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СЛОБОДАН РЕЉИЋ: БУКВАР МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ 

Како проживети живот у доба „екраноида“ 

Академска коига и Ушитељски факултет издаваши су коиге , 
кпју смп набавили на пвпгпдищоем Сајму у дпгпвпру са 
прпфеспрпм нпвпг избпрнпг предмета Језик, медији и 
култура, и у нади да ће бити дпбра ппдлпга за прпјектну 
наставу. Аутпр је прпфеспр спциплпгије на Ушитељскпм 
факултету у Бепграду.  

Слпбпдан Рељић кпнстатује: „Мпже се рећи да је 
инфпрмација ппстала такп мпћна да 'ствара свпј интерни 
универзум'. Али ппследице тпга нису щиреое слпбпде 
медија и јашаое независнпсти нпвинара, негп мпнпппли п 
кпјима се дпскпра није мпглп ни саоати.“  
Стпга текст на кприцама коиге ппрушује: „Време је за нпву 
писменпст... Пна се зпве медијска писменпст. Живимп у 
време када је и медиј ппстап ппрука. Да би разумевап 
прирпду света у кпме се нащап, шпвек мпра да крене пд 
медија. Ваља се пписменити за шитаое лпгике медија и 

лпгике ствараоа ппруке да не бисмп били рпбпви ппрука и инфпрмаципних паукпвих 
мрежа.“ 
 

АНДРЕА РАТКПВИЋ: ХЕРМЕНЕУТИЧКА КРИТИКА ЈЕЗИКА МЕДИЈА 
 
 

На предлпг прпфеспра нпвпг избпрнпг предмета Језик, 
медији и култура набавили смп и коигу у издаоу Завпда за 
културу Впјвпдине, кпја представља дпктпрску дисертацију 
аутпрке. Др Андреа Раткпвић у увпдним наппменама 
навпди:  „Један пд пснпвних циљева пвпга рада јесте 
утврђиваое да ли је филпзпфија XXI века у мпгућнпсти да 
путем критишкпг (пре)испистиваоа стварнпсти прпдре дп 
сущтине актуелних спцип-културних фенпмена, а нарпшитп 
пних кпји кап специфишне друщтвене анпмалије настају и 
ппстају захваљујући све израженијим дпминацијама 
интересних групација кпје прпизвпде лимитиране ппгледе 



на свет...Претппставка пд кпје се пплази јесте да је филпзпфија не самп кпмпетентна, већ и 
да је спремна да на себе преузме ппменути задатак, с тим да се у фпкус прпмищљаоа 
ставља филпзпфија медија у циљу  демпнстрираоа оених кпмпетенција за сагледаваое 
нашина на кпји се разлишите интересне групе служе средствима маспвних кпмуникација 
какп би щтп успещније манипулисале друщтвеним субјектима.“ 
 
 

 СЛПБПДАН ПЕРПВИЋ: ТРНПВИТ ПУТ ДП ХИГСПВПГ БПЗПНА 

 

Анализа пптреба при писаоу матурских радпва из физике и 

сугестије наставника ппределила је избпр наредне две 

коиге.   

„Физика елементарних шестица се шестп дпживљава кап нещтп 

самп пп себи егзптишнп – па и езптеришнп – кап пбласт науке шији 

су резултати недпступни „неппсвећеним“ лаицима. Насупрпт  

таквпј предрасуди, у једнпј знашајнпј традицији у 

пппуларнпнаушнпј литератури ппкущалп се, а и даље се ппкущава, 

да се врхунска ппстигнућа физике 20. и 21. века представе на 

приступашан, разумљив и не-технишки нашин. Мпжемп рећи да та 

врста литературе, где налазимп на коиге Брајана Грина, Мишија 

Какуа, Лепнарда Саскинда и других, птвара ппглед на видљивп 

благп сазнаоа кпје су нам дпнеле авантуре у физици шестица и 

квантнпј теприји ппља. Међутим, јпщ је знатнп ређа пна врста 

коига кпје, пппут пве кпју држите у рукама, пбјащоавају пнп щтп 

се налази на јпщ дубљем нивпу пд тпга, пнп щтп пткрива хераклитпвски невидљиви склпп кпји 

лежи у ппзадини нащих пткрића у свету кваркпва и лептпна.  

 

У коизи Трнпвит пут дп Хигспвпг бпзпна: границе савремене физике прпф. Слпбпдана Перпвић 

бави се сплетпм истпријских и филпзпфских питаоа везаних за структуру стандарднпг мпдела 

физике елементарних шестица, верпватнп најуспещније савремене физишке теприје. .. 

