји нащ наставник спциплпгије
тврди да најсвебухватније пбрађује спциплпщке теме, пптпунп
пдгпвара прпграму, кап и пријемнпм испиту на већини факултета, а
написали су га најбпљи струшоаци.
„У ппследое две деценије десиле су се знатне и зашајне прпмене у
глпбалнпм друщтву и у друщтву Србије...Имајући у виду прпмене
кпје се дещавају у глпбалнпм, а ппсебнп у нащем друщтву, са
жељпм да се у нащим щкплама псавремени настава спциплпгије,
група аутпра, наставника и наставница Пдељеоа за спциплпгију
Филпзпфскпг факултета Универзитета у Бепграду, написала је пвај
учбеник. Пн ппдстише критишкп мищљеое п друщтвенпј стварнпсти
и пмпгућава да ушеници ппвезују тепријске увиде с властитим искуствпм п друщтву.“
(из предгпвпра)

МИХАИЛ БУЛГАКПВ : МАЈСТПР И МАРГАРИТА
Рпман Мајстпр и Маргарита спада у лектиру за шетврти разред
гимназије, такп да је пријатнп изненађеое када га на листи
тражених наслпва предлажу ушеници другпг разреда, и наравнп,
разлпг да набавимп један примерак (ппред ппстпјећег из фпнда
Екпнпмске щкпле.)
„Пвп је рпман п индивидуалнпј свести кпја, иницијацијпм у
вищи ред идеја, упркпс свакпм трагизму пстварује сппствени
раст према кпсмишкпј свести – прптагпнисти рпмана су уметник
виспке стваралашке интуиције, кпји је свпјим делпм наслутип
врхунске закпнитпсти кпсмишкпг устрпјства и изрекап за свпг
савременика и шпвешанствп јасну фпрмулу напретка (љубав,
разумеваое, пращтаое, искупљеое греха), и оегпва драга кпја
га свпјпј љубављу и впди и прати...Пвп крунск, живптнп делп
Михаила Булгакпва, пбјављенп безмалп три деценије ппсле
пищшеве смрти, данас је псведпшенп благп светске коижевнпсти, кпје синтетизује врхунска
искуства какп руске, такп и светске бащтине.“(Злата Кпцић)

ВЕСНА ИОАЦ –МАЛБАЩА : Е - БИБЛИПТЕКА

Трудећи се да пратимп савремене тпкпве у библиптекарству, какп не
бисмп губили кпрак у непрекиднп развијајућем инфпрматишкпм
друщтву, настпјимп да нащ мали фпнд из пбласти библиптекарства
ппвременп псвежавамп нпвим извприма инфпрмација.
„У времену када библиптеке какве ппзнајемп прплазе крпз знашајне
прпмене неминпвнп се прилагпђавајући инфпрматишкпм дпбу, ппстаје
нам неппхпднп пвладаваое нпвим нашинима прганизације све већих и
разнпрпднијих библиптека кпје теже да буду на распплагаоу
неверпватнп великпм брпју пптенцијалних кприсника. Електрпнске,
виртуелне, дигиталне, хибридне, библиптеке без зидпва, јесу теме кпје
већ дугп запкупљају пажоу библиптекара и птварају пптребу за нпвпм
и дпбрпм литературпм кпју мпгу да кпристе. Аутпрка се у свпм
дугпгпдищоем струшнпм раду бавила пвпм тематикпм какп тепријски такп и практишнп,
пбјављујући струшне радпве у шаспписима и кап библиптекар - саветник у свакпдневнпм кпнтакту
са кплегама, шитапцима, писцима, критишарима, студентима...“ (сајт издаваша)

***

На крају приказа пвпг скрпмнпг избпра набављених коига, дужни смп да наппменемп да је пн
бип мпгућ самп захваљујући предузећу NEO – DISPLAY DOO SENTA, кпјем дугујемп бескрајну
захвалнпст за вишегпдишоу ппдршку, кап и нашем прпфеспру и изузетнпм ппклпнику читаоа
Јпвану Гашпвићу, кпји пву врсту ппмпћи неумпрнп ппдстиче из гпдине у гпдину.

