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Каталог приновљених књига Одељења белетристике Народне библиотеке „Стеван 
Сремац“ Ниш је периодична електронска публикација. Oсмишљена je да нашим 
читаоцима, којима је интернет доступан, пружи, пре свега, увид у књиге које смо 
приновили. Поред основних података о наслову књиге, имену и презимену аутора, 
издавачкој кући и години издања, он нуди и информације о садржини књига и кратке 
биографске податке (до којих је могло да се дође) о ауторима. Приказ сваке књиге 
употпунили смо и библиографским описом преузетим из наше електронске базе 
података НИБИС. Библиографске јединице су поређане по азбучном реду презимена 
аутора. Ради лакшег претраживања, оформили смо и четири регистра – регистар аутора, 
регистар наслова, регистар издавача и хронолошки регистар. Кликом миша на име и 
презиме аутора, у ауторском регистру, односно, наслов у индексу наслова, издавача или 
године издања појављује се страна на којој се име и презиме аутора односно наслов 
књиге из каталога налазе. 
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КАТАЛОГ ПРИНОВЉЕНИХ КЊИГА   
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О књизи: 

 

У Песми ноћи, главни јунак романа, дете-војник из Западне Африке, води нас 
на језиво, а ипак предивно путовање кроз кошмарни крајолик суровог рата у потрази 
за својим водом. Ради се о мајсторски написаном делу које прогања читаоца док 
сабласним, а ипак лиричним гласом испреда изузетну и саосећајну причу о храбро-
сти, милосрђу, моралности и тријумфу. Још од Велике свеске Аготе Кристоф није 
било тако узнемирујућег романа о томе како изгледа кад се млада особа затекне у 
рату. Начин на који Крис Абани успева да нађе човечност усред таквог разарања 
јесте право чудо. 

Преузето са: http://www.agora-
books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=435:kris-abani--pesma-
noi-roman&catid=20:u-pripremi&Itemid=97
 

 

 
 
  
 

Белешка о аутору: 

  

Крис Абани (1966) је нигериј-
ски писац који живи и ради у Америци. Објавивши 
свој први роман у Нигерији, Абани је дошао у 
сукоб са тамошњом владом. Зато проводи неко 
време у затвору, у више наврата. Године 1991, 

емигрира у Лондон, а из Енглеске се сели у Америку. Абани је 
доктор књижевности и креативног писања, а тренутно ради као 
професор на Универзитету Калифорнија у Риверсајду. 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
АБАНИ, Крис 
         Pesma noći : roman / Kris Abani ; preveo s engleskog 
Igor Cvijanović. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2011 (Novi 
Sad : Budućnost). - 122 str. ; 21 cm. - (Biblioteka ``Agora`` ; 
knj. 59)  
 
Prevod dela: Song for Night / Chris Abani. - Tiraž 1.000. - 
Beleška o autoru: str. 119. 
ISBN 978-86-6053-070-9(karton) 
NIBIS ID : 32843  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Песма ноћи  
Абани, Крис 
Агора, 2011 
122 стр. ; 21 cm 
 

http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=435:kris-abani--pesma-noi-roman&catid=20:u-pripremi&Itemid=97�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=435:kris-abani--pesma-noi-roman&catid=20:u-pripremi&Itemid=97�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=435:kris-abani--pesma-noi-roman&catid=20:u-pripremi&Itemid=97�
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О књизи: 
„...Заведена слатким речима, Стела се појављује у летњој вили на прослави 

дугодневнице Носећи најновију свилену хаљину да покаже змијолике облине своје 
вретенасте кичме Великом двораном одјекује жамор мушкараца и жена у детињству 
сматраних надареним Стелиној одећи и држању унеколико мањка префињености 
Али ако се запитате шта друштвена софистицираност одиста јесте онда ћете видети 
да се На крају све своди на доследну покорност својеврсном пасивном ставу...“ 

 
 

Преузето: из књиге 
 
 
 
  
 
 
 Белешка о аутору: Хинако Абе је јапанска песникиња рођена 
1953. г. у Токију. Објавила је више песничких збирки. Песме су 
јој преведене на енглески, немачки, француски, пољски, српски 
и др. језике. Њен глас је тих, префињен али и продоран. 

  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
 
Димензије 

Госпа од поља 
Абе, Хинако 
Међународни фестивал поезије Смедеревска 
песничка јесен, 2011 
75 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.521-1 
АБЕ, Хинако 
          Госпа од поља / Хинако Абе ; приредила Кајоко 
Јамасаки ; превела са енглеског Марија Гичић Пуслојић. 
- Смедерево : Међународни фестивал поезије 
Смедеревска песничка јесен, 2011 (Смедерево : 
Newpress). - 75 стр. : ауторкина слика ; 20 cm. - 
(Меридијани)  
 
Упоредо ств. насл. и подаци о одговорности на срп. и јап. 
језику. - Упоредо срп. превод и јап. текст. - Тираж 300. - 
Хинако Абе: стр. 72. 
ISBN 978-86-84201-98-2(брош.) 
NIBIS ID : 20994  
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О књизи: 
Много акције и црног хумора – књига која се заиста чита у једном даху. 

Логену Деветопрстом, злогласном варварину, напокон је понестало среће. После још 
једне битке, сви су изгледи да ће постати мртав злогласни варварин, који за собом 
неће оставити ништа сем лоших песама и мртвих пријатеља. Џезал дан Лутар, 
оличење себичлука, заокупљен је безазленијим бригама – стицањем славе у мачева-
лачком такмичењу. Међутим, рат куца на врата, и на бојиштима леденог Севера 
битке се воде по много суровијим правилима. Инквизитор Глокта, богаљ и мучитељ, 
највише би желео да види Џезала како се кући враћа у ковчегу. Додуше, он свакога 
мрзи. Човек који се бави искорењивањем издајстава у краљевству нема много 
времена за пријатељства – а његова најновија истрага води га право у труло срце нај-
више власти... само ако он поживи довољно дуго да је оконча. Најбољи начин да 
прекратите чекање следећег наставка Мартиновог серијала. Логен Деветопрсти је најбољи варварин у 
епској фантастици, а Санд дан Глокта је зли рођак Тириона Ланистера. 

 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1677_knjiga_ostrica_laguna.html 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Џо Аберкромби рођен је 1974. 
г. у Ланкастеру (Енглеска). Студирао је психологију 
на Универзитету у Манчестеру. Касније се бавио 
телевизијском продукцијом и монтажом. Током 
2002. г. почео је да пише Оштрицу. Овај роман је 

одмах запажен код критике и одлично прихваћен од стране 
публике. Тако је започета је трилогија Први закон.  

 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Оштрица 
Аберкромби, Џо 
Лагуна, 2011 
566 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
АБЕРКРОМБИ, Џо 
        Oštrica / Džo Aberkrombi ; preveo Nikola Pajvančić. - 
Beograd : Laguna, 2011 (Novi Sad : Artprint). - 566 str. ; 20 
cm. - (Prvi zakon ; knj. 1)  
 
Prevod dela: The Blade Itself / Joe Abercrombie. - Tiraž 
1500. 
ISBN 978-86-521-0682-0(broš.) 
NIBIS ID : 122075  
 
 

http://www.laguna.rs/n1677_knjiga_ostrica_laguna.html�
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О књизи: 
Ово је сторија о младој студенткињи лингвистике која покушава да проникне 

у мистерије португалског језика. Заједно са остарелим професором, старим анар-
хистом, она расплиће чудне рукавце језика, који воде на мистично истраживање 
предела, историје и скривеног знања. Лични чудесник је прича која се бави музиком 
речи од давних времена до данас, путујући кроз различите земље и обичаје. Суптил-
но и нежно Агвалуза уводи читаоца у свет који је тешко доступан ако му се потпуно 
не препустите. Пуна боја и импресија необичних речи, ово је књига у којој се 
живописно и очаравајуће преплићу љубав, страст и сећање на прошлост. Апологија 
веранди, дворишта и португалског језика, пропраћена кратким супротстављањем 
смрти.  
 
Преузето са: 
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/132667_Li%C4
%8Dni+%C4%8Dudesnik_ISBN:978-86-7346-834-1 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Жозе Едуардо Агвалуза је 
рођен 1960. г. у Хуамбу (Ангола). Данас је један од 
водећих младих књижевника Анголе, као и порту-
галског говорног подручја уопште. Пише романе, 
приповетке и поезију. Добитник је и бројних књи-

жевних награда. Велики је познавалац афричке музике и књи-
жевности, а његов живот је подељен између Анголе, Бразила и 
Португала. 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Лични чудесник 
Агвалуза, Жозе Едуардо 
Дерета, 2011 
160 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.134.3(673)-31 
АГВАЛУЗА, Жозе Едуардо 
        Lični čudesnik : (apologija verandi, dvorišta i 
portugalskog jezika, propraćena kratkim suprotstavljanjem 
smrti) / Žoze Eduardo Agvaluza ; prevod s portugalskog 
Jovan Tatić, stručna saradnica na prevodu Katia Nogueira de 
Souza. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2011 (Beograd : 
Dereta). - 160 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Dereta vam 
predstavlja ...)  
 
Prevod dela: Milagrario pessoal / José Eduardo Agualusa. - 
Tiraž 1000. - Napomene uz tekst. - Na presavijenom delu 
kor. lista beleška o autoru. 
ISBN 978-86-7346-834-1(broš.) 
NIBIS ID : 122676  
 

http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/132667_Lični+čudesnik_ISBN:978-86-7346-834-1�
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/132667_Lični+čudesnik_ISBN:978-86-7346-834-1�
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О књизи: 
Оригинална и виртуозна, нежна и продорна прича о љубави, породици и 

наслеђу српске историје као бремену које носе жене. Роман којим се Адашевић 
намеће као најбољи стилиста и један од најособенијих гласова наше нове прозе.  
 
 
Преузето са: http://korisnaknjiga.com/krf-naslov-13729 
 
 
 
 
  
 
 

Белешка о аутору: Боривоје Адашевић рођен је 
1974. г. у Ужицу. Прозу је објављивао у Србији, у 
часописима Летопис Матице српске, Књижевни 
магазин, Поља, Повеља, Кораци и у Хрватској, у 
часопису Quorum. Објавио је књиге прича: Еквили-

бриста (2000), Из Трећег краљевства (2006). Заступљен је у 
многим антологијама. Добитник је награде за урбану кратку 
причу на конкурсу BAP 2000, 2001, у Београду, и стипендије 
Фонда Борислав Пекић, 2007. г., за пројекат дела Крфска нове-
ла. Живи у Пожеги. 
  

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
АДАШЕВИЋ, Боривоје 
         Krf / Borivoje Adašević. - Beograd : Stubovi kulture, 
2011 (Beograd : AMD sistem). - 127 str. : autorova slika ; 21 
cm. - (Biblioteka ``Peščanik`` ; knj. 117)  
 
Tiraž 1.000. - Beleška o autoru: str. 127. 
ISBN 978-86-7979-357-7(broš.) 
NIBIS ID : 77120 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Крф 
Адашевић, Боривоје 
Clio, 2011 
127 стр. ; 21 cm 
 

http://korisnaknjiga.com/krf-naslov-13729�
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О књизи: 
Јунак романа налази у антикварници књигу писану непознатим писмом и 

односи је кући. Тако почиње дуго трагање за непознатим градом из којег књига 
потиче и који живи у чудној симбиози са Прагом, а налази се на његовим ободима и 
на граници познатих простора. Приповедач лута Прагом ноћу, кад се други град 
буди, среће се с његовим становницима, бори се с његовим зверима, бежи пред 
његовим наоружаним браниоцима, учествује у његовим светковинама, и расправља 
са његовим свештеницима. При том стално покушава да схвати смисао овог другог 
града, који се пред њим све јасније оцртава и да продре у његово средиште, које му 
стално узмиче…  
 
Преузето са: http://www.clio.rs/knjige.php?id=491 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Михал Ајваз је прозаик и 
есејиста, рођен 1949. у Прагу где се школовао и 
завршио Филозофски факултет Карловог универзи-
тета. Бавио се разним физичким пословима, био 
уредник Литерарних новина, а тренутно ради у 

Центру за теоријске студије Академије наука Чешке Републике 
и Карловог универзитета у Прагу. Добитник је престижних 
књижевних награда. Његова дела преведена су на многе 
европске језике. 
  

Библиографски опис: 
821.162.3-31 
АЈВАЗ, Михал 
        Drugi grad / Mihal Ajvaz ; preveo s češkog Vladan 
Matić. - Beograd : Clio, 2011 (Novi Sad : Artprint). - 180 str. 
; 20 cm. - (Gral / Clio)  
 
Prevod dela: Druhe mesto / Michal Ajvaz. - Na presavijenom 
delu omot. lista autorova slika i beleška o njemu. - Tiraž 
1000. - Str. 174-180: Arhetipsko putovanje u središte bića / 
Ivana Kočevski. 
ISBN 978-86-7102-390-0(karton sa omotom) 
1) Ајваз, Михал (1949- ) 
821.162.3.09 Ајваз М. 
NIBIS ID : 122007  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Други град 
Ајваз, Михал 
Clio, 2011 
180 стр. ; 20 cm 
 

http://www.clio.rs/knjige.php?id=491�
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О књизи: 
„...Жарко Команин није, нажалост, овај зборник радова дочекао, а веома га је 

желио. Њему се много тога није дало. Његов статус у критици, у српској књи-
жевности и култури, био је испод нивоа његова дјела. Признања су му почела сти-
зати тек при крају живота. Пива га је позивала, призивала и није га заборавила. Овај 
зборник радова је – ево тако испаде – почетак његовог озбиљнијег, постхумног 
вредновања. Добро је да је ова књига лишена комеморативног тона: судови су пра-
вичнији, ослобођени обзира болећивости и учтивости. Команин не би волео попусте, 
поготову не комеморативне...“ 

Јован Делић 
 
 

Преузето: из предговора књиге 
  
 
 
 
 
  
 
  

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41.09 Команин Ж.(082) 
            АКО те заборавим, мој оче : зборник радова о 
књижевном делу Жарка Команина / [уредник Јован 
Делић]. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus ; Плужине : Центар 
за културу, 2011 (Нови Сад : Daniel print). - 140 стр. ; 22 
cm. - (Едиција Зборници / [Orpheus])  
 
Хрпт. ств. нсл.: Жарко Команин зборник. - Стр. 7-8: 
Печат дневног и печат вјечног / Јован Делић. - Напомене 
и библиографске референце уз текст. - Стр. 129-140: 
Селективна библиографија Жарка Команина / Гордана 
Ђилас. 
ISBN 978-86-7954-084-3(брош.) 
1) Команин, Жарко (1935-2010) - Зборници 
NIBIS ID : 122509  
 

Наслов 
Издавач 
Димензије 

Ако те заборавим, мој оче 
Orpheus ; Центар за културу Плужине,  2011 
140 стр. ; 22 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
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О књизи: 

Преузето са: 

Роман Велика заседа, објављен први пут 1984, после тридесетогодишње паузе 
поново уводи у простор нашег језика писца који је у књижевности своје земље присутан већ 
више од пола столећа. Свет Амадове прозе омеђен је границама његовог завичаја, државе 
Баије, смештене на бразилском североистоку, између Атлантске обале и тропских прашума 
у унутрашњости. У том жарком поднебљу пуном контраста, где се плодне речне долине 
граниче са пустарама, смењују се суше и поплаве, епидемије и карневали, мешају се расе и 
нације, религије и обичаји, стварајући једну нову, јединствену и особену „мелеску“ и 
синкретичку културу која је у магијском реализму Жоржеа Амада нашла свој аутентични 
израз. Амадово приповедачко умеће, његов сочан и сликовит језик, који се често опире 
граматици португалског језика, као и дубоки хуманизам, достигли су у овом роману свој 
пуни израз. Велика заседа доказ је Амадове стваралачке зрелости, која га с правом сврстава 
у ред највећих писаца Јужне Америке.  