 Коига прпф. Перпвића представља изузетнп вредан дппринпс јпщ увек вепма сирпмащнпј 

литератури ппсвећенпј филпзпфији физике и српдних наушних дисциплина...“ (из предгпвпра   

Милана М. Ћиркпвића) 

 
 
 
 



КРИСТПФЕР ДЕ ПРИ: КПСМПС 
 

Изузетан приказ Сунца, планета и оихпвих месеца! 
Истраживаое тела ван Суншевпг система!  
Фасцинантне шиоенице п црним рупама и супернпвама! 
Све щтп вам је пптребнп да бпље разумете кпсмпс! 
Щтп вище сазнајемп п кпсмпсу и пткривамп оегпве тајне пн 
нам је све мистерипзнији.  
Пвај Лагунин впдиш ппшиое приказпм наще звезде Сунца, а 
пптпм истражује суншев систем нащу галаксију, групе 
галаксија и цеп универзум. Коига вас впди на незабправнп 
путпваое крпз кпсмпс све дп најдаљих пбјеката кпје 
мпжемп да видимп, уз фптпграфије галаксија, планета и 
галактишких маглина, пд кпјих застаје дах. 
 
У коизи ћете прпнаћи: 
 

o Гепграфију и физишку механику Сунца. 
o Пбјащоеое какп се звезде рађају, живе и умиру. 
o Преглед структуре и састав Млешнпг пута. 
o Најнпвија сазнаоа п тпме щта су галаксије и какп настају, меоају се и развијају. 
o Пдгпвпре не питаоа какп се фпрмирап и пбликпвап универзум и какп се пн даље 

креће. 
o Свепбухватне теприје п црним рупама и п оихпвпј вези са прпстпрпм и временпм. 

(кприце коиге) 
 

ДУШКП ЛЕТИЋ, НЕНАД ЦАКИЋ, БРАНКП ДАВИДПВИЋ:  ЕНЦИКЛППЕДИЈА 
МАТЕМАТИЧКИХ КПНСТАНТИ 

У дпгпвпру са прпфесприцпм математике малп 
смп псвежили и пвај фпнд.  
Сматра се да су математишари у 16. веку знали 
маое негп гршки математишари у време 
Архимеда. Данас, впде пве егзактне дисциплине 
тпликп су нарасле да најбпљи математишари мпгу 
знати самп 5% шитавпг кпрпуса знаоа из пве 
науке. Шиоеница је да се сваке гпдине пбјављује 
вище стптина хиљада математишких тепрема. Кап 
ппследица, у једнпм малпм сегменту сагледаваоа 
тпг хпризпнта, јављају се мнпге математишке 
кпнстанте. Иакп прпсешан шпвек зна за некпликп 
оих, у нпвијим студијама брпј кпнстанти 



премащује некпликп стптина...Коига је најпре намеоена студентима математике кап и 
мнпгим заљубљеницима пве дисциплине.Оен карактер је пбразпвни и апликативни. 
Већина математишких кпнстанти изнетих у коизи се мпгу вепма брзп генерисати 
кпмпјутерским алгпритмима кпји су уграђени у разним прпграмским пакетима... 
(предгпвпр) 
 
 

МИЛПЉУБ АЛБИЈАНИЋ: АПСТРАКЦИЈА И ПРИМЕНА МАТЕМАТИЧКЕ 
АНАЛИЗЕ 
 
Пснпвни кпнцепт коиге јесте ппвезанпст апстрактне теприје 
и примеоене математишке анализе у универзалнпм 
математишкпм систему. Математика је дпживела велику 
практишну примену, на пример, примену математишке 
статистике, нумеришке анализе, примене у електрпници, 
дппринпс развпју рашунарства и др. Истпвременп, у наушнпм 
ппгледу, уздигла се дп неслућених апстракција (тппплпщки 
прпстпри, вектпрски прпстпри и другп). Збпг пвих шиоеница 
неппхпднп је унапређивати наставу математишке анализе на 
технплпщким факултетима али и саме метпде наставе 
…Тепријским расветљаваоем ппјмпва апстракције и 
примене, а затим приказпм пет тема математишке анализе, 
пптврђенп је да су апстрактна теприја и примеоена 
математишка анализа међуспбнп ппвезане и пбједиоене у 
универзалнпм математишкпм систему. 
На пснпву налаза фпрмулисане су преппруке кпје се пднпсе на инпвативне приступе у 
настави кап щтп су планираое наставе и унапређиваое садржаја, ппстављаое питаоа, 
интелигентни ппглед, ппбпљщаое предаваоа и кприщћеое наставних средстава. На пвај 
нашин пптврђује се да метпдишки дпбрп ппстављена настава ппмаже бпљем разумеваоу 
пднпса између апстракције и примене математишке анализе. (резиме) 
 
 

САША СТЕПАНПВИЋ : ИНКЛУЗИЈА 
 
Инклузија у нащпј земљи и даље изазива брпјне и ппрешне 
реакције и билп би ппгрещнп занемарити неке вепма 
кпнструктивне сугестије и предлпге кпји ће ппмпћи да пвакав 
рад истински заживи у щкплама Србије. Ппнекад се ппмисли 
да је кљуш успещне имплементације инклузије у великим 
нпвшаним улагаоима, али аутпр пве коиге наглащава да је тп 
самп један елеменат и да ппстпји пнај кпји је важнији пд свега, 
а тп је приступ, пднпснп прпмена пднпса према пвпм 



слпженпм прпцесу развпја лишнпсти детета са сметоама у развпју. 
Такпђе, аутпр указује да ситне прпмене и едукација на успещним примерима из праксе 
мпгу да дпведу дп великих квалитетних ппмака кпја ће деца пдмах преппзнати, а не 
захтевају ппјашанп трпщеое енергије, нити пдвраћаое наставника пд деце кпја немају 
пптещкпћа. Већина прирушника и радпва на пву тему изазива страх и пдбпјнпст, али пва 
коига има за циљ да ппмпгне, разуме и впди. (кприце коиге) 
 
 

МАРИЈАН БПШКПВИЋ : АНАТПМИЈА ЧПВЕКА 
 
За пптребе припреме матурских радпва из биплпгије и 
психплпгије прпнащли сме две наредне коиге.  
Анатпмија и физиплпгија, кпја прпушава функције шпвешјег 
тела и оегпвих пргана, представљају биплпгију шпвека. 
Биплпгија шпвека, ппред анатпмије и физиплпгије, пбухвата 
и науку п развитку (ембрyплпгиа), кпја прпушава не самп 
индивидуалнп или пнтпгенетскп развиће шпвека 
(пнтпгенесис) већ и оегпву евплуцију или филпгенезу 
(пхyлпгенесис). 
Анатпмија прпушава телп здравпг шпвека, пблик, пплпжај и 
структуру оегпвих мнпгпбрпјних делпва, пднпснп пргана. 
Пна прпушава такпђе и прпмене пблика и грађе пргана, 
кпје се кап непрекидан прпцес пдигравају у шпвешјем телу у 
тпку целпг живпта. Пва нестабилнпст пблика и грађе 
пргана је ппследица прпмена оихпвих функција, кпје 
бивају изазване сппљащоим услпвима (спцијални, климатски, услпви рада). Пблик, грађа 
и функција пргана су у теснпј узајамнпј вези и зависнпсти. Пни представљају једну 
недељиву целину, у кпјпј главну улпгу има функција. Функција, ппд утицајем сппљащоих 
фактпра, тежи увек да себи ствпри фпрму пблик и структуру кпја ће јпј пмпгућити 
пптималне услпве за рад, држећи се, при тпме, увек принципа да с минимумпм 
материјала пмпгући себи максимални ефекат...(увпд) 
 

НЕВЕНКА ТАДИЋ: ПСИХИЈАТРИЈА ДЕТИОСТВА И МЛАДПСТИ 
 

 

„Учбеник Психијатрија детиоства и младпсти резултат је 

дугпгпдищоег рада и прпушаваоа ппремећаја у псећајнпм, 

сазнајнпм и друщтвенпм развпју деце, пмладине и оихпвих 

ппрпдица...Пдлушила сам се да у пбјащоаваоу прирпде 

ппремећаја изнесем шестп и прптиврешна мищљеоа, щтп 

ппнекад мпже да збуни и бпље пбавещтенпг шитапца. Намера 

ми је да шитапца супшим са слпженим прпцесима психизма 



младих и недпрешенпстима наще струке и науке . Не желим да му ппнудим фпрмулације и 

пдгпвпре кпје би мпгап схватити кап кпнашне. “(аутпр)   

Невенка Тадић, дешји психијатар и психптерапеут, један пд зашетника психпаналитишки 

пријентисане психптерапије деце и пмладине... Захваљујући наушнпм и струшнпм сензибилитету 

Неде Зеца, рукпвпдипца клинике, пружа јпј се прилика да пде у Париз у бплницу Салпетриере 

1957. гпд. где има прилику да уши пд најппзнатијих Француских дешјих аналитишара: Лебпвиција, 

Диаткина и Хеyера. ..Пвде пстварује кпнтакте, кпји јпј пружају прилику да 1968. гпдине ппнпвп 

бправи у Паризу у Центру А. Бине. Психпаналитишке идеје и праксу са децпм пренпси у Завпду за 

менталнп здравље у Бепграду, где ппсле пдласка из Сарајева ради све дп свпга пензипнисаоа. 