 

 

 
http://paideia.rs/biblioteka-mastarije/zorze-amado-
velika-zaseda/ 

 
 
  
 

Белешка о аутору: 

 Регистар аутора

Жорже Амадо је рођен у Баији 
1912. г. и представник је циклуса баијанског рома-
на. Један је од најчитанијих бразилских романо-
писаца. Жорже Амадо се бави писањем од ране 
младости, следећи књижевни стил модерног рома-

на. Његова књижевна дела, не само да су освојила читаоце са 
португалског говорног подручја, већ су преведена на многе 
језике. Умро је у Салвадору, 2001. г. 

 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Велика заседа 
Амадо, Жорже 
Паидеиа,  2011 
435 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.134.3(81)-31 
АМАДО, Жорж 
         Velika zaseda : tamna strana / Žorže Amado ; prevela 
sa portugalskog Jasmina Nešković. - 1. izd. - Beograd : 
Paideia, 2011 (Valjevo : Topalović). - 435 str. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Maštarije / Paideia)  
 
Prevod dela: Tocaia grande / Jorge Amado. - Na koricama 
autorova slika. - Str. 427-435: Svet u formi romana / Jasmina 
Nešković. 
ISBN 978-86-7448-538-5(karton) 
1) Амадо, Жорж (1912-2001) 
821.134.3(81).09 Амадо Ж. 
NIBIS ID : 13562 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
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О књизи: 
Где је Искјано Скало? Аутор га до танчина описује и ситуира у ширу околину 

Рима, подсмевајући се још једном општем месту о нетакнутим руралним срединама 
као аутентичним чуварима вредности у доба ове наше пост-постмодерне папазја-
није. Искјано Скало је ментални простор загушљиве италијанске провинције у којем 
је религија необавезујући привезак којим се ипак маше, породица место притајене 
агресивности а школа претња за своје незаштићене полазнике. Читалац се у тај 
простор уживљава, симпатише га, смеје се; трагедија настаје изненада, мада је све 
упућивало на њу пре него што је неподношљива лакоћа постојања све уравнила.  

 
Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Dolazim-po-tebe-i-vodim-te-sa-sobom-45624 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Николо Аманити италијански 
књижевник, рођен је у Риму 1966. г. У свет књи-
жевности ушао је романом Шкрге и збирком прича 
Блато. Светски успех достигао је романом Долазим 
по тебе и водим те са собом. За роман Како Бог 

заповеда добио је најпрестижнију италијанску књижевну на-
граду Стрега. 

  

Библиографски опис: 
821.131.1-31 
АМАНИТИ, Николо 
         Долазим по тебе и водим те са собом / Николо 
Аманити ; превелa са италијанског Душица Тодоровић. - 
2. изд. - Београд : Плато Books : B&S, 2010 (Београд : 
B&S). - 418 стр. ; 20 cm. - (Библиотека ``Савремена 
проза`` / [Плато Books [и] B&S] ; 15)  
 
Превод дела: Ti prendo e ti porto via / Niccolo Ammaniti. - 
На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и 
белешка о њему. 
ISBN 978-86-447-0486-7(ПБ ; брош.). - ISBN 978-86-
6115-027-2(B&S) 
NIBIS ID : 121764  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Долазим по тебе и водим те са собом 
Аманити, Николо 
Плато Books, 2010 
418 стр. ; 20 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Dolazim-po-tebe-i-vodim-te-sa-sobom-45624�
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О књизи: 
Позорница збивања у најновијем Аманитијевом роману је римски парк Вила 

Ада који је у једном тренутку своје дуге и бурне историје постао приватно 
власништво једног од италијанских контроверзних богаташа. На екстравагантној 
забави коју је он уприличио на свом имању, а доскорашњој градској оази недирнуте 
природе, окупља се комплетни римски џет-сет: од политичара, преко филмских и 
естрадних звезда до фудбалера. У центру радње Аманити ставља Фабриција Чибу, 
истакнутог и признатог писца, који се налази у емотивној и стваралачкој кризи и 
четворо представника једне од „угледнијих“ сатанистичких секти. План ових пози-
тивних негативаца да направе скандал од те забаве, изводећи сатанистички обред 
над познатом глумицом, преобразиће се мимо њихове воље у стихију и катастрофу 
великих размера, када се испостави да у катакомбама парка већ 40 година живе 
олимпијски спортисти, емигранти из Совјетског Савеза. Ова бурлеска или „урнебесна трагедија“ коју 
нам Аманити дарује, забада своје оштрице у неке 
болне тачке савременог (италијанског) друштва и 
као и у осталим романима фино сенчи и проналази 
људскост у оним јунацима који су унапред одређени 
као „ружни, прљави и зли“. 

 
Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Zabava-
mo%C5%BEe-da-po%C4%8Dne-73871 
 
 
 
  
  

Библиографски опис: 
821.131.1-31 
АМАНИТИ, Николо 
          Забава може да почне / Николо Аманити ; превели 
с италијанског Мирела Радосављевић и Александар 
Леви. - Београд : Плато Books : B&S, 2010 (Београд : 
B&S ). - 295 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека 
``Савремена проза`` / [Плато Books] ; 114)  
 
Превод дела: Che la festa cominci / Niccolo Ammaniti. - 
Тираж 2.000. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова 
слика и белешка о њему. 
ISBN 978-86-447-0513-0(ПБ ; брош.). - ISBN 978-86-
6115-040-1(B&S) 
NIBIS ID : 43966  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Забава може да почне 
Аманити, Николо 
Плато Books, 2010 
295 стр. ; 20 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Zabava-mo%C5%BEe-da-po%C4%8Dne-73871�
http://www.plato.rs/knjiga-Zabava-mo%C5%BEe-da-po%C4%8Dne-73871�
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О књизи: 
Николо Аманити је романом Долазим по тебе и водим те са собом освојио 

српску читалачку публику такође пре десет година до те мере да је роман постао 
обележје неколико генерација „плус-минус“ десет година. После њега уследили су Не 
бојим се, Последња Нова година, Како Бог заповеда и Забава може да почне. Оно чиме 
овај писац везује своје читаоце јесу приче о младим људима, готово деци, који су сасвим 
обични, живе на некој периферији, селу, на прагу сиромаштва, а сањају, готово 
фелинијевски, о нечем великом, лепом. Код Аманитија су ти снови у дискрепанцији са 
реалношћу јер ови мали људи не могу никуд да се отисну, уместо топлине и љубави 
проналазе насиље и агресију и постају жртве управо онда када покушају да се 
супротставе или да буду другачији. Најновији роман Ја и  ти, враћа нас управо тим 
темама након романа Забава може да почне где је Аманити зашао у критику не само 
породице него глобалног друштва и направио бурлескну „урнебесну трагедију“. У 
роману Ја и ти јунак је поново дечак, одбачен од своје средине јер се једноставно у њу не уклапа. Пажња и 
брига богатих родитеља заокупљених самима собом своди се на то да га одведу психијатру онда када је 
њему потребно много више управо од њих. Да би их учинио срећнима, он креира свет који би они желели – 
саопштава им да ће зимски распуст провести са другарима на скијању јер су га звали. Уместо тога он 
распуст проводи сакривен у подруму. И тај подрум, у којем он изграђује своју оазу, метафора је његовог 
положаја у свом микросвету. Тај подрум открива му да 
он није једина жртва родитељске небриге, да постоји и 
његова полусестра, само што је данак који он плаћа 
много драстичнији. Аманити нам дарује причу о 
упропашћеним и одбаченим младим људима које 
управо породица шаље у наркоманију и смрт. 

 
Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Ja-i-Ti-75154 
 
 
 

Библиографски опис: 
821.131.1-31 
АМАНИТИ, Николо 
          Ja i ti / Nikolo Amaniti ; preveli s italijanskog Mirela 
Radosavljević, Aleksandar Levi. - Beograd : Plato Books : 
B&S, 2011 (Beograd : B&S). - 169 str. ; 18 cm. - (Biblioteka 
``Minjon``)  
 
Prevod dela: Io e te / Niccolo Ammaniti. - Na presavijenom 
delu kor. lista autorova slika i beleška o njemu. 
ISBN 978-86-447-0550-5(broš.) 
NIBIS ID : 121803  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Ја и ти 
Аманити, Николо 
Плато Books, 2011 
169 стр. ; 18 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Ja-i-Ti-75154�
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 О књизи: 
„А шуме су се чиниле буновне. Фарови аутомобила су севали пред нас као 

варнице ужареног челика. Као кугле топљеног метала. Издалека би изгледало да то 
каква безначајна и безлична људска поворка тумара по ноћи носећи упаљене свеће. 
А онда би букнуо светлосни круг и заслепео нас до обневиделости у којој се пони-
штавала свака појавност...“ 
 
 
Преузето: из књиге  
 
 
 
 
 
  
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Иза сунца 
Арсенијевић, Дарко 
Центар слободарских делатности, 2011 
191 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
АРСЕНИЈЕВИЋ, Дарко 
         Iza sunca / Darko Arsenijević. - Kragujevac : Centar 
slobodarskih delatnosti, 2011 (Kragujevac : Skver). - 191 str. 
; 20 cm. - (Biblioteka Libertarium)  
 
Tiraž 333. - Beleška o autoru: str. 191. 
ISBN 978-86-87863-19-4(broš.) 
NIBIS ID : 122398  
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О књизи: 
Познати руски истраживач капетан Арсењев полази у истраживање далеких 

области Сибира. У неистраженим шумским пространствима среће старог урође-
ничког ловца Дерсуа из рода Узала, припадника ретког староседелачког народа 
Голда, који постаје водич експедиције. Књига говори о номадском животу Дерсу 
Узале, о његовом погледу на свет, као и о заједничким доживљајима током неколико 
истраживачких путовања са капетаном Арсењевим и њиховом несвакидашњем при-
јатељству. По овој књизи Акира Куросава је снимио истоимени филм који је добио 
Оскара за најбољи страни филм, као и главну награду на престижном Московском 
филмском фестивалу.  

 
Преузето са: http://www.delfi.rs/ka1un10768/delfi_knjige_dersu_uzala.html 
 
 
 
  
 
 

Белешка о аутору: Владимир Арсењев (1872–1930) 
је познати руски истраживач Далеког истока, рођен 
у Санкт Петербургу. После војног образовања, 
Арсењев је кренуо у своје експедиције по шумама 
Далеког истока. Написао је многе књиге које говоре 

о његовим истраживањима а најпознатија међу њима је Дерсу 
Узале. 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Дерсу Узала 
Арсењев Владимир Клавдијевич 
Утопија, 2011 
246 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.161.1-31 
АРСЕЊЕВ, Владимир Клавдијевич 
        Дерсу Узала / Владимир K. Арсењев ; [превео Петар 
Митропан]. - 1. изд. - Београд : Утопија, 2011 (Београд : 
Зухра ). - 246 стр. ; 20 cm 
 
Тираж 500. - Белешка о Арсењеву: стр. 245-246. 
ISBN 978-86-85129-91-9(брош.) 
NIBIS ID : 122736  
 

http://www.delfi.rs/ka1un10768/delfi_knjige_dersu_uzala.html�
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О књизи: 
Вековима након пада Првог галактичког царства судбина човечанства налази 

се у рукама Голана Тревиза, бившег саветника Прве Задужбине. Нажалост, он је 
одабрао колективни ум галаксије као најбољу алтернативу за будућност која треба 
да превазиђе хаос. Са сумњом у свој избор, Тревиз одлучује да сазна како је изгле-
дала прошлост и креће на путовање у потрагу за митском домовином човечанства – 
Земљом, у нади да ће тамо пронаћи одговоре за своју дилему. Али Земља је изгуб-
љена већ хиљадама година и нико не може засигурно да каже где се она налази, и да 
ли уопште више постоји, а сви подаци о њој избрисани су из галактичких библио-
тека. Друштва која Тревиз током путовања упознаје полако постају тема обимног 
дијалога о судбини човека који води са својим сапутником Блисом. Тревиз наслућује 
да му се одговори које буде пронашао уопште неће свидети... Задужбина и Земља, 
завршна књига серијала Задужбина и хронолошки последња, написана је четири године након романа 
На рубу Задужбине. На рубу Задужбине и Задужбина и Земља написане су више од тридесет година 
након чувене трилогије Задужбина

Преузето са: 

.  
 

http://www.carobnaknjiga.com/368af7bf-c5fe-451e-9e44-4954a261c4b3/Zaduzbina-i-
Zemlja.aspx
 

 

 
 
  
 

 Белешка о аутору: Исак Асимов (1920–1992) 
један је од највећих писаца научне fантастике у 
историји. Познат је по својим серијалима о Задуж-
бини и роботима, које је у каснијем периоду живота 
спојио у јединствен циклус, као и по низу 

изванредних самосталних романа и прича. 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Задужбина и Земља 
Асимов, Исак 
Чаробна књига, 2011 
510 стр. ; 21 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
АСИМОВ, Исак 
         Zadužbina i Zemlja / Isak Asimov ; preveli Žika i 
Ognjen Bogdanović. - Beograd : Čarobna knjiga, 2011 
(Sremska Kamenica : Atelje). - 510 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 
Beskrajni svet fantastike / [Čarobna knjiga])  
 
Prevod dela: Foundation and Earth / Isaac Asimov. - Tiraž 
1500. 
ISBN 978-86-7702-189-4(broš.) 
NIBIS ID : 122475  
 

http://www.carobnaknjiga.com/368af7bf-c5fe-451e-9e44-4954a261c4b3/Zaduzbina-i-Zemlja.aspx�
http://www.carobnaknjiga.com/368af7bf-c5fe-451e-9e44-4954a261c4b3/Zaduzbina-i-Zemlja.aspx�
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О књизи: 
Окрутан рат између две Задужбине најзад је окончан. Научници Прве 

Задужбине извојевали су победу и сада се окрећу давној замисли Харија Селдона, 
психоисторичара и математичара, да изграде ново царство на рушевинама старог. 
Али колају гласине да Друга Задужбина није уништена, као што се мислило, и да 
преживели планирају освету. Два прогнана грађанина Задужбине – одметнути савет-
ник и остарели историчар – крећу у потрагу за митском планетом Земљом... и 
доказом да Друга Задужбина и даље постоји. У међувремену, неко – или нешто – 
изван Задужбина као да управља догађајима не би ли их ускладио са сопственим 
кобним намерама. Ускоро ће обе Задужбине увидети да се убрзано крећу у правцу 
тајанственог света по имену Геа, и коначне и шокантне судбине која их чека на крају 
универзума. 
 