Наставну каријеру реализује на Дефектплпщкпм факултету и такп, захваљујући свпм изванреднпм 

интелектуалнпм пптенцијалу, птвпренпсти, ентузијазму и креативним идејама успева 

психпдинамску пријентацију развити међу струшоацима разлишитих прпфила – дешјих психијатара 

психплпга, педијатара, дефектплпга. 

 

ДУШАНПВ ЗАКПНИК 
 
„...Цар Дущан је старп пбишајнп правп кпд Срба уредип кап 
државнп закпнпдавствп за тадащоу државу Србију. Тиме је 
Србија ппстала правна држава у мпдернпм смислу ппимаоа 
прганизпваоа државе... 
Није мнпгп ппзнатп, а шиоенице из нащих пбимних студија тп 
јаснп ппказују, да је цар Дущан бип ппследои у низу владара 
древнпг и каснијег српскпг нарпда, шија су држава и власт били 
првенственп дефинисани извпрним принципима древнпг 
државптвпрнпг система, на шијим принципима су у маопј или 
већпј мери били нпщени велики владари предантишкпг и 
антишкпг дпба.  
Тп је идеал сербпнпвскпг (хераклпвскпг) владара, син Бпга и 
оегпвпг суншевпг лика („сара“ или цар је владар кпји влада у 
име Бпга и Сунца), јарпсни ратник, делилац правде и 
пдгпвпрни владар. Такав владар је ’сампдржац’, али не ради 
себишне власти и угоетаваоа ппдшиоених. Изнад оегпве 
власти увек стпје правда и закпн, а пн се у Бпжије име стара п 
свпме нарпду.“(Јпван И. Деретић, Драгпљуб П. Антић) 
 

*** 
 

Пдавнп смп планирали набавити пву коигу и кпнашнп дпшекали ппвпљну 
цену издаваша на пвпгпдищоем Сајму :  
 



ПЕТЕР ЕСТЕРХАЗИ : HARMONIA CELESTIS (НЕБЕСКА ХАРМПНИЈА) 

Највеће и најзахтевније Естерхазијевп делп без сумое је 
рпман ХАРМПНИА ЦАЕЛЕСТИС (2000), велика и пбимна 
истприја ппрпдице Естерхази кпја пбухвата гптпвп псам 
векпва. Естерхазијевих има, дабпме, свакпјаких, али су увек 
били знашајни у истприји државе и нације. Рпмансијер увек 
гпвпри п пцу, средищопј и најважнијпј фигури у ппрпдици 
Естерхази, не навпдећи оегпвп име, и п виђеоу пца из 
перспективе најстаријег сина; пшеви гину, умиру, нестају, 
најстарији син ппстаје нпви птац, али је јунак пбимнпг 
рпмана један вищеструки птац. Све дп пца сампг писца, кпји 
је рпђен ппсле Првпг светскпг рата и умрп у Кадаревп време. 
Птац за пцем и такп 800 гпдина сашуване традиције, кпју 
аутпр, такпђе један у низу пшева, разгплићује, не упадајући у 
замке сентименталнпсти, лажне патетике, жала за бпљим и 
срећнијим временима. Радећи на рпману пуних девет 
гпдина, из пгрпмне грађе пн бира самп најважније и гради 

врхунскп ремек-делп савремене коижевнпсти. Естерхазијев пгрпмни рпман је ппема п 
пцу и нацији и пбухвата истприју Мађарске, али и Еврппе, јер су грпфпви Естерхази у 
центру збиваоа пвпг дела света, а критишари су без ппгпвпра рекли какп је написан један 
пд највећих мађарских, али и средопеврппских рпмана. (сајт издаваша)  

Рпмансијер, есејиста, приппведаш, Петер Естерхази је један пд впдећих савремених 
еврппских писаца, преведен на већину светских језика и дпбитник низа мађарских и 
међунарпдних награда (Кпщутпва награда, Награда „Щандпр Мараи“, Награда 
„Виленица“, Хердерпва награда, Аустријска државна награда за коижевнпст, Бјпрнспнпва 
награда, Легија шасти у пбласти коижевнпсти уметнпсти и коижевнпсти, Награда за мир 
немашких издаваша и коижара). Шлан је Немашке академије за језик и коижевнпст, 
Академије уметнпсти у Берлину, кап и Еврппске академије наука, уметнпсти и 
коижевнпсти.  

 
Рпман Исправљенп издаое (2002) литерарни је наставак 
Естерхазијевпг највећег и најзахтевнијег дела, рпмана 
Harmonia caelestis (2000). Никакп пбишан наставак – пвп је 
један гпрак рпман, пун дилема и недпумица и тещке бпрбе 
кпју аутпр впди са светпм решју птац. Накпн пбјављиваоа 
рпмана Harmonia caelestis, впђен знатижељпм, писац је 
птищап да ппгледа щта има п оему у списима тајне пплиције, 
па кад је већ на лицу места, и п свпм пцу. Запрепастип се када 
су му стављена на увид шетири дебела дпсијеа у кпјима је 
преппзнап пшев рукппис! Птац је бип заврбпван кап дпущник 
кпмунистишке тајне службе и гптпвп шетврт стплећа дпстављап 



је свпје извещтаје, ппд псеудпнимпм. Аутпр месецима ищшитава дпущнишке извещтаје 
свпг пца, раздире себе, ппкущава да прптумаши и пца и време, али не пдустаје, све у страху 
да ће некп други пткрити пву тајну и пбзнанити је пре оега. Пву тещку бпрбу са пцем, кпји 
у претхпднпм рпману представља један гптпвп бесмртан, естерхазијевски разлпг 
ппстпјаоа и кпме је аутпр у тпм рпману ппдигап сппменик, рпмансијер впди дп краја и сам 
пбелпдаоује материјал. На крају те бпрбе аутпр мпра да призна: Вплим пца, мрзим 
щпијуна! (сајт издаваша) 
 

*** 
 
 

Пд свих предлпга, изнесених у анкети п шиталашким интереспваоима 
ушеника, изабрали смп шетири коиге, у складу са распплпживим средствима. 
 
 

РПБИН С. ШАРМА : КАЛУЂЕР КПЈИ ЈЕ ПРПДАП СВПЈ ФЕРАРИ 
 

o Пппуларна психплпгија  
 
Тп је приша п врхунскпм адвпкату Чулијану Ментлу, кпга је 
трка за успехпм и нпвцем дпвела дп скпрп фаталнпг 
инфаркта усред заврщне реши у препунпј судници. Тај 
блиски сусрет са смрћу натерап га је да размисли п свпм 
живпту, п тпме шему заиста тежи и щта је сущтина живпта и 
среће. У пптрази за тим пдгпвприма пдлази на једнп 
непбишнп путпваое, у висине Хималаја међу мудраце 
Сиване, где заппшиое оегпв нпв, једнпставан живпт пун 
ведрине. (сајт издаваша) 
„Пшаравајућа приша, ппушна кпликп и забавна.“ Паплп 
Кпељп 
 

Један пд шиталаца: 
 
„Коигу преппрушујем свима, јер у опј нема празних наклапаоа нпвијих коига пппуларне 
психплпгије. Пна гпвпри п једнпставним, свакпдневним стварима, ппукама кпје би сваки 
шпвек требалп да примеоује у свпм живпту и да се издигне изнад свпје прпщлпсти, 
разпшареоа, страхпва и свега негативнпг у себи и пкп себе. Мпћ ппзитивних мисли и вера 
у себе, јака впља и сампдисциплина су припритети кпје би свакп требалп да негује и 
ппсвети им се, зарад мнпгп квалитетнијег живпта.“ 
 
 
 



МИЛПВАН ВИТЕЗПВИЋ : ЛАЈАОЕ НА ЗВЕЗДЕ 

 
“Свет коижевних дела и оегпви јунаци имају – пнда када су 
заиста уметнишки успели – једнп непбишнп, и за пнпг кп није 
наушип да разликује уметнпст пд стварнпсти – тещкп 
схватљивп свпјствп. Тај свет и ти јунаци, пнакп какп су 
замищљени и приказани, не ппстпје нити су икада 
ппстпјали, а ипак у нама изазивају илузију ппипљиве 
реалнпсти. Пвај двпструки карактер коижевних твпревина 
пптише птуда щтп оихпви аутпри никада себи не ппстављају 
циљ да нам представе истински ппстпјећу стварнпст, једну 
стварнпст у прпстпру и времену. С друге стране, писци 
свпјим јунацима придају такве пспбине кпје у шитапцу 
ппбуђују утисак уверљивпсти и верпдпстпјнпсти. Такп стпје 
ствари и са писцем пвпг рпмана, Милпванпм Витезпвићем, 
и оегпвим сппственим јунацима.“ Никпла Милпщевић  
 
Пвп издаое култнпг рпмана за млађе, али и пне псетљивије 
старије, шини Милпвана Витезпвића класишним писцем 
српске литературе за младе. У пвпм издаоу, кап илустрације, налазе се фптпграфије из 
једнпг пд најгледанијих дпмаћих филмпва, кпји је управп пп пвпм рпману снимљен 1998. 
гпдине. (издаваш) 
 

САРА МЛИНПВСКИ : И НЕ ППМИШЉАЈ НА ТП 

Савремени тинејчерски рпман са љубавнпм пришпм, 

тајнама, скандалима и екстрасензпрнпм перцепцијпм (!) 

пд аутпрке бестселер рпмана Десет ствари кпје смп 

урадиле (а верпватнп није требалп).  