 
Преузето са: 
http://www.carobnaknjiga.com/5c2bd762-bbf3-4966-
9933-31786ddc03bc/Na-rubu-Zaduzbine.aspx 
 
 
 
 
  
 
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

На рубу Задужбине 
Асимов, Исак 
Чаробна књига, 2011 
510 стр. ; 21 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
АСИМОВ, Исак 
         Na rubu Zadužbine / Isak Asimov ; preveo Žika 
Bogdanović. - Beograd : Čarobna knjiga, 2011 (Sremska 
Kamenica : Atelje). - 510 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Beskrajni 
svet fantastike / [Čarobna knjiga])  
 
Prevod dela: Foundation`s Edge / Isaac Asimov. - Tiraž 
1500. 
ISBN 978-86-7702-188-7(broš.) 
NIBIS ID : 51394  
 

http://www.carobnaknjiga.com/5c2bd762-bbf3-4966-9933-31786ddc03bc/Na-rubu-Zaduzbine.aspx�
http://www.carobnaknjiga.com/5c2bd762-bbf3-4966-9933-31786ddc03bc/Na-rubu-Zaduzbine.aspx�
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О књизи: 
Бернардо Аћага је најпревођенији баскијски писац свих времена и један од 

најистакнутијих аутора XXI века. Хармоникашев син је Аћагин најличнији роман. У 
њему пратимо, као да гледамо мозаик сачињен од различитих времена, места и 
стилова, причу о два пријатеља: Хосеби и Давиду, хармоникашевом сину. Од 
тридесетих година до краја XX века, од Обабе, варошице у Баскији, до Калифорније, 
од детињства у школској клупи до пакла рата и Франкове диктатуре, Аћага храбро 
приступа теми памћења, носталгије, пријатељства и љубави као једине могућности 
спасења. Кроз главне ликове провејава судбина целокупног баскијског народа и због 
тога је овај роман својеврсна хроника једног народа и једног доба.  
 
Преузето са: http://www.utopija.rs/nasa-izdanja/harmonikasev-sin 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Хосе Ирасу Гармендија (алијас 
Бернардо Аћага) рођен је 1951. г. у малом баскиј-
ском селу Астеасуу, у близни Сан Себастијана. Ди-
пломирао је економију на Баскијском универзитету 
и филозофију и књижевност на Универзитету у 

Барселони. Члан је Краљевске академије за баскијски језик. 
Своје дело, које чине приче, романи и поезија, написао је и 
објавио на баскијском језику и тако показао да се може бити 
велики светски писац пишући на малом, прастаром језику 
којим данас говори око 700.000 људи.  Он је најпревођенији и 
најнаграђиванији писац на баскијском језику свих времена.  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Хармоникашев син 
Аћага, Бернардо 
Утопија, 2011 
373 стр. ; 21 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.134.2-31 
АЋАГА, Бернардо 
         Harmonikašev sin / Bernardo Aćaga ; sa španskog 
prevela Biljana Isailović. - 1. izd. - Beograd : Utopija, 2011 
(Beograd : ATC). - 373 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: El hijo del acordeonista / Bernardo Atxaga. - 
Pravo ime autora: José Irazu Garmendia. - Tiraž 500. - Na 
presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o njemu. 
- O piscu: str. [377]. 
ISBN 978-86-85129-90-2(broš.) 
NIBIS ID : 122733  
 

http://www.utopija.rs/nasa-izdanja/harmonikasev-sin�
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О књизи: 
„Ахматова је у руској лирици постигла највећу јасноћу и једноставност. 

Ослонила се на пушкинску традицију. Кроз њене основне мотиве пробија се 
осамљеност и трагика љубави.“ 

 
Стеван Раичковић 

 
Преузето са: корица књиге  
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Ана Андрејевна Ахматова је 
била знаменита руска песникиња, критичар и 
преводилац. Једна је од представника књижевног 
правца акмеизма. У Совјетском Савезу сматрана је 
за буржоаску песникињу, било јој је забрањено да 

објављује поезију, па је живела од преводилаштва и есејистике. 
Преживела је опсаду Лењинграда и писала о њој. Њен каснији 
живот обележила је епоха стаљинизма, када јој је било забра-
њено да пише, а њен син и супруг су послати на робију, где је 
супруг и умро. После Стаљинове смрти, режим је допустио об-
јављивање цензурисаних издања Анине поезије. Дело Ахма-
тове је у распону од кратких лирских песама до великих 
песничких дела, попут њеног главног дела Реквијем. Анине 
омиљене теме су пролазност времена, успомене и тешкоће 
живота и књижевног стваралаштва под диктатуром. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Изабране песме 
Ахматова, Ана Андрејевна 
Orpheus,  2011 
308 стр. ; 19 cm 
 

Библиографски опис: 
821.161.1-1 
АХМАТОВА, Ана Андрејевна 
          Изабране песме / Ана Ахматова ; избор, превод и 
предговор Миодраг Сибиновић. - 1. изд. - Нови Сад : 
Orpheus, 2011 (Нови Сад : Daniel print). - XXVI, 308 стр. ; 
19 cm. - (Библиотека Источно небо ; коло 2, 6)  
 
Поезија Ане Ахматове: стр. III-XXVI. - Стр.299-300: 
Селективна библиографија дела Ане Андрејевне 
Ахматове објављених на српском језику / саставила Г. Ђ. 
[Гордана Ђилас]. 
ISBN 978-86-7954-085-0(картон са омотом) 
1) Ахматова, Ана Андрејевна (1889-1966) 
821.161.1.09 Ахматова А. А. 
NIBIS ID : 122496  
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О књизи: 
Април на Влашићу, нови роман Мухарема Баздуља, отвара се фразом из 

наслова, као песма. Има нечег лирског, иако не и сентименталног, у овој прози која 
спаја наизглед неспојиво: љубавну причу, специфичан универзитетски роман у 
кључу академске фарсе, понешто од стила нежне бруталности нарације класика ноар 
жанра, а све то у врло препознатљивој и скоро документаристички верној атмосфери 
краја двадесетог и почетка двадесет првог века у Сарајеву, и не само у Сарајеву. 
„Април на Влашићу је увијек хладан“, то је прва реченица овог романа, информа-
ција коју главном јунаку саопштава хотелски рецепционер. Прича која следи, 
међутим, све је само не хладна. Уместо опуштеног продуженог конференцијског 
викенда, главног јунака чека сумирање дотадашњег живота, као и преиспитивање 
одлука и избора у њему. Све се то дешава због случајног сусрета са женом која је, на 
први поглед, у том животу играла једва епизодну улогу. Најновији роман Мухарема Баздуља исписан 
је већ препознатљивим ауторским рукописом, а стилски регистар овог дела познаваоце његовог опуса 
подсетиће највише на приче из књиге Чаролија. Ипак, Април на Влашићу у много чему представља и 
корак даље, корак у непознато. Живот и литература у њему стапају се у јединствен амалгам страсти и 
горчине, катарзичан и лековит, а истовремено отрован за рутински спокој вечних малограђана, баш 
као амалгамска пломба. 

 
Преузето са: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2652 
 
 
 
  
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Април на Влашићу 
Баздуљ, Мухарем 
Геопоетика, 2011 
167 стр. ; 20 cm 
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2652�
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 Белешка о аутору: Мухарем Баздуљ (Травник, 
1977) досад је објавио десетак књига, међу којима 
су збирке приче Друга књига и Чаролија, романи 
Транзит, комета, помрачење и Сјетва соли, те 
књига изабраних колумни Филигрански плочници. 

Књиге су му преведене на енглески, немачки и пољски, а 
поједине приче и есеји на још десетак језика. Његове кратке 
прозе уврштене су у престижне америчке антологије The Wall 
in My Head (објављена 2009. године поводом двадесете годиш-
њице пада Берлинског зида) и Best European Fiction 2012. 
Живи у Сарајеву.  

Библиографски опис: 
821.163.4(497.6)-31 
БАЗДУЉ, Мухарем 
        April na Vlašiću / Muharem Bazdulj. - Beograd : 
Geopoetika izdavaštvo, 2011 (Beograd : DMD). - 167 str. ; 
20 cm. - (Edicija Balkan ekspres)  
 
Beleška o autoru: str. 167. 
ISBN 978-86-6145-075-4(broš.) 
NIBIS ID : 121903  
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О књизи: 
Ново издање култног романа Владислава Бајца. У средишту романа Књига о 

бамбусу налазе се Исток, зен, будизам какве нисмо познавали. Несвакидашње уз-
будљив, сабран и промишљен сусрет с културом, традицијом и свакодневицом Исто-
ка. Бајац у роману Књига о бамбусу приповеда о траговима културе и историје у 
свакодневном искуству, о необичним јунацима у чијим се животима откривају приче 
ванредне узбудљивости, лепоте и животне мудрости. Књига је објављена на 
неколико светских језика. Роман који је само у Француској доживео два издања.  

 
Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/knjiga-o-bambusu/ 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Владислав Бајац (Београд, 
1954) је српски романсијер, приповедач, песник. 
Студирао Филолошки факултет, Одсек за југо-
словенску са општом књижевношћу. Уз писање, 
бавио се новинарством, књижевним преводилаш-

твом и издаваштвом. Са енглеског језика је превео више 
десетина књижевних текстова, као и неколико антологија и 
књига. Добитник је бројних књижевних награда. Поезија и 
проза Владислава Бајца превођени су на десетак страних 
језика. У иностранству су извођене позоришне представе по 
текстовима из пишчевих књига. Оснивач је и директор изда-
вачке куће Центар за Геопоетику / Геопоетика. Члан је српског 
ПЕН центра. 

  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Књига о бамбусу 
Бајац, Владислав 
Архипелаг, 2010 
302 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
БАЈАЦ, Владислав 
        Knjiga o bambusu / Vladislav Bajac. - Beograd : 
Arhipelag, 2010 (Novi Sad : Artprint). - 302 str. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Zlatno runo / [Arhipelag])  
 
Tiraž 1.000. - O piscu: str. 301-302. 
ISBN 978-86-86933-82-9(karton) 
NIBIS ID : 52412  
 
 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/knjiga-o-bambusu/�
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О књизи: 
Потресна и критичка ретроспектива чешког и словачког друштва у другој 

половини XX века. Социјалистички морал, репресија једнопартијског друштва, 
табуи и забране, цензура и прогони, све је то у овом роману дато у изврсној 
приповедачкој драматургији из угла приче о прогонима словачких проститутки у 
Братислави од краја четрдесетих година XX века па све до пада Берлинског зида. 
Такво једно шарено друштво које броји и проститутке и бивше шверцере и 
стрептомицинску мафију, позорница је друштвеног романа Логор посрнулих жена 
који слика друштвену збиљу послератне Словачке из социјалне, али и моралне 
перспективе. Могло би се рећи да Антон Балаж овако сложеној теми прилази 
балзаковски, јер детаљно приказује голицљиву друштвено-историјску ситуацију, не 
занемарујући ниједну од политичких, економских, социјалних и културних околно-
сти које је карактеришу. Поред тога што нуди прецизну слику послератне Словачке у свим њеним 
класним нијансама, Антон Балаж у овом роману пише и оду женском телу. 
 
Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/logor-
posrnulih-zena/ 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Антон Балаж је један од нај-
значајнијих савремених словачких писаца, рођен је 
1943. г. у. Он је романописац, драмски писац, пу-
блициста и аутор неколико телевизијских сцена-
рија. У његовим романима претеже критичка и гро-

тескна слика друштвене свакодневице. Роман Логор посрнулих 
жена најпознатија је књига Антона Балажа. По овом роману 
снимљен је 1997. г. истоимени филм.  

Библиографски опис: 
821.162.4-31 
БАЛАЖ, Антон 
        Логор посрнулих жена / Антон Балаж ; превод са 
словачког Зденка Валент-Белић ; поговор Мића Вујичић. 
- Београд : Архипелаг, 2011 (Нови Сад : Артпринт). - 294 
стр. ; 22 cm. - (Библиотека Сто словенских романа / 
[Архипелаг])  
 
Превод дела: Tabor padlych žien / Anton Balaž. - Тираж 
1.000. - Хајка на кромпирову златицу или Хиљаду убода 
за друга Стаљина: стр. 292-294. 
ISBN 978-86-86933-93-5(картон с омотом) 
NIBIS ID : 79487  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Логор посрнулих жена 
Балаж, Антон 
Архипелаг, 2011 
294 стр. ; 22 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/logor-posrnulih-zena/�
http://www.arhipelag.rs/knjige/logor-posrnulih-zena/�
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О књизи: 

  Сви имамо шеснаест, седамнаест година – али нисмо у потпуности тога 
свесни, то су једине године које можемо да замислимо: једва да се и сећамо 
прошлости. Четири пријатеља, на прекретници између дечаштва и одраслог доба, 
који трагају за идентитетом. У том трагању, које се одвија унутар једне привидно 
безбрижне свакодневице, саздане од религиозног васпитања са једне, и вредности и 
предрасуда које им намећу њихове грађанске породице са друге стране, они 
откривају да свако од нас поседује и ону мрачну страну, затомљену и понекад 
застрашујућу. У том открићу ће им умногоме помоћи једна прелепа девојка с 
мушким именом, загонетна и непредвидљива, у коју су сва четворица помало 
заљубљена, девојка која припада оним „другима“, односно онима који „жању без 
разлике добро и зло“. 
 
Преузето са: http://paideia.rs/biblioteka-mastarije/alesandro-bariko-emaus-2/ 
 
 
 
  

Белешка о аутору: Алесандро Барико је итали-
јански писац, рођен 1958. г. По образовању је 
филозоф и клавириста. До сада је објавио шест ро-
мана, позоришни текст Пијаниста, филмски сцена-
рио Шпанска партија, есеј Next, и неколико књига 

о музици. 

 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Емаус 
Барико, Алесандро 
Паидеиа,  2011 
135 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.131.1-31 
БАРИКО, Алесандро 
        Emaus / Alesandro Bariko ; prevela sa italijanskog Ana 
Srbinović. - 1. izd. - Beograd : Paideia, 2011 (Valjevo : 
Topalović ). - 135 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Maštarije / 
Paideia)  
 
Prevod dela: Emmaus / Alessandro Baricco. - Na koricama 
autorova slika i beleška o njemu. 
ISBN 978-86-7448-535-4(karton) 
NIBIS ID : 122297  
 

http://paideia.rs/biblioteka-mastarije/alesandro-bariko-emaus-2/�
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О књизи: 
Суочавање Тонија Вебстера са свешћу о томе да је сећање све што му је у 

животу преостало, не би било толико драматично да није пропраћено спознајом да 
сећање не постоји. Постоји прошлост, као гадан и мутан бездан, и постоји имаги-
нација да у ту прошлост зарони и у њој не пронађе, него створи, утеху или бол. 
Имагинација главног јунака романа Ово личи на крај окована је умом историчара: 
претерано ослоњен на чињенице, а премало склон носталгији, Вебстер је потпуно 
незаштићен у тренутку када схвати да је истина о његовој прошлости суштински 
другачија но што је деценијама веровао. „Сад си потпуно сам, Тони“, каже му једна 
од двеју жена које су пресудно обележиле његов живот; она друга подсећа га на 
чињеницу да му никада ништа није било јасно. Није ни сада, док покушава да ухвати 
смисао живота који се као велики талас незадрживо сурвава унатраг, ка оном 
почетку иза кога нема ничега. Чак ни краја: ово личи на крај, али краја нема: постоје ерос и танатос, 
истина и заблуда, љубав и мржња, љубав и љубав. И постоји немир. Постоји велики немир.  

 

Преузето са: 

Зоран Пауновић 
  

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2695 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Ово личи на крај 
Барнс, Џулијан 
Геопоетика, 2012 
163 стр. ; 21 cm 
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2695�
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 Белешка о аутору: Џулијан Барнс рођен је у 
Енглеској, у Лестеру, 1946. г. Школовао се у Лон-
дону, а високо образовање из области савремених 
језика стекао је на Колеџу Магдален у Оксфорду. 
Дипломирао је 1968, а потом је три године радио 

као лексикограф на Оксфордском речнику енглеског језика. 
Барнс је 1977. почео да ради као критичар и уредник књижевне 
рубрике у часописима Њу стејтсмен и Њу ривју. Од 1979. до 
1986. писао је ТВ критику. Добитник је бројних престижних 
награда и диплома. За роман Ово личи на крај добио је Буке-
рову награду. 
  

Библиографски опис: 
821.111-31 
БАРНС, Џулијан 
        Ovo liči na kraj : roman / Džulijan Barns ; preveo s 
engleskog Zoran Paunović. - Beograd : Geopoetika 
izdavaštvo, 2012 (Novi Sad : Art-print). - 163 str. ; 21 cm. - 
(Edicija Svet proze / [Geopoetika izdavaštvo])  
 
Prevod dela: The Sense of an Ending / Julian Barnes. - 
Beleška o autoru: str. 163. 
ISBN 978-86-6145-083-9(karton) 
NIBIS ID : 121922  
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О књизи: 
После детективске и пиратске приче, које су чиниле окосницу првог дела 

трилогије (Градови црвене ноћи), Бароуз се у Месту мртвих путева окреће историји 
Дивљег запада и литерарним узорима из ране младости. Резултат је амбициозна 
студија карактера раскошне имагинације и отровног хумора коју седамдесето-
годишњи аутор посвећује Киму Карсонсу, „најомраженијем дечаку у Сент Луису“. 
Присиљен да напусти родни град после смрти Карсонса Оца, Ким се опредељује за 
каријеру револвераша и одлази на Запад, да би у подземљу „честитих лопова и 
скитница“ организовао Породицу Џонсона, тајно друштво које ће преузети контролу 
над прошлошћу и променити ток историје. Антијунак Бароузовог вестерна убрзо 
доспева на чело елитне јединице Дивљих тетака, задужених за „сатирање смрадова“ 
који ометају остварење човекове судбине у свемиру. Успут открива вирус 
бесмртности, решава мистерију језика и дели са читаоцима мноштво луцидних увида, не схватајући да 
му све време највећа опасност прети из сопствених редова. Обележена доминантним темама умирања 
и опраштања, ово је тек прва од неколико „последњих“ књига које је Бароуз објавио. Као последњи 
покушај аутора да сагради текстуалну машину за клонирање, вирусни текст који одабране читаоце 
може преобразити у јунаке сопственог наратива, Место мртвих путева је коначна верзија Бароузовог 
књижевног тестамента. Расправа у паклу између Карлоса Кастанеде и Лакија Лучана. 

 
Преузето са: http://www.fabrikaknjiga.co.rs/mesto-mrtvih-puteva/ 
 
 
 
  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Место мртвих путева 
Бароуз, Вилијам С. 
Фабрика књига, 2011 
335 стр. ; 20 cm 
 

http://www.fabrikaknjiga.co.rs/mesto-mrtvih-puteva/�
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Белешка о аутору: Вилијам Бароуз је амерички 
писац, рођен је 1914. г. у Сент Луису у држави 
Мисури. Тридесетих година је студирао енглеску 
књижевност на Харварду. Пошто је напустио 
студије, неко време је живео у Мексику, Мароку и 

Енглеској. У више књига је експериментисао са „кат-ап“ тех-
никама, позајмљујући идеје и текстове из свих сегмената 
популарне културе (филма, стрипа, каубојских и научно-
фантастичних романа), стварајући тако упечатљив текстуални 
меланж. Мада је релативно касно почео да објављује, Бароуз је 
извршио знатан утицај на писце бит генерације из педесетих 
година, нарочито на Керуака и Гинзберга. Његов најпознатији 
роман је Голи ручак, који је по објављивању, 1959. г., изазвао 
бројне контроверзе. Дејвид Кроненберг је по том роману сни-
мио филм, 1991. г. 

  

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
БАРОУЗ, Вилијам С. 
        Mesto mrtvih puteva / Vilijam S. Barouz ; s engleskog 
preveo Đorđe Tomić. - Beograd : Fabrika knjiga, 2011 
(Beograd : Standard 2). - 335 str. ; 20 cm. - (Edicija Dan i 
noć / [Fabrika knjiga] ; knj. 53)  
 
Prevod dela: The Place of Dead Roads / William S. 
Burroughs. - Na presavijenom delu kor. lista beleška o 
autoru. 
ISBN 978-86-7718-115-4(broš.) 
NIBIS ID : 122807  
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О књизи: 

 

Пред читаоцем је свакако најутицајнија књига Џона Барта, гуруа пост-
модерне књижевности. Уверљивији у својој игри од реалиста, Барт показује да уме 
да разложи књижевност на делове у једној приповести, да се поигра с њом и најзад 
је обнови у правом тренутку како би она послужила у древну сврху откровења, али и 
невероватне забаве.  

Преузето са: http://www.agora-
books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=470:don-bart-izgubljen-u-
kui-smeha&catid=26:agora&Itemid=115 
 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Џон Барт је амерички књи-
жевник, рођен 1930. г. Дипломирао је и магистри-
рао књижевност на Универзитету Џон Хопкинс у 
Балтимору. Радио је као предавач на неколико 
универзитета. Објавио је шест књига прозе. Такође, 

пише и есеје, који су једнако утицајни као и његова проза. 
Добитник је више важних награда за своје стваралаштво и 
члан је Америчке академије за уметности и књижевност, као и 
Америчке академије за уметност и науку. 
  

Библиографски опис: 
821.111(73)-32 
БАРТ, Џон 
         Izgubljen u kući smeha : proza za štampanje, snimanje, 
glas uživo / Džon Bart ; preveo sa engleskog Igor 
Cvijanović. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2011 (Novi Sad : 
Budućnost). - 243 str. ; 21 cm. - (Biblioteka ``Agora`` ; knj. 
66)  
 
Prevod dela: Lost in the Funhouse / John Barth. - Tiraž 
1.000. - Sedam dodatnih pišćevih napomena: str. 230-232. - 
Str. 233-240: Hodnici Bartijade / Igor Cvijanović. - Beleška 
o autoru: str. 241-242. 
ISBN 978-86-6053-092-1(karton) 
NIBIS ID : 121849  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Изгубљен у кући смеха 
Барт, Џон 
Агора, 2011 
243 стр. ; 21 cm 
 

http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=470:don-bart-izgubljen-u-kui-smeha&catid=26:agora&Itemid=115�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=470:don-bart-izgubljen-u-kui-smeha&catid=26:agora&Itemid=115�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=470:don-bart-izgubljen-u-kui-smeha&catid=26:agora&Itemid=115�


 
ст

ра
на

 3
3 

 
 
 
 
 
О књизи: 
Читав свет је болница, ко то схвати на време има шансе да остане здрав. Једна 

болничка соба, неколико непокретних болесника, један „срески шпијун“, писац и 
Апрцовић, филозоф и мислилац општег смера и мрачне судбине – чине драма-
туршки простор романа Mein Kampф (Моја борба) Светислава Басаре. То је свакако 
простор сумње у егзистенцију али и сфера необичног и оригиналног искуства 
волшебника и прокажених у коме Светислав Басара исписује причу о болничким 
данима, успоменама, горком искуству и ликовима које је болест и скрајнутост 
повезала у неку врсту надстварности. Реминисценције појединца у друштвеној и 
историјској схизофренији, идеолошким експериментима и политичким дубиозама и 
експериментима овдашњим основа су приче препуне инспиративне сумње у 
Потемкинова села идеологије и политике, људи, лица и наличја нације која 
покушава да измисли и домашта истовремено своју прошлост и будућност. Моја борба није борба за 
простор већ за смисао постојања, сугестивна парабола о токовима и перспективама наше 
цивилизације, оптерећујућој прошлости и несигурној будућности.  
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1756_knjiga_mein_kampф_laguna.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Светислав Басара је рођен у 
Бајиној Башти, 1953. г. Аутор је више од 20 књига – 
романа, збирки приповедака, драма и есеја. Добит-
ник је бројних домаћих и међународних књижевних 
награда. Његов роман Фама о бициклистима сма-

тра се једним од најбољих романа у другој половини XX в. За 
роман Успон и пад Паркинсонове болести добио је НИН-ову 
награду, 2006. г. 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Mein Kampf 
Басара, Светислав 
Лагуна, 2011 
180 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
БАСАРА, Светислав 
        [Main kampf] 
         Mein Kampf : burleska / Svetislav Basara. - 6. izd. - 
Beograd : Laguna, 2012 (Beograd : Margo-art). - 180 str. ; 
20 cm 
 
Tiraž 2000. - O autoru: str. 179-180. 
ISBN 978-86-521-0837-4(broš.) 
NIBIS ID : 122182  
 

http://www.laguna.rs/n1756_knjiga_mein_kampf_laguna.html�
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О књизи: 
У овом роману Ричард Бах враћа се својим главним темама: љубави према 

летењу и професионалном занимању за метафизику. У напетој причи која је пред 
вама, Бах говори о Џејмсу  Форбсу, практичном пилоту ветерану, и његовом сусрету 
с Маријом, заробљеном у авиону без пилота. Током њиховог разговора, Форбс 
размишља о некадашњем сусрету с наметљивим хипнотизером и његовом преми-
нулом супругом. Као и у случају Бахових претходних бестселера, прича је средство 
за истраживање различитих духовних и филозофских питања. Бах закључује да је 
наш свет резултат једне хипнотичке сугестије за другом те да се тајна смисленог 
живота састоји у томе да научимо контролисати те сугестије.  
 
 
Преузето са: http://www.mvinфo.hr/najnovije-knjige-opsirnije.php?ppar=6768 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Ричард Бах је амерички писац, 
рођен 1936. г. Седамдесетих година прошлог века 
био је широко познат по свом бестселеру Галеб 
Џонатан Ливингстон. У својим књигама он излаже 
своју филозофију да су наше физичке границе и 

смртност само појавни. Познат је такође по својој страсти 
према летењу и његове књиге често имају везу са летовима у 
буквалном и метафоричком смислу. 
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Лет изнад облака 
Бах, Ричард 
В. Б. З. , 2011 
118 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар Библиографски опис: 

821.111(73)-32 
БАХ, Ричард 
          Let iznad oblaka / Ričard Bah ; s engleskog preveo 
Mile Tomić. - Beograd : V.B.Z., 2011 (Beograd : Cicero). - 
118 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija / [V.B.Z., Beograd] 
; knj. 24)  
 
Prevod dela: Hypnotizing Maria / Richard Bach. - Tiraž 
1000. 
ISBN 978-86-7998-240-7(karton) 
NIBIS ID : 122385  
 

http://www.mvinfo.hr/najnovije-knjige-opsirnije.php?ppar=6768�
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О књизи: 

Преузето са: 

Смештена у једно мало македонско место, радња романа Бунар Димитра 
Башевског приказујe балкански свет у малом. У свакодневици тог простора про-
говарају мит и историја, страсти и омразе, древност и савременост. У сигурно 
вођеној и суптилно дочараној причи Башевски на мајсторски начин открива 
свакодневицу у којој прошлост дуго траје. Бунар представља својеврсно откровење 
које указује на то да могућности споја традиционалног и постмодерног рукописа 
нису још исцрпљене у оквиру савременог романа. Андрићев и Селимовићев 
онтолошки хоризонт препознатљив је у тематском корпусу романа: појединац и 
заједница, човек и историја, индивидуа и политика, етичко и психолошко 
димензионисање ликова у ширем контексту у коме архетипско просијава испод 
романескног дискурса. Реалистички прецизна, избрушена реченица андрићевске 
провенијенције препознаје се и на семантичком нивоу Бунара у коме се тематски и стилски мешају 
одјеци Селимовићевог Дервиша и смрти и Андрићеве Проклете авлије. Бунар је осавремењена прича 
о човековом поразу, хроника пада која се може сагледавати са становишта архетипске димензије. На 
малом простору овог романа покрећу се неке од кључних тема одабраних из корпуса интересовања 
балканског човека, али би било погрешно разумети Бунар само као водич за балкански менталитет. 
Отуда се може рећи да је Бунар обликован као кинеска кутија или као отворено дела без дефини-
тивних истина и коначног, умирујућег завршетка. За роман Бунар који је објављен у више издања на 
македонском језику, Башевски је добио награду Утринског весника за роман године. Бунар је био у 
најужем избору за Међународну књижевну награду Балканика 2002. године.  
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/bunar/ 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Бунар 
Башевски, Димитар 
Архипелаг, 2010 
164 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/bunar/�
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Белешка о аутору: Димитар Башевски (Ђавото 
код Битоља, 1943), романсијер, песник, есејиста, 
преводилац са српског језика. Један је од најзна-
чајнијих савремених македонских романсијера. 
Башевски је радио као новинар и уредник, потом 

као стални дописник Нове Македоније из Атине. Био је 
директор и главни уредник издавачке куће Култура из Скопља. 
Оснивач је и главни уредник Издавачке куће Слово. Био је 
председник македонског ПЕН центра. Романи Димитра 
Башевског преведени су на више европских језика. Живи у 
Скопљу.  
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.3-31 
БАШЕВСКИ, Димитар 
          Бунар / Димитар Башевски ; превод с македонског 
Биљана Андоновска ; поговор Јасмина Врбавац. - 
Београд : Архипелаг, 2010 (Нови Сад : Артпринт ). - 164 
стр. ; 21 cm. - (Библиотека Сто словенских романа / 
[Архипелаг])  
 
Тираж 1.000. - Кинеска кутија Димитра Башевског: стр. 
157-164. 
ISBN 978-86-86933-71-3(картон с омотом) 
NIBIS ID : 73769  
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О књизи: 
У почетку, све је лепо, чак и ви сами. Не сећате се да сте икад били тако 

заљубљени. Сваки дан доноси свој лагани товар чудâ. Нико на планети Земљи 
никада није спознао такво задовољство. Срећа је ту, и једноставна је; та срећа има 
лице. Космос се осмехује. Годину дана ваш живот биће низ сунчаних јутара, и вама 
је сунчано јутро чак и кад је снежно поподне. Пишете књиге о томе. А онда се 
узмете, што пре – зашто човек да размишља кад је срећан? Од мозгања постајеш 
тужан; треба се препустити животу. Друге године ствари почињу да се мењају. 
Постали сте нежни. Поносите се саучесништвом које се укоренило у свакодневицу 
вашег пара. Људи на улици мисле од ваше жене да вам је сестра: то вам ласка, али и 
утиче на вас. Љубав водите све ређе, и мислите да то није разлог за забринутост. 
Убеђени сте да је сваким даном ваша љубав све чвршћа, док се заправо из дана у дан 
крај вашег света неумољиво ближи. Браните установу брака пред својим другарима нежењама који 
више не могу да вас препознају. А и ви сами, јесте ли сигурни да сами себе препознајете док 
рецитујете лекцију коју сте научили напамет, уздржавајући се при том да не погледате за млађаним 
госпођицама за којима се цела улица окреће? Трећа је година, и ви се више и не уздржавате да гледате 
за млађаним госпођицама за којима се сви окрећу. Са женом више и не разговарате. Сате и сате 
проводите с њом у ресторану слушајући шта причају они за суседним столом. Излазите све чешће 
заједно: то вам дође као оправдање да се више не туцате. Ускоро долази и онај час кад своју жену не 
можете више да поднесете, ни једну једину секунду, јер заљубили сте се у другу. Само у једноме се 
нисте преварили: живот је, заиста, тај који има последњу реч. 
 