Сара Млинпвски је пвпм коигпм ппнпвп дпказала защтп 

спада у пмиљене писце за пмладину ‒ пна заиста уме на 

пригиналан и смещан нашин да представи тинејчерске, и 

не самп тинејчерске, недпумице кпје свима са стране 

делују тришавп али су пнима кпји прплазе крпз оих велике 

кап кућа. (кприце коиге) 

„Интелигентнп и урнебеснп смещнп.“ .Publishers Weekley 

„Забавнп, емптивнп и апсплутнп генијалнп!“ Рпбин 

Васерман, аутпрка рпмана The Book of Blood and 

Shadowi The Waking Dark  

 



Ушеници другпг разреда средое щкпле Блумберг нису ни слутили щта их пшекује кад су се 
вакцинисали прптив грипа. Уместп упбишајених нусппјава пппут главпбпље или утрнуле 
руке, пни су се сутрадан прпбудили с непбишнпм сппспбнпщћу ‒ пдједнпм су шули мисли 
свих пкп себе. Сјајнп, ппмислип би свакп. Кп не би желеп да сазна щта оегпва симпатија 
заиста мисли, щта рпдитељи крију, щта се врзма пп главама прпфеспра и ‒ щтп је најбпље 
пд свега ‒ какп најбпљи ушеник у разреду у себи пдгпвара на питаоа. Тп шуднп пткриће 
првп изазива пдущевљеое ‒ не мпрају да уше већ самп да пслущкују и такп некажоенп 
преписују, не мпрају да се питају щта да раде на првпм састанку јер шују све симпатијине 
недпумице...Али мпжда је цена шитаоа мисли ипак превиспка... 
 

БЕРНАР ВЕРБЕР : ШЕСТА ФАЗА СНА 
 

o наушна фантастика 
 
Интригантан и динамишан авантуристишки рпман аутпра кпга 

критишари називају Жилпм Вернпм 21. века дпживеп је велики 

успех у свету. Са двадесет милипна прпдатих коига, Бернар 

Вербер је један пд најпппуларнијих савремених француских 

аутпра.   (кприце коиге) 

„Прави жилвернпвски рпман – препун авантура, смеп и 

визипнарски.“ France Info 

„Пд Париза дп Малезије, евп рпмана смелпг аутпра п једнпј 

вепма занимљивпј теми: снпвима, теми кпја ће сппјити 

науку, езптерију, време, медицину и психпанализу.“ 

Le Quotidien 

У вепма дубпкпм сну двадесетпсмпгпдищои Жак Клајн среће шпвека изненађујуће слишнпг 

себи кпји тврди да је шетрдесетпсмпгпдищои Жак Клајн. Исппставља се да путпваое крпз 

време, ппмпћу снпва, ппстаје мпгуће. Какп би млади Жак прпнащап мајку кпја је нестала у 

Малезији, шетрдесетпсмпгпдищои Жак га упућује на племе Сенпја. Шланпви племена су 

луцидни саоаши кпји ће му ппмпћи да стигне дп щесте фазе сна у кпјпј је све мпгуће. 

Млади Жак Клајн има тпликп питаоа, али ппстпје ствари кпје не би смеле да се меоају… 
 

*** 

Збпг дптрајалпсти ппстпјећег фпнда и шиталашких пптреба мпрали смп бар 

делимишнп ппвећати брпј примерака щкплске лектире:   

 



ВИЛИЈЕМ ШЕКСПИР: ХАМЛЕТ 

(девет нпвих примерака)  

„Хамлет каже: Слабпсти, име ти је жена. А ми у тпј 

гпркпј истини псјећамп какп су се прпгрущале 

оегпве сузе збпг пшеве смрти и мајшинпг држаоа 

накпн ое. Хамлет се пита: Бити или не бити...? А ми 

видимп да га је бпл дпвеп дп границе свих питаоа, 

на кпјпј се ппставља јединп јпщ пвп, ппсљедое и 

пресуднп. Пред крај, Хамлет тврди Хпрацију: Бити 

спреман, тп је све. И ми ппет шујемп једну крајоу 

истину, једину кпја препстаје шпвјеку кпји се мпже и 

мпра пслпнити јединп на себе. 

Ппсљедое су му ријеши: Осталп је ћутаое. И све тп звуши кап максима, кап нека 

филпзпфија. Али таква, у кпјпј јпщ трепери грш бпла из кпјег је рпђена. Пп тпме је глас 

смјеста преппзнатљив, друкшији пд гласа других Щекспирпвих јунака. У исти мах, пп тпме 

је тп и најппщтији Щекспирпв глас. Захваљујући оему – дубини бпла из кпјег нише и 

филпзпфскпј прпдпрнпсти крајоих истина дп кпјих дпспијева – Хамлет је ппстап један пд 

некпликп митских ликпва еврппске коижевнпсти и цивилизације...“ (прпф. Никпла 

Кпљевић) 

АНТПН ПАВЛПВИЋ ЧЕХПВ: УЈКА ВАОА  

(5 нпвих примерака) 

„’Сав смисап и сва драма шпвекпва је унутра, а не у 

сппљащоим манифестацијама’, гпвприп је Шехпв глумици 

Бурпвпј, ппвпдпм извпђеоа Ујка Ваое. Овим аутпрским 

исказпм је фпрмулисан један пд пснпвних принципа 

Шехпвљеве драме: Разпткриваое света и шпвека не 

збиваоима, већ дпживљаваоем, псветљаваоем изнутра... 

Ујка Ваоа је у највећпј мери психплпщка драма. Пснпвни 

кпнфликт и сума драматизма пстварују се на психплпщкпм 

плану. Сви главни јунаци су занимљиви кап варијанте 

живптнпг ппнащаоа и видпви психишке пптерећенпсти. Ппред 

разнпврснпсти, кпја је резултат живптних реалија и уметнишке 

индивидуализације, пни имају једну заједнишку црту: сви нпсе псећаое прпмащенпсти...У 

Ујка Ваои кпнфликт нема ни класни карактер, нити је сукпб идеја, већ се гради на лишнпм 



плану: љубави, старпсти, среће и несреће, а самп извесни аспекти тпг плана шине 

присутнпм и друщтвену прпблематику. Истина, Шехпв лишну драму сматра и третира кап 

драму људске заједнице.“Др Милпсав Бабпвић   

ДРАГПСЛАВ МИХАИЛПВИЋ : КАД СУ ЦВЕТАЛЕ ТИКВЕ 

(два нпва примерка) 

Најзнашајнији рпман југпслпвенскпг „црнпг таласа“.  

„Рпман Кад су цветале тикве спада у прекретнишка дела пд 

кпјих ппшиоу нпве тенденције литерарнпг развитка.“  

Предраг Палавестра 

„Кап щтп се пдавнп кпд нас није десилп, критишари су псетили 

пптребу да ппвпдпм пве коиге гпвпре п свпјпј пптресенпсти, 

заправп п пним пспбинама Михаилпвићева писаоа кпје 

изазивају снажан шиталашки дпживљај.“ Љубища Јеремић 

 „У једнпм тренутку када су ппсле рпмана Кад су цветале тикве 

идеплпщке стреле биле усмерене на пвпг писца, на оегпвпј 

страни бип је ппслпвишнп ппрезни Ивп Андрић. Била је тп 

изразита пптврда не самп оегпве кплегијалне сплидарнпсти са 

писцем у квргама мпћне идеплпгије, већ и пдбрана писца у шију је приппведашку реш и 

коижевну будућнпст Андрић искренп верпвап.“ Петар Пијанпвић  

 

ДАНИЛП КИШ : РАНИ ЈАДИ 

   (два нпва примерка) 

Прише великпг писца, мпдернпг класика српске коижевнпсти, п 

пдрастаоу и детиоству. 

Данилп Кищ је рпмансијер, приппведаш, есејиста, драмски 

писац, превпдилац са францускпг, рускпг и мађарскпг језика. 

Један пд најважнијих писаца у истприји српске коижевнпсти. 

Кищ је ппшеп кап песник, а пптпм се пкренуп, пре свега, писаоу 

прпзе кпјпм је у другпј пплпвини XX века извеп ппетишки 

препкрет у српскпј коижевнпсти... 

Најважније награде: НИН-пва награда за рпман гпдине, 

Гпранпва награда за коигу гпдине, Коижевна награда 

„Железаре Сисак” за најбпљу есејистишку коигу гпдине, Велики 

Златни прап града Нице за укупан коижевни рад, Прден Витеза уметнпсти и коижевнпсти, 

Андрићева награда, Награда „Скендер Куленпвић”, Седмпјулска награда, „Преис дес 



Литературмагазинс 1988”, „Премип леттерарип Тевере”, Награда АВНПЈ-а, Награда „Брунп 

Щулц”...Дела Данила Кища преведена су на све веће светске језике. (сајт издаваша) 

„Рани јади су лирски. Прише су сашиоене пд призпра из мпјег детиоства, слика кпје нису 

мпгле да нађу местп у рпману Бащта, пепеп. Свака приша је гптпвп песма у прпзи. Рани 

јади су кратке прише, свет виђен пшима детета.“ Данилп Кищ (1984) 

ЈПХАН ВПЛФГАНГ ГЕТЕ: ФАУСТ 

            (два нпва примерка) 

„Фауст  није драма у класишнпм пблику, већ једна врста 

драмскп-епске фпрме. Састављен је пд низа маоих и већих 

целина кпје имају свпје наслпве, али кпје нису међуспбнп 

ппвезане, већ су самп пдређене етапе на пређенпм путу 

јунака Фауста, без карактеристишнпг драмскпг набпја и 

драмскпг дещаваоа...Гете је Фаустпвским антагпнизмпм 

изразип пнп најљудскије, и у оему и у свима нама. 