Преузето са: http://www.booka.in/index.php/Publikacije-u-izdanju-IP-Booka/LJUBAV-TRAJE-TRI-
GODINE/garden_фlypage.tpl.html 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Љубав траје три године 
Бегбеде, Фредерик 
Booka, 2012 
141 стр. ; 20 cm 
 

http://www.booka.in/index.php/Publikacije-u-izdanju-IP-Booka/LJUBAV-TRAJE-TRI-GODINE/garden_flypage.tpl.html�
http://www.booka.in/index.php/Publikacije-u-izdanju-IP-Booka/LJUBAV-TRAJE-TRI-GODINE/garden_flypage.tpl.html�
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 Белешка о аутору: Фредерик Бегбеде (1965) је 
један од најзначајнијих, најпровокативнијих и нај-
популарнијих савремених француских писаца. Осим 
писањем бавио се и адвертајзингом, радио је за 
бројне магазине, водио је ТВ шоу. Године 1994. 

основао је књижевну награду Prix de Flore која се сваког 
новембра додељује талентованим писцима. 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.133.1-31 
БЕГБЕДЕ, Фредерик 
        Ljubav traje 3 godine : roman / Frederik Begbede ; s 
francuskog preveo Vladimir D. Janković. - 2. izd. - Beograd 
: Booka, 2012 (Beograd : DMD). - 141 str. ; 20 cm. - 
(Edicija Zapadno od sunca ; knj. 010)  
 
Prevod dela: L`amour dure trois ans / Frédéric Beigbeder. - 
Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o 
njemu. - Tiraž 1000. 
ISBN 978-86-88335-11-9(broš.) 
NIBIS ID : 122005  
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О књизи: 
...Белаћевићев роман је једна врста крими приче у којој средишње место 

заузима излагање уметности завођења. Главни јунак представља свој искуствени и 
филозофски однос према завођењу као једна врста моралног Казанове, са 
рефлексима нашег времена и наше друштвене и културне ситуације. Реч је о 
субурбаним јунацима, који у свету раслојавања друштва и нарасле моћи тајкуна, 
маштају о богатству и срећи. Плаћени заводник треба да учествује у породичном 
разрачунавању са задатком да заведе супругу једног од тајкунских актера, иначе 
његовог бившег пријатеља, за новчану награду. Главни јунак води две врсте 
разговора; један је подучавање пријатеља уметности завођења као деловања које се 
служи различитим лукавствима како би се освојила жена и то жена као плен или 
улов; а с друге стране води разговор са супругом бившег пријатеља коју треба да 
освоји и тиме допринесе његовим нечасним намерама. У том процесу главни јунак доживљава 
катарзу, ослобађајући се помоћу љубави својих заводничких и аутсајдерских улога. 
 
Преузето са: корица књиге 
 
 
 
  
 
Белешка о аутору: Зоран Белаћевић је српски романописац и 
приповедач, рођен 1958. г. у Лазаревцу. Инжињер је информа-
тике. Боравио је извесно време у САД. Сада живи и ствара у 
Београду. 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Дневник плаћеног заводника 
Белаћевић, Зоран 
Адреса, 2011 
141 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
БЕЛАЋЕВИЋ, Зоран 
        Дневник плаћеног заводника : роман / Зоран 
Белаћевић. - 1. изд. - Нови Сад : Адреса, 2011 (Нови Сад 
: МБМ плас). - 141 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Круг / 
[Адреса, Нови Сад] ; књ. 4)  
 
На кор. белешка о аутору и делу. 
ISBN 978-86-86761-62-0(брош.) 
NIBIS ID : 122402  
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О књизи: 
Необичан, бајковит и суптилан роман о необичној девојци која „једнако рони 

међу тунама и међу људима на копну“ на занимљив начин обрађује питање односа 
„нормалних“ људи и оних који се разликују. Роман почиње са Изабел која на обали 
мора поред Мазатлана налази малу дивљакушу замршене косе коју, захваљујући 
љубави и упорности, успева да научи да говори, чита и пише. Девојка Карен одраста 
и одлази на студије зоотехнике где пада из готово свих предмета. Њено име, 
међутим, постаје синоним за најбоље производе од туне, иако она само жели да 
пронађе најхуманији начин за њихово убијање. Аутентична, детиње наивна и 
неискварена Карен успева да оствари оно за чиме чезну „нормални“ људи – живот у 
потпуној хармонији са собом и природом.  
 
Преузето са: http://www.nightliфe-
belgrade.com/sr/vest?vest=/knjige-vesti/zena-koja-je-
zaronila-u-samo-srce-sveta-s-berman 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Сабина Берман је рођена 
1956. г. у Сијудад де Мексику. Студирала је пси-
хологију на аутономном Народном универзитету 
Мексика. Бави се драматургијом, поезијом и 
приповедачким радом, писањем сценарија. До-

битница је бројних књижевних награда. 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Жена која је заронила у само срце света 
Берман, Сабина 
Дерета, 2011 
229 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.134.2(72)-31 
БЕРМАН, Сабина 
        Žena koja je zaronila u samo srce sveta / Sabina 
Berman ; prevod sa španskog Sandra Nešović. - 1. Deretino 
izd. - Beograd : Dereta, 2011 (Beograd : Dereta). - 229 str. ; 
21 cm. - (Biblioteka IN / [Dereta])  
 
Prevod dela: La mujer que buceo dentro del corazon del 
mundo. - Tiraž 1000. - Na presavijenom delu kor. lista 
beleška o autorki. 
ISBN 978-86-7346-812-9(broš.) 
NIBIS ID : 122639  
 

http://www.nightlife-belgrade.com/sr/vest?vest=/knjige-vesti/zena-koja-je-zaronila-u-samo-srce-sveta-s-berman�
http://www.nightlife-belgrade.com/sr/vest?vest=/knjige-vesti/zena-koja-je-zaronila-u-samo-srce-sveta-s-berman�
http://www.nightlife-belgrade.com/sr/vest?vest=/knjige-vesti/zena-koja-je-zaronila-u-samo-srce-sveta-s-berman�
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О књизи: 
Прва књига у Де Бернијеровој „колумбијској трилогији“ отвара нам један 

чудан маркесовски свет пун пародије, гротеске, хумора... Када покварена и надмена 
дона Констанца покуша да преокрене ток реке како би напунила свој базен за 
пливање, започиње њена битка са локалним моћницима. Чарке међу њима постају 
тако озбиљне да влада одлучује да пошаље војну дивизију, коју предводи дебели, 
свирепи и глупи Фигуерас, да се избори са њима. Упркос томе што су били 
измучени смешним нападима и џиновским мачкама у борби са војним трупама, 
мештани знају да морају да беже ако желе да избегну окрутне и неуобичајене 
тортуре које су им намењене. Тако одлучују да оду у планине и започну нову 
цивилизацију. 

 
Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Rat-don-
Emanuelovog-donjeg-sveta-71090 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Луј де Бернијер је рођен 1956. 
г. У Енглеској, у Норфолку, где и данас живи. 
Дипломирао је филозофију на Универзитету 
Манчестер. Неко време предавао је филозофију у 
школи. Више година провео је у Колумбији радећи 

као професор енглеског језика. Данас се професионално бави 
писањем. Добио је бројне књижевне награде, а светску славу је 
стекао након објављивања романа Мандолина капетана Коре-
лија. 

Библиографски опис: 
821.111-31 
БЕРНИЈЕР, Луј де 
        Рат дон Емануеловог доњег света / Луј де Бернијер ; 
превеле с енглеског Смиљка Кесић, Соња Рајин, Маја 
Беланов. - Београд : Plato Books : B & S, 2009 (Нови Сад 
: Alfa-graf NS). - 386 стр. ; 20 cm. - (Библиотека 
``Савремена проза`` / [Plato Books] ; 108)  
 
Превод дела: The War of Don Emmanuel`s Neither Parts / 
Louis de Bernières. - Тираж 1000. - На пресавијеном делу 
кор. листа ауторова слика и белешка о њему. 
ISBN 978-86-447-0475-1(PB; брош.). - ISBN 978-86-6115-
016-6(B & S) 
NIBIS ID : 114385  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Рат дон Емануеловог доњег света 
Бернијер, Луј де 
Плато Books, 2009 
386 стр. ; 20 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Rat-don-Emanuelovog-donjeg-sveta-71090�
http://www.plato.rs/knjiga-Rat-don-Emanuelovog-donjeg-sveta-71090�
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О књизи: 
„Родитељи су мало по мало покушавали да ме затворе у самицу, рекох, као 

што су и тебе мало по мало затварали твоји. А прорезе за ваздух, које смо у почетку 
имали, мало по мало су зазиђивали. На крају, нисмо више могли да дишемо, рекох. 
Зидови које су подигли око нас постајали су све дебљи, ускоро ништа више нисмо 
чули, јер кроз дебеле зидове ништа више из спољњег света није допирало до нас.“ 

 
 

Преузето са: корица књиге 
 
 
 
 
  
 
 

Белешка о аутору: Томас Бернхард је рођен у 
Холандији 1931. г. Студирао је музику, режију и 
глуму. Година 1957. представља преокрет у њего-
вом животу. Дотадашњи новинар постаје писац, 
драматичар и песник. За живота објавио је једну 

збирку песма, четири збирке приповедака, девет романа и 18 
драмских комада. Дела су му преведена на скоро све светске 
језике. Умро је у Аустрији 1989. г. 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Гете на сссамрти 
Бернхард, Томас 
ЛОМ, 2011 
80 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.112.2(436)-32 
БЕРНХАРД, Томас 
         Gete na sssamrti : pripovetke / Tomas Bernhard ; 
prevela s nemačkog Bojana Denić. - Beograd : LOM, 2011 
(Beograd : Caligraph). - 80 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: Goethe schtirbt / Thomas Bernhard. - Na 
presavijenom delu kor. lista autorova slika. - Tiraž 700. - Str. 
75-[81]: Beleška budućem čitaocu / Bojana Denić i Periša 
Perišić. 
ISBN 978-86-7958-047-4(broš.) 
NIBIS ID : 122574  
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О књизи: 
„Глена сам, што је чудно, упознао на брду Менхсберг, брду мог детињства. 

Истина, видео сам га још раније у Моцартеуму, али нисам прозборио с њим ни речи 
све до овог сусрета на брду Менхсберг, које се може звати и брдом самоубиства, јер 
је савршено погодно управо за самоубиство, и с њега сваке седмице бар три или 
четири пута људи скачу у дубину. Самоубице се возе лифтом у унутрашњости брда 
до врха, пређу неколико корака и бацају се доле у град. Они који су се разбили на 
улици увек су ме фасцинирали, и ја сам се лично (а иначе и Вертхајмер!) веома 
често пео горе на Менсхберг, или се возио горе с намером да се бацим у дубину, али 
се нисам бацио у дубину (као ни Вертхајмер!)...“ 

 
 
 

Преузето са: корица књиге 
 
 
 
 
  
 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Губитник 
Бернхард, Томас 
ЛОМ, 2011 
141 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.112.2(436)-31 
БЕРНХАРД, Томас 
        Gubitnik : roman / Tomas Bernhard ; preveo s 
nemačkog Zlatko Krasni. - Beograd : LOM, 2011 (Beograd : 
Caligraph). - 141 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: Der Untergeher / Thomas Bernhard. - Na 
presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o njemu. 
- Tiraž 700. - Tomas Bernhard : 1931-1989. : hronologija: 
str. 135-139. 
ISBN 978-86-7958-048-1(broš.) 
NIBIS ID : 15707  
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О књизи: 

  Књига Гласници незнаног садржи есеје углавном о песницима чијим је делима 
наш истакнути преводилац Никола Бертолино током своје скоро шездесетогодишње 
активности био посвећен, определивши се за њих као за једну духовну породицу 
песника „виталистичког“ усмерења, дакле оних чија се песничка вокација и поетски 
израз налазе у тесној вези с њиховом животном судбином. То је оно што од ових есе-
ја чини неку врсту тематске целине. Реч је, дакле, у већини случајева, о песницима 
које често називају „уклетима“ (Бодлер, Рембо, Аполинер, Јесењин)... Књига Гласни-
ци незнаног, а посебно есеји посвећени песницима које је Бертолино преводио, от-
крива читаоцу високу меру критичког и аналитичког приступа која је преводиоцу 
потребна да би се врхунска дела светске поезије мога преносити са страног на 
сопствени језик. 
 
Преузето са: пресавијеног дела коричног листа 
 
 
 
  
 
 

Белешка о аутору: Никола Бертолино је рођен у 
Буенос Ајресу 1931. г. Од 1947. живи у Београду, 
где је дипломирао на Филолошком факултету. 
Превођењем дела француских и руских песника 
бави се од 1950. г. Добитник је бројних награда. 

 
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Гласници незнаног 
Бертолино, Никола 
Књижевна општина Вршац, 2011 
313 стр. ; 19 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
82.02НАДРЕАЛИЗАМ 
БЕРТОЛИНО, Никола 
        Glasnici neznanog / Nikola Bertolino. - Vršac : KOV-
Književna opština Vršac, 2011 (Vršac : Tuli). - 313 str. ; 19 
cm. - (Biblioteka Nesanica)  
 
Na presavijenom delu kor. lista beleška o autoru. - 
Napomene i bibliografske reference uz tekst. 
ISBN 978-86-7497-192-5(broš.) 
1) Књижевност - Надреализам 
NIBIS ID : 122603  
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О књизи: 
Напад или одбрана – шта је важније за победу? Је ли могуће прорачунати 

како ће се одвијати игра? Како избећи куповину погрешног играча? Зашто је све 
мање голова? Које стратегије могу да примењују лошије екипе? Да ли се савремени 
фудбал претворио у дигиталну игру? Постаје ли фудбал бољи или лошији? 
Неспорно је да је фудбал једноставна игра. А ипак, последњих година фудбал је 
постао бржи, узбудљивији и захтевнији, а најновија достигнућа фудбалског умећа 
понекад изгледају као научна фантастика Његове могућности су неисцрпне, па је ова 
игра све више предмет најразличитијих истраживања. У потрази за савршеном 
игром, Кристоф Бирман нас у овој заиста необичној и задивљујућој књизи о фудбалу 
води у свет науке о фудбалу, у коме један од најбољих фудбалских тренера Феликс 
Магат фудбал пореди са шахом. Затим нам Лионел Меси говори о фудбалским 
компјутерским игрицама, један енглески економиста трага за могућностима предвиђања исхода игре, а 
у Милану покушавају да пронађу начин како да играчи избегну повреде. Читалац овде сазнаје и зашто 
је истинска фудбалска уметност офанзивна игра и како се она најбоље учи. Аутор објашњава како се 
изводе једанаестерци, зашто је због „правила три бода“ фудбал постао дефанзиван, и како клубови 
могу да избегну грубе грешке у трансферу играча. Заиста неопходна књига! 
 
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1736_knjiga_fudbalska_matrica_laguna.html 
 
 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Фудбалска матрица 
Бирман, Кристоф 
Лагуна, 2011 
259 стр. ; 20 cm 
 

http://www.laguna.rs/n1736_knjiga_fudbalska_matrica_laguna.html�
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Белешка о аутору: Кристоф Бирман (1960) већ го-
динама спада међу немачке фудбалске новинаре 
најбољег профила. Објавио је бројне књиге обра-
ђујући фудбалске теме, међу којима: Ако ти сахра-
на буде у среду, не могу ти доћи; Лопта је округла 

да би се игра окренула, Дани када сам јахао први; Из оштрог 
угла; Скоро све о фудбалу... 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.112.2-94 
БИРМАН, Кристоф 
         Fudbalska matrica / Kristof Birman ; preveo s 
nemačkog Milutin Stanisavac. - Beograd : Laguna, 2011 
(Beograd : Margo-art). - 259 str. : tabele ; 20 cm 
 
Prevod dela: Die Fußball-Matrix / Cristoph Biermann. - 
Tiraž 2000. - O autoru: str. [263]. 
ISBN 978-86-521-0528-1(broš.) 
1) Фудбал 
796.332.01 
NIBIS ID : 122076  
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О књизи: 
Кратки роман модерног класика руске књижевности и једног од најпрево-

ђенијих савремених руских писаца. У роману Човек у пејзажу Битов се још једном 
показује као врхунски мајстор језика. Јунаци овог романа непрестано чезну за 
просторима и пејзажима у виђеним и доживљеним сликама, у уметности, али, пре 
свега, у стварном искуству. Приповедајући о пејзажу виђених слика и о простору 
људског живота, Битов у роману Човек у пејзажу изводи пред нас несвакидашње 
јунаке који и у немогућим ситуацијама покушавају да осмисле властити живот, а чак 
и међу рушевинама настоје да назру хоризонт бескрајног простора. Човек у пејзажу 
је књига о призорима и сликама, компримована фантазмагорија о призорима свако-
дневног живота и о сликама од Страшног суда до уметничких визија модерних вре-
мена. 
 
Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/covek-u-pejzazu/ 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Андреј Битов је модерни 
класик руске књижевности, рођен 1937. г. Један је 
од најпревођенијих савремених руских писаца. 
Завршио студије геологије на Рударском институту 
и Више курсеве за сценаристе и режисере. До-

битник је бројних књижевних награда. Један је од четири 
оснивача самиздатског алманаха Метропо, због чега у Совјет-
ском Савезу није објављиван до 1986. г. Био је међу оснива-
чима Руског ПЕН центра 1988. г., чији је председник од 1991. 
г. Почасни је члан Руске академије уметности.   

Библиографски опис: 
821.161.1-31 
БИТОВ, Андреј Георгијевич 
         Човек у пејзажу / Андреј Битов ; превела с руског 
Лидија Суботин. - Београд : Архипелаг, 2011 (Нови Сад : 
Артпринт медиа). - 90 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Златно 
руно / [Архипелаг])  
 
Превод дела: Человек в пейзаже / Андрей Битов. - Тираж 
1.000. - Напомене уз текст. - О писцу: стр. 89-90. 
ISBN 978-86-523-0017-4(картон) 
NIBIS ID : 15891  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Човек у пејзажу 
Битов, Андреј Георгијевич 
Архипелаг, 2011 
90 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/covek-u-pejzazu/�
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О књизи: 
„ ...Ослоњена на завичајне слике и обичан говор, брзо је стигла до града и 

изградње, када су јој понестале речи за поетски исказ више заснован на слепом 
оптимизму и чарима времена у чију се збиљу није могла спустити ношена прејаком 
вером у човека и његову стваралачку моћ. Није одолела Гордана Тодоровић ни 
једном ни другом – преобликовала је стотине речи матерњег говора да изрази своју 
слику новог времена коју је видела и измаштала, времена које је осећала без труда и 
потребе да га разуме. Сагорела је негде на граници визије и стварности, где ју је 
сустигла болест коју није преболела...“  

Недељко Богдановић 
Преузето са: корица књиге 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Недељко Богдановић (Бучум, 
код Сврљига, 1938) је српски лингвиста, књижев-
ник и професор универзитета у пензији. Дипломи-
рао је на Филолошком факултету у Београду и 
докторирао из области дијалектологије. Службовао 

је у Сврљигу, Белом Потоку и Нишу. Радио је у Издавачкој 
установи Градина, Ниш. Био је главни и одговорни уредник 
научног часописа Facta universitatis, а сада је један од 
уредника Етно-културолошког зборника и члан уредништва 
Српског дијалектолошког зборника. Члан је више одбора 
САНУ. Аутор је бројних лингвистичких студија, писао је 
прозу и поезију, a бави се и приређивачким радом. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Поетски речник Гордане Тодоровић 
Богдановић, Недељко 
Алтера, 2011 
207 стр. ; 19 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41.09-1 Тодоровић Г. 
БОГДАНОВИЋ, Недељко 
        Поетски речник Гордане Тодоровић / Недељко 
Богдановић. - Београд : Алтера, 2011 (Београд : Алтера). 
- 207 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Калем ; 24)  
 
Ауторова слика на кор. - Тираж 300. - О аутору: стр. 207-
[208]. - Напомене и библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. 195-197. - Summary: Poetic 
Vocabulary of Gordana Todorović. 
ISBN 978-86-6007-090-8(брош.) 
1) Тодоровић, Гордана (1933-1979) - Поезија 
2) Српски језик - Лексика 
811.163.41`373 
NIBIS ID : 121985  
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О књизи: 
...Освит VIII века. Византијско царство се суочава са арапским освајањем на 

истоку. Како избећи пад Цариграда? Цар Јустинијан II и његов саветник Ангелос 
смишљају како да скрену арапску војску у Шпанију, да је подстакну да уђе у Европу 
кроз Херкулове стубове, мореуз који Шпанију дели од Магреба. На задатак креће 
Ангелос као амбасадор и ухода – прерушен час у калуђера час у Млечанина – 
путујући од Дамаска до Сеуте, од Тангера до Керуана, на галији или камилама, 
манипулишући емирима и шпијунирајући калифа. Да ли ће успети? Иронија је 
судбине што ће историјским догађајима пресудити једна љубавна прича пре него сви 
преговори и политичке сплетке. Љубав између Берберке Флоринде и ратника Тарика 
покренуће освајачки поход на Шпанију. Од тог дана стена која се уздиже изнад 
мореуза носи име свог освајача: Џебел Тарик, Тарикова планина. Гибралтар. 
Преплићући стварне историјске личности са књижевним ликовима, потврђене историјске чињенице са 
маестрално осмишљеним лирским пасажима, овај роман успева да комбинује шпијунску и љубавну 
причу и живо ослика овај период бурних превирања.  

 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1648_knjiga_gibraltarski_ljubavnici_laguna.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Доминик Бодис, некадашњи 
градоначелник Тулузе, председник је Института за 
арапски свет у Паризу. Упоредо с тим пише романе 
за које сам каже да су „поучни и страствени“. Њи-
хова тема је увек повезана са историјом Средо-

земља и Блиског истока. Гибралтарски љубавници су му доне-
ли награду Средоземље  за 2010. годину.  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Гибралтарски љубавници 
Бодис, Доминик 
Лагуна, 2011 
263 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.133.1-31 
БОДИС, Доминик 
         Gibraltarski ljubavnici / Dominik Bodis ; prevela s 
francuskog Gordana Breberina. - Beograd : Laguna, 2011 
(Novi Sad : Art-print). - 263 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: Les amants de Gibraltar / Dominique Baudis. - 
Tiraž 1500. - O autoru: str. [265]. 
ISBN 978-86-521-0710-0(broš.) 
NIBIS ID : 122140  
 

http://www.laguna.rs/n1648_knjiga_gibraltarski_ljubavnici_laguna.html�
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О књизи: 

  „Један мушкарац разапет између ’анђела свога детињства’ и ’анђела своје 
младости’. Између две подједнако снажне љубави и потребе. Једна мајка којој је 
дрхтава и понизна брига о сину сав садржај живота и смисао постојања. Једна 
девојка коју прогоне утваре из прошлости. То су главни јунаци ове напете драме у 
којој је свако свакоме мучитељ, и свако свачија жртва. То су актери једне сурове 
борбе у којој и они који добијају губе, и они који губе добијају. Занимљива животна 
прича. Сјајни портрети. Изванредна анализа нарави и осећања. То су одлике овог 
изузетног романа који једноставно морате прочитати...“ 
 

Љиљана Хабјановић Ђуровић 
 
Преузето са: пресавијеног дела коричног листа 
 
 
 
  
 
Белешка о аутору: Мирко Божић је рођен у Сињу 1919. г. 
Студирао је право у Београду и Загребу. Већ као гимназијалац 
пише песме и драме. У послератном периоду пише драме и 
романе. Дуго година је био управник Хрватског народног 
казалишта. Његова дела су преведена на више страних језика. 
Године 1955, добио је НИН-ову награду за роман 
Неисплакани. Умро је 1995. г. 
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Свилене папуче 
Божић, Мирко 
Глобосино, 2011 
159 стр. ; 21 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.42-31 
БОЖИЋ, Мирко 
          Свилене папуче / Мирко Божић. - 1. изд. - Београд : 
Глобосино Александрија, 2011 (Београд : Чигоја 
штампа). - 159 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Љиљана 
Хабјановић Ђуровић вам препоручује ; књ. 23)  
 
Тираж 1000. - Белешка о писцу: стр. 159. 
ISBN 978-86-7900-045-3(брош.) 
NIBIS ID : 122540  
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О књизи: 
За књижевност, Музика на води исто је што и Отимачи изгубљеног ковчега за 

филмску уметност. Интригантном фабулом, уз много лудирања, оба дела враћају 
пољуљану животност – свака своме облику уметничког изражавања. Следећи своје 
јунаке, Манга Парка – смешног, а нежног Шкота који нас води дубоко у дивљину 
неистражене Африке, и Неда Рајса, малерозног преваранта који плута по обалама 
Темзе, Бојл повезује два света који су само наизглед неспојиви. Баш као шеврдави 
Нигер, и овај роман вијуга, криви се и исправља, час ће у једну, час у другу страну, а 
онда се у каскадама спушта ка мирнијем току. Сваки читалац који уплови у његову 
бајку ће уживати, из свег срца навијати за главне јунаке и надати се сретном 
завршетку.  
 
Преузето са: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/132342_Muzika+na+vodi_ISBN:978-86-7346-811-2 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Корагесан Т. Бојл  је један од 
најинтригантнијих савремених америчких писаца, 
рођен 1948. г. Написао је више од 20 романа и збир-
ки кратких прича. Дипломирао је енглески језик и 
историју. Професор је енглеског језика на Кали-

форнијском универзитету. Добитник је бројних књижевних 
награда. Са женом и троје деце живи у предграђу Санта 
Барбаре. 

 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Музика на води 
Бојл, Т. Корагесан 
Дерета, 2011 
515 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
БОЈЛ, Т. Корагесан 
        Muzika na vodi / T. Koragesan Bojl ; s engleskog 
preveo Vladimir D. Janković. - 1. Deretino izd. - Beograd : 
Dereta, 2011 (Beograd : Dereta). - 515 str. ; 21 cm. - 
(Biblioteka IN / [Dereta])  
 
Prevod dela: Water Music / T. Coraghessan Boyle. - Tiraž 
1000. - Pogovor: str. [517-518]. - Napomene uz tekst. - Na 
presavijenom delu kor. lista beleška o autoru. 
ISBN 978-86-7346-811-2(broš.) 
NIBIS ID : 122679  
 

http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/132342_Muzika+na+vodi_ISBN:978-86-7346-811-2�
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О књизи: 
Тајмсова књига године. Троје европских књижевних критичара, Енглескиња Лиз 

Нортон, Шпанац Еспиноса и Француз Пелетије крећу у потрагу за несталим немачким 
писцем, светском звездом књижевности, Беном фон Арчимболдијем који се из јавности 
повукао да би пронашао Немца који робија пошто је званично окривљен за серијски злочин 
у Санта Тереси. Серијска убиства не престају. Чини се да између славног аутора и серијског 
убијања жена у пустињском мексичком граду постоји неочекивана веза. Роман 2666 је 
написан питким језиком који се „хвата“ испрве. И радња је таква: одмах плени и ни на 
тренутак не „пушта“ читаоца. Какав је расплет љубавног троугла који чине Лиз Нортон, 
Еспиноса и Пелерије? Да ли ће неко од њих троје – на крају пронаћи славног немачког 
писца? Роберто Болањо је вероватно најзначајнији латиноамерички прозни аутор од 
Габријела Гарсије Маркеса, писац који је задао одлучујући ударац магијском реализму. 
Иако се у доброј мери креће око књижевних питања, његово кључно дело 2666 је по 
својствима мелодраме, еротске и детективске прозе које примењује на односе главних јунака, ретко узбудљив 
трилер.  