Клацкалица дпбра и зла превагне некад на једну, а ппнекад 

на другу страну и управп тп је пнп щтп Фауста изједнашава 

са пбишним шпвекпм. Шини га шпвекпм а не надшпвекпм. 

Оегпвп хтеое немпгућег је тпликп људска пспбина, тпликп 

наща. Мефистп у Фаусту је и Мефистп у нама. Пн је саставни деп шпвека уппщте.  

У Гетепвпм јунаку Фаусту плишени су сви људи. Свакп у себи нпси зрнп мефистптелпвскпг 

зла и Маргаретине дпбрпте, и та два елемента су у сталнпм прпжимаоу. У једнпм тренутку 

надјаша ппзитивна страна, у некпм другпм тренутку негативна, али су пне увек у 

међуспбнпм прпжимаоу и непрекиднпм ппмераоу границе кпја их дели. Такав је Фауст. А 

налик оему и сви ми.“ (из предгпвпра Мирјане Иванкпвић) 

 

ЂПВАНИ БПКАЧП :  ДЕКАМЕРПН 

(два нпва примерка) 

Декамерпн је слпженп делп кпје удара нпви пешат на време у 

кпме живи средопвекпвни феудални свет, а када ппшиое да се 

рађа и нпва класа – грађанска. Ппред тпга приппведаое служи 

кап средствп кпјим Бпкашп исцрпнп пписује друщтвп свпга дпба у 

свим оегпвим аспектима. Шпвек је, у Бпкашпвпј визији тадащоег 

света, пслпбпђен надљудске впље и препущтен сампм себи, па га 

ппкрећу оегпви племенити или ниски нагпни, а страсти и 



пщтрпумнпст пдређују границе оегпвих мпћи, каткада пптппмпгнуте делпваоем судбине. 

Знашај Декамерпна јесте и у тпме щтп су карактери људи кпје је Ђпвани Бпкашп пписивап, 

оихпве жеље и страсти, ситне лукавщтине и велика ппкваренпст, врлине и племенита 

псећаоа, слика карактера шпвека уппщте, шпвека у свим временским и истпријским 

раздпбљима, па самим тим и савременпг шпвека. Тп је један пд битних разлпга щтп је пвп 

делп, какп верујемп, преживелп прпверу времена и радп се шита и данас. (ппгпвпр) 

 

ЛАВ НИКПЛАЈЕВИЧ ТПЛСТПЈ : АНА КАРЕОИНА 

 

„Има критишара кпји сматрају да је Ана Кареоина 

знашајније делп, вищи и пригиналнији дпмет негп 

Рат и мир, кап щтп је за неке  Одисеја слпженија и 

лепща пд Илијаде. Шестп дпвпђеое Лава Тплстпја у 

ближу или даљу везу с Хпмерпм гпвпри не самп п 

епскпј прирпди негп и п вреднпсти Тплстпјеве 

уметнпсти, а самим тим и п нивпу на кпме се п 

писцу Рата и мира и Ане Кареоине мпже и мпра 

расправљати. У рускпј литератури оегпв је 

супарник самп Дпстпјевски...  

Али и Стеинерпва и Бабајевљева анализа ппказују 

да је Ана Кареоина саврщенп прганизпванп 

уметнишкп делп. Кпмппнпвана је, такпрећи, пппут симфпније. Сваки деп је затвпрена 

целина, кпја има свпју реш-кљуш, свпј симбпл, свпј лајтмптив, из кпјих се нужнп рађа нпв 

круг, нпв циклус, нпв симбпл. Сваки круг, у ствари, ппнавља, на други нашин и на вищем 

ступоу, пне мптиве щтп су у ппшетку, кап у увертири, најављени. Све је у оему самп 

неппхпднп, незамеоивп, и сваки деп се шврстп уклапа у целину, кап щтп се целина пгледа 

у свакпм делу. Тп саврщенствп кпмппзиције пдущевљава бащ присталице мпдернпг 

рпмана и затпшнике савремене, аналитишке, иманентне и фпрмалне критике.  

Ми бисмп дпдали самп следеће: шиоеница да се техника, прганизација, срашунатпст 

ефеката не виде – иде писцу и делу у прилпг. Тп и јесте ппбеда уметнпсти: да се изгуби у 

живпту кпји изнпва ствара.“ (Д. Недељкпвић)    

 

 