 
Преузето са: 
http://www.laguna.rs/n1721_knjiga_2666_-
_prvi_tom_laguna.htmll 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Роберто Болањо је рођен 1953. 
г. у Сантјаго де Чилеу. Умро је 2003. у Барселони. 
Најпознатији је као аутор романа, којих има 12. 
Објавио је и шест књига поезије. Осим у Чилеу, 
значајан део живота провео је и у Мексику  и Шпа-

нији. Превођен је на око 20 језика.  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Две хиљаде шесто шездесет шест. Књ. 1 
Болањо, Роберто 
Лагуна, 2011 
454 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.134.2(83)-31 
БОЛАЊО, Роберто 
        [Dve hiljade šesto šezdeset šest] 
        2666 . T. 1 / Roberto Bolanjo ; sa španskog preveo Igor 
Marojević. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art ). 
- 454 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: 2666 / Roberto Bolano. - Tiraž 1500. - Str. 9-
16: Štednja reči u obimnoj knjizi / Igor Marojević. - O 
autoru: str. 453-454. 
ISBN 978-86-521-0747-6(broš.) 
NIBIS ID : 122077  
 

http://www.laguna.rs/n1698_knjiga_poduhvat_indija_laguna.html�
http://www.laguna.rs/n1698_knjiga_poduhvat_indija_laguna.html�
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О књизи: 
Нижу се нове жртве и извештаји форензичара. За само неколико година 

убијено је преко две стотине жена. Све то је повод да у мексичку пустињску 
метрополу почну да долазе врхунски амерички детективи, бивши кадрови FBI-ја, 
новинари из свих крајева света, феминисткиње и пророчице, али и „нестали“ 
кандидат за Нобелову награду, немачки писац Бено фон Арчимболди. Други део 
романа 2666 разрешава везе између Арчимболдија и званично оптуженог за серијско 
убијање жена у Мексику, Клауса Хаса. Да ли је Хас, на крају, убио већину жена које 
су страдале или нестале у Санта Тереси, само део њих или ниједну? Ко је, из 
галерије ликова који дефилују овом прозом као осумњичени за страдање појединих 
жена, правично оптужен? Узбудљив начин на који је Роберто Болањо у овом мудром 
и забавном роману одговорио на поменута и многа друга питања, ставио је 2666 и 
после ауторове смрти на врхове светских топ-листа. Мало је књига које су изазвале тако једнодушно 
одушевљење и светске публике и књижевне критике.  

 
 
Преузето са: 
http://www.laguna.rs/n1722_knjiga_2666_-
_drugi_tom_laguna.html 
 
 
 
 
  
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Две хиљаде шесто шездесет шест. Књ. 2 
Болањо, Роберто 
Лагуна, 2011 
654 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.134.2(83)-31 
БОЛАЊО, Роберто 
         [Dve hiljade šesto šezdeset šest] 
         2666 . T. 2 / Roberto Bolanjo ; sa španskog preveo Igor 
Marojević. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art ). 
- 654 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: 2666 / Roberto Bolano. - Tiraž 1500. - O 
autoru: str. 653-654. 
ISBN 978-86-521-0748-3(broš.) 
NIBIS ID : 122079  
 

http://www.laguna.rs/n1722_knjiga_2666_-_drugi_tom_laguna.html�
http://www.laguna.rs/n1722_knjiga_2666_-_drugi_tom_laguna.html�
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О књизи: 
Изнурена од дугогодишњих разочарања, политички саветник Меги Костело 

најзад почиње да ради за лидера у ког може да верује. Заједно са читавом Америком, 
сву своју веру улаже у председника Стивена Бејкера и у њему види човека који ће 
повести свет у једну сигурнију, лепшу будућност. Али одједном израња непријатељ: 
извесни Вик Форбс открива најпре једну, потом и другу скандалозну причу о новом 
председнику. Прети и трећим откровењем – оним које ће у потпуности уништити 
Бејкера. Од тренутка кад Форбса налазе мртвог, Меги бива увучена у вртлог. Је ли 
могуће да иза Форбсовог убиства стоји вођа ког је она идеализовала? Да ли ју је 
заслепила и заварала његова порука о променама и нади? Ко је прави Стивен Бејкер? 
Пратећи траг истине, Меги ће забасати међу корене свеобухватне завере која сеже 
далеко у прошлост – и дотиче само срце америчког поретка…  

 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1643_knjiga_izabranik_laguna.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Сем Борн је псеудоним на-
грађиваног новинара Џонатана Фридленда. Пи-
ше недељне колумне за Guardian и London 
Evening Standard и месечне приказе за Jewish 
Chronicle. Такође ради за BBC Radio 4. Financial 

Times је овог аутора назвао најутицајнијим коментатором на 
свету. Живи у Лондону.  
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Изабраник 
Борн, Сем 
Лагуна, 2011 
438 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111-31 
БОРН, Сем 
         Izabranik / Sem Born ; prevela Dubravka Srećković 
Divković. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Colorgrafx). 
- 438 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: The Chosen One / Sam Bourne. - Pravo ime 
autora: Jonathan Freedland. - Tiraž 1.500. - O autoru: str. 
[439]. 
ISBN 978-86-521-0715-5(broš.) 
NIBIS ID : 122040  
 

http://www.laguna.rs/n1643_knjiga_izabranik_laguna.html�
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 О књизи: 
Ново и веома занимљиво дело аутора, познатог по издањима Цар Душан Сил-

ни, Растко, Српски краљеви Стефан Драгутин и Стефан Урош II Милутин и др., 
доноси изузетну књижевну слику најзначајнијег догађаја у историји Срба, Косовске 
битке. Ово је трактат о славној бици, а сачињавају га својим стилизованим моно-
лозима и дијалозима сами учесници. Књига обелодањује подробна историјска 
сазнања, аутентична имена војсковођа и учесника, састав војски, стратегију и 
тактику битке, па и саме речи агресора на језицима освајача. Уз демистификовање 
издаје, која је део косовске легенде, аутор нам је пружио богат увид у поступке 
готово свих значајних актера битке, кнеза Лазара третирао као апсолутног цара 
устоличеног од стране Крунског савета, те представљеног као сина цара Душана 
Силног, а саму битку приказао јасно и прецизно са свим подвизима. Ова патриотска, 
романтична и реалистичка драма задире у појединости издаје, уцене, претње, улизивања, а приказује 
сав идеализам, зверства, прагматичност и илузије зараћених и утицајних сила. 
 
Преузето са: https://ssl.vesti.de/knjizara/product-
info.php?pid839_html=/asc_action=SetCurrentProduct/prod_id=839 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Добривоје Ј. Бошковић је 
рођен 1936. г. у Грделици код Лесковца. Дипло-
мирао је на Медицинском факултету у Београду, а 
постдипломске студије и специјализацију завршио 
на универзитетима у Гетингену и Келну. Објавио је 

низ стручних радова, драма у стиху и романа. Познат је и као 
композитор, гитариста и певач. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Цар Лазар 
Бошковић, Добривоје 
Арка, 2011 
191 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-2 
БОШКОВИЋ, Добривоје 
           Car Lazar : drama / Dobrivoje J. Bošković. - 1. izd. - 
Smederevo : Arka, 2011 (Smederevo : Arka press). - 191 str. 
; 21 cm. - (Biblioteka Scena)  
 
Tiraž 300. - Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i 
beleška o njemu. 
ISBN 978-86-7610-123-8(broš.) 
NIBIS ID : 101087  
 

https://ssl.vesti.de/knjizara/product-info.php?pid839_html=/asc_action=SetCurrentProduct/prod_id=839�
https://ssl.vesti.de/knjizara/product-info.php?pid839_html=/asc_action=SetCurrentProduct/prod_id=839�
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О књизи: 
Вечито питање: има ли живота после смрти? У контексту драматургије ова 

књига носи потпуно другачију запитаност: има ли живота (и каквог?) пре смрти. Да 
ли олако схватамо све оно што нам живот нуди као вредност и колико разумемо себе 
у другима и друге у свом искуству, милости, осуди, разумевању? Питања која на 
крају живота, на морској обали у миру великих губитака и сенци успомена, опседају 
главну јунакињу романа Жута мрља. Али она не покушава само да одговори на 
њих, нити да још једном прошета својим успоменама. Она жели да сачува оно нај-
вредније – љубав коју је нашла и изгубила јер је истрајно тражила, често не бивајући 
свесна те своје интимне потраге. Истина љубави је једина истина бивања и на обали 
морског залива, чекајући мрачног скелеџију она сакупља зрнца живота која су била 
истинска светлост, пабирчећи и она тамна, али само да би се светла јасније видела. 
Жута мрља је роман о правој природи чежње, о успонима и суновратима, о лажи лица и истини 
ожиљака, о љубави која није лепршава занесеност већ једина истина живота. 

 
Преузето са: http://www.knjigaknjiga.com/proizvod-
zuta-mrlja.html 
 
 
 
  
 
 Белешка о аутору: Снежана Бошковић је рођена у Ужицу, 
1962. г. Студирала је историју уметности. Путује у непо-
знате и егзотичне земље света. Као коаутор 2000. г. је обја-
вила епистоларни роман Концентрични кругови који је 
преведен на енглески језик. 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Жута мрља 
Бошковић, Снежана 
Дерета, 2011 
212 стр. ; 19 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
БОШКОВИЋ, Снежана 
          Žuta mrlja / Snežana Bošković. - 1. Deretino izd. - 
Beograd : Dereta, 2011 (Beograd : Dereta). - 212 str. ; 19 
cm. - (Biblioteka Savremena srpska književnost / [Dereta])  
 
Tiraž 500. - Na presavijenom delu kor. lista beleška o 
autorki. 
ISBN 978-86-7346-807-5(broš.) 
NIBIS ID : 122641 

http://www.knjigaknjiga.com/proizvod-zuta-mrlja.html�
http://www.knjigaknjiga.com/proizvod-zuta-mrlja.html�
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О књизи: 
Периферијски булевар је роман о нади и болести, о љубави и патњи, о сећању 

и пријатељству, о блискости и о тренуцима који нестају. Суочен с болешћу и 
блиском смрћу драге особе, јунак романа Периферијски булевар присећа се трену-
така пријатељства, сазревања, охрабрења, успона и падова у свом животу. Савре-
мена драма његовог живота враћа Бошоовог јунака у време његове ране младости 
која се поклапа с почетком Другог светског рата и нацистичке окупације Француске. 
У том времену страда његов најбољи пријатељ Стефан, припадник француског 
Покрета отпора, и то је траума која је трајно обележила живот јунака овог одлично 
написаног и психолошки изнијансираног романа. На једном месту у роману Бошоов 
јунак каже: „Желео бих да не помињем све оне смрти које сам доживео, све оне које 
ћу још морати да доживим. Не могу, у том сам времену, у томе свету, другога нема.“ 
Утолико роман Анрија Бошоа Периферијски булевар јесте велика прича о пријатељству и блискости 
као одговорима на изазове смрти и нестанка. За годину дана продато је 100.000 примерака романа 
Периферијски булевар на француском језику. За овај роман Анри Бошо је добио Награду Livre Inter за 
2008. годину. Ову награду додељује жири читалаца – по један изабран из сваког департмана у Францу-
ској.  

 
Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/periфerijski-bulevar/ 
 
 
 
  
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Периферијски булевар 
Бошо, Анри 
Архипелаг, 2010 
165 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/periferijski-bulevar/�
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Белешка о аутору: Анри Бошо (Малин, 1913), 
романсијер, есејиста, драмски писац, песник, психо-
аналитичар. Класик белгијске књижевности. Један 
од најважнијих савремених франкофоних писаца. 
Студирао је права и бавио се адвокатуром у Бри-

селу. Учествовао је у Покрету отпора у Арденима током Дру-
гог светског рата. Од 1945. до 1951. г. радио је у издаваштву у 
Паризу, када почиње његово занимање за психоанализу. Го-
дине 1951. сели се у Швајцарску, где отвара приватну школу. 
Од 1975. ради у Паризу као психотерапеут за малолетнике и 
професор психоанализе на Универзитету Парис VII. Посебно се 
бави односом уметности и психоанализе, на основу сопственог 
искуства.  

  

Библиографски опис: 
821.133.1-31 
БОШО, Анри 
            Periferijski bulevar / Anri Bošo ; prevod s francuskog 
Anđa Petrović. - Beograd : Arhipelag, 2010 (Novi Sad : 
Artprint). - 165 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Zlatno runo / 
[Arhipelag])  
 
Prevod dela: Le Boulevard périphérique / Henry Bauchau. - 
Tiraž 1.000. - O autoru: str. 165. 
ISBN 978-86-86933-78-2 
NIBIS ID : 60602  
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О књизи: 
Огледи о субверзивној имагинацији Иве Андрића. Ново тумачење књи-

жевности Иве Андрића. Пет одлично написаних огледа о субверзивној имагинацији 
Иве Андрића показују како је овај писац у историјским романима и хроникалним 
причама остао и сведок времена у коме је написао дела за која је добио Нобелову 
награду за књижевност. Брајовић на упечатљив начин показује како се у Андри-
ћевим књигама, поготову у романима Проклета авлија и Омерпаша Латас или у 
једној од најбољих пишчевих проза Прича о везировом слону, успоставља узбудљив 
однос приче и моћи. Полазећи од историје, Андрић и те како говори о својој 
савремености, показујући како је моћ врло често фиктивна, а субјект моћи испраж-
њен. Књига о субверзивном Андрићу као либералном ироничару у сенци етабли-
раног писца. Да ли се у Омерпаши Латасу може препознати Тито? Да ли се у 
Проклетој авлији може препознати Голи оток?  
 
Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/фikcija-i-
moc/ 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Тихомир Брајовић (Подгорица, 
1962), професор Јужнословенске компаратистике на 
Катедри за српску књижевност са јужнословенским 
књижевностима Филолошког факултета у Београду. 
Бави се књижевном критиком, теоријом и историјом 

књижевности. Живи и ради у Београду.  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Фикција и моћ 
Брајовић, Тихомир 
Архипелаг, 2011 
249 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41.09 Андрић И. 
БРАЈОВИЋ, Тихомир 
         Fikcija i moć : ogledi o subverzivnoj imaginaciji Ive 
Andrića / Tihomir Brajović. - Beograd : Arhipelag, 2011 
(Novi Sad : Artprint media). - 249 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 
Znakovi / [Arhipelag])  
Tiraž 500. - O piscu: str. 247. - Napomene i bibliografske 
reference uz tekst. 
ISBN 978-86-523-0024-2(karton) 
1) Андрић, Иво (1892-1975) - Поетика 
2) Андрић, Иво (1892-1975) - ``Омерпаша Латас`` 
3) Андрић, Иво (1892-1975) - ``Проклета авлија`` 
NIBIS ID : 71021  
 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/fikcija-i-moc/�
http://www.arhipelag.rs/knjige/fikcija-i-moc/�
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О књизи: 
„Историја живота у домаћинству није тек историја кревета, софа и шпорета, 

као што сам некако претпостављао, већ историја скорбута, птичјег измета, Ајфелове 
куле, стеница, крађе лешева и мање-више свега осталог што се икада догодило. Куће 
нису уточишта од историје. Оне су места на којима историја заврши.“ Билу Брајсону 
је једног дана пала на памет мисао о томе како много више времена посвећујемо 
проучавању историјских битака и ратова него размишљању о томе од чега се 
историја заиста састоји: од векова у којима су људи мирно обављали своје 
свакодневне послове – јели, спавали и просто се трудили да живе што удобније. 
Такође је помислио како се већина кључних открића за човечанство може наћи у 
самом устројству кућа у којима живимо. То га је навело да започне путовање по 
сопственој кући, старом парохијском дому у Норфоку, цуњајући од собе до собе и 
размишљајући о томе како су настале ствари у обичном животу. Притом је обавио исцрпно 
истраживање историје свега и свачега, од архитектуре до електрицитета, од очувања хране до 
епидемија, од трговине зачинима до Ајфелове куле, од кринолина до клозета; исто тако и 
истраживање повезано с често ексцентричним умовима који иза свега тога стоје. Једна од најза-
бавнијих и најпроницљивијих књига које су икада написане о томе како живимо.  

 
 

Преузето са: http://www.laguna.rs/n1621_knjiga_kod_kuce_kratka_istorija_privatnog_zivota_laguna.html 
 
 
 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Код куће 
Брајсон, Бил 
Лагуна, 2011 
580 стр. ; 20 cm 
 

http://www.laguna.rs/n1621_knjiga_kod_kuce_kratka_istorija_privatnog_zivota_laguna.html�
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Белешка о аутору: Бил Брајсон рођен је 1951. г. у 
Де Моину у Ајови. На свом првом путовању по 
Европи, 1973, доспео је и у Енглеску, где је упознао 
жену која ће му постати супруга и решио да се 
скраси. Пише путописне чланке за Тајмс и Инди-

пендент. До 1995. живео је са женом и четворо деце у 
Северном Јоркширу, а потом одлучио да се врати у Сједињене 
Државе и преселио се с породицом у Хановер у Њу Хемпширу. 
Осам година касније решио се на још један повратак, и 
Брајсонови од 2003. поново живе у Енглеској. Прва Брајсонова 
књига био је урнебесни путопис Изгубљени континент. Бил 
Брајсон је за Кратку историју безмало свачега добио 2005. г. 
Декартову награду коју ЕУ додељује за изузетна међународна 
остварења у области науке. Кратка историја безмало свачега 
је такође добила награду Авентис у категорији научних књига 
2004. 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111-3 
БРАЈСОН, Бил 
        Kod kuće : kratka istorija privatnog života / Bil Brajson 
; preveo Goran Skrobonja. - Beograd : Laguna, 2011 
(Beograd : Margo-art). - 580 str. : ilustr. ; 20 cm 
 
Prevod dela: At Home / Bill Bryson. - Tiraž 1500. - O 
autoru: str. [581]. - Bibliografija: str. 533-575. 
ISBN 978-86-521-0676-9(broš.) 
1) Свакодневни живот - Историја 
159.922.26 
NIBIS ID : 122065  
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О књизи: 
Кристи Браун је рођен као жртва церебралне парализе. Ово је његова прича. Он се 

присећа како се као дете борио да прстом своје леве ноге научи да пише, слика и, коначно, 
куца на писаћој машини. Управо моћ да конторлише покрете бар једног дела тела омогућила 
му је улазак у свет уметности, премда на мала врата, или кроз прозорче од кухиње, где је у 
шестој години живота на поду написао слово А. Тек у седамнаестој години схватио је да би 
своју способност репродуковања могао да преобрази у стваралачку моћ, и писањем саопшти 
оно што није могао да каже у непосредном контакту са људима, чак ни онда кад му се говор, 
захваљујући упорном раду, знатно поправио. Браун је свој медијум на време препознао, и у 
томе је његова срећа. Зато је и могао да лута од каубојских и детективских прича са 
морбидним описима, преко оних сентименталних, писаних са становишта жељеног, непро-
живљеног и неиспуњеног. Покушао је да испише сопствену причу прожету дикенсовским 
тематским оквирима, сижеом и језиком, и на крају је ипак превео на свој језик, транс-
формишући Реминесценције ментално дефектног у наоко тако једноставан и тако јасан наслов: Моје лева нога

Преузето са: 

.  
 

http://www.prometej.rs/E-
Knjizara/2587/Moja-leva-noga.shtml 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Кристи Браун (1931–1981) је 
био ирски писац и сликар, који је боловао од цере-
бралне парализе и био је у стању једино да пише 
или куца прстима једног стопала. Најпознатији је 
по својој чувеној биографији Моја лева нога на 

основу које је снимљен и филм. 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Моја лева нога 
Браун, Кристи 
Прометеј, 2011 
174 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111(417)-31 
БРАУН, Кристи 
       Moja leva noga / Kristi Braun ; prevela Milica Mima 
Ružičić Novković. - Novi Sad : Prometej : Centar ``Živeti 
uspravno``, 2011 (Novi Sad : Prometej). - 174 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: My Left Foot / Christy Brown. - Tiraž 1.000. - 
Str. 5-13: Predgovor / Milica Mima Ružičić Novković. 
ISBN 978-86-515-0669-0(Prometej). - ISBN 978-86-
906371-6-4(CŽU) 
1) Браун, Кристи (1932-1981) 
NIBIS ID : 37700  
 

http://www.prometej.rs/E-Knjizara/2587/Moja-leva-noga.shtml�
http://www.prometej.rs/E-Knjizara/2587/Moja-leva-noga.shtml�
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О књизи: 
„Разматрајући филозофске аспекте и елементе стваралаштва Бранка Миљко-

вића затекли смо се пред необичним и захтевним питањем: како уопште приступити 
овој анализи на адекватан начин? Овај проблем настаје управо услед, могли бисмо 
рећи, непосредне и суштинске везе филозофије и песништва, певања и мишљења у 
делу овог уметника. Међутим, с обзиром на то да се овде ради о две већ одавно 
одвојене области духа, могућности њиховог повезивања у тумачењу једнако су 
бројне као и оне остварене у самом уметничком делу. Другим речима, праћење 
трагова филозофије у песничком опусу Бранка Миљковића може се обавити на 
неколико различитих начина.“ 

Уна Поповић 
 
Преузето из: књиге 
 
 
 
 
  
 
  

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41.09 Миљковић Б.(082) 
            БРАНКО Миљковић - песник ватре : зборник / 
приредио Михајло Пантић. - Београд : Библиотека града 
Београда, 2011 (Београд : Чигоја штампа). - 206 стр. : 
фотогр. ; 21 cm. - (Библиотека Врхови / [Библиотека 
града Београда])  
 
``Ова књига је настала у оквиру пројекта Библиотеке 
града Београда `Песник ватре - Бранко Миљковић`, а 
поводом педесет година одласка Бранка Миљковића`` --> 
прелим. стр. - Тираж 300. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Садржи и: Песме ; Разговори ; 
Поезија и облик ; Херметичка песма / Бранко Миљковић. 
ISBN 978-86-7191-213-6(картон) 
1) Миљковић, Бранко (1934-1961) - Поетика - Зборници 
2) Миљковић, Бранко (1934-1961) - Интервјуи 
929:821.163.41 Миљковић Б. (047.53) 
NIBIS ID : 22109  
 

Наслов 
Издавач 
Димензије 

Бранко Миљковић – песник ватре 
Библиотека града Београда, 2011 
206 стр. ; 21 cm 
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О књизи: 
„Током читавог свог живота постигао сам много изузетних ствари. У овој 

књизи поделићу са вама своје идеје и тајне свог успеха, али не само због тога што се 
надам да ће вам то помоћи да постигнете своје животне и пословне циљеве. Данас 
смо све више свесни последица наших поступака по животну средину, и чврсто 
верујем да сви имамо одговорност, и као појединци и као организације, да не 
наносимо штету. Зато у Ништа није немогуће размишљам о будућности. Много тога 
се променило откад сам основао Virgin 1968. године, и објаснићу како намеравам да 
пренесем свој бизнис и своје идеје на следећи ниво и у нове и узбудљиве области. 
Али такође сам сакупио све важне лекције, добре савете и инспиративне изреке и 
примере који су мени помогли на путу ка успеху. Иронично је, али ја никада нисам 
био онај ко ради ствари према књизи, већ су ме инспирисали и на мене извршили 
утицај многи изванредни људи. Надам се да ћете ви можда пронаћи мало инспирације на овим страни-
цама.“ 

Ричард Бренсон 
 
 

Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Ni%C5%A1ta-nije-nemogu%C4%87e-71533 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Ништа није немогуће 
Бренсон, Ричард 
Плато Books, 2010 
208 стр. ; 20 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Ništa-nije-nemoguće-71533�
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Белешка о аутору: 

 
 

  

Сер Ричард Бренсон (1950) је 
енглески индустријалац, најпознатији по свом 
бренду Virgin који се састоји од преко 360 компа-
нија. Бренсонов први пословни подухват био је 
покретање часописа Студент у време кад је имао 

само шеснаест година. Потом је 1970. започео посао са прет-
платом на музичке плоче, а 1972. је већ отворио ланац продав-
ница плоча који се звао Virgin Records, а касније је прерастао у 
мегамаркете Virgin. Са његовим упадљивим и такмичарским 
стилом, Бренсонов бренд Virgin је нагло порастао и развио се 
током осамдесетих година. Основао је Virgin Atlantic Airways и 
проширио је марку Virgin Records. Бренсон је данас на 261. 
месту Форбсове листе најбогатијих људи, чији се иметак про-
цењује на 1,5 милијарду фунти. 

Библиографски опис: 
821.111-94 
БРЕНСОН, Ричард 
        Ништа није немогуће : лекције о животу и бизнису / 
Ричард Бренсон ; превела с енглеског Драгиња Марић. - 
Београд : Плато Books : B&S, 2010 (Београд : B&S). - 208 
стр. ; 20 cm. - (Библиотека ``Посебна издања`` / [Плато 
books [и] B&S])  
 
Превод дела: Screw it, let`s do it / Richard Branson. - На 
пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка 
о њему. 
ISBN 978-86-447-0492-8(ПB ; брош.). - ISBN 978-86-
6115-033-3(B&S) 
1) Бренсон, Ричард (1950- ) 
NIBIS ID : 121824  
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О књизи: 
Нови роман једног од најпознатијих афричких писаца. Када прочитате Право 

на жудњу схватите да је то роман који вас заувек промени... Белешка о иницијацији 
жудње. У мрачном средишту свега, налази се загонетка: Шта је то жудња? Подсти-
цај на кретање, нагон да се проба забрањено слатко воће са примесом горчине. 
Кретање од онога што јесте према ономе што није. Главни лик романа Право на 
жудњу је Рубен Оливије, удовац и промашени писац, жртва реалности нове 
демократије у Јужној Африци, коју покушава да успостави црначка већина после 
дуге борбе против апартхејда и власти мањинске беле популације. Рубеново место у 
факултетској библиотеци преузима црни службеник, његови синови са својим 
породицама напуштају или ће напустити земљу, док он живи повучено у једној кући 
у предграђу, с осећањем кривице због смрти жене коју је неизмерно волео. Али 
прави разлог његове усамљености налази се у годинама његовог детињства, проведеног без љубави на 
фарми на рубу пустиње Калахари. То су разлози због којих се рађа његова жудња за храбром младом 
женом Тесом, која може све да му надокнади и којој је све унапред опроштено... 

 
Преузето са: http://www.delфi.rs/ka1un10709/delфi_knjige_pravo_na_zudnju.html 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Андре Бринк је један од 
најпознатијих писаца Јужне Африке, рођен 1935. г. 
у Оринџ Фри Стејту. После завршених студија 
енглеског језика одлази у Француску где завршава 
компаративну књижевност. Писао је песме, новеле и 

позоришне драме. Превео је многа дела светске књижевности. 
Његови романи су преведени на преко 30 језика, а он је три 
пута номинован за Нобелову награду. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Право на жудњу 
Бринк, Андре 
Дерета, 2011 
325 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(680)-31 
БРИНК, Андре 
         Pravo na žudnju / Andre Brink ; preveo s engleskog 
Rastko Garić. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2011 
(Beograd : Dereta). - 325 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Dereta 
vam predstavlja ...)  
 
Prevod dela: The Rights of Desire / André Brink. - Tiraž 
1000. - Rečnik: str. 323-325. - Na presavijenom delu kor. 
lista beleška o autoru. 
ISBN 978-86-7346-822-8(broš.) 
NIBIS ID : 122674  
 

http://www.delfi.rs/ka1un10709/delfi_knjige_pravo_na_zudnju.html�
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О књизи: 

 

Аутор је читав свој претходни живот свео на свега седам снова, или драгуља. 
Ми не знамо, колико је, хронолошки гледано, трајао песников живот, иако се може 
рећи да је већ био у поодмаклој доби, али не и стар.  На то упућује чињеница да му, 
у његовом отселништву у природи својом љубављу, утеху пружа Она која је, са 
молитвом на уснама, заплесала око његовог живота. Из читавог тог хронолошког 
тока, песник је издвојио свега седам тренутака, као седам временских екстаза које 
искачу и обликују свака за себе, по један сан или драгуљ. То су они догађаји када се 
живот чини интензивним и правим; који се издвајају из монотоније свакодневице. 
Насупрот главнини свакодневног живота, који прође и заборави се, као да га није ни 
било, у памћењу нам остану само сви екстатички тренуци који, у нашем сећању, 
заправо и чине наш живот. Њих песник назива драгуљима, или бајкама, а њихова 
целина, или, како би аутор рекао, букет, и представља прави живот. Остало је само – животарење. У 
том погледу ових седам драгуља – Новака Жала, чине роман његовог живота.  

Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-
%C4%8Cita%C4%8D-bajki-74907 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: 

  

Војислав Брковић је српски 
песник и прозни писац, рођен 1953. г. у Пећи. 
После више објављених књига песама, објавио је 
збирку прича Кључар 2009. г. Читач бајки је његов 
први роман. Живи у Београду. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Читач бајки 
Брковић, Војислав 
Плато Books, 2011 
179 стр. ; 19 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
БРКОВИЋ, Војислав 
        Читач бајки / Војислав Брковић. - Београд : Плато 
Books : B&S, 2011 (Београд : B&S). - 179 стр. ; 19 cm. - 
(Библиотека Посебна издања / [Плато Books])  
 
На кор. слика аутора и белешка о њему. - Тираж 500. - 
Стр. 169-176: Читач бајки Војислава Брковића / Илија 
Марић. - О писцу: стр. 177. 
ISBN 978-86-447-0539-0(ПБ; брош.). - ISBN 978-86-6115-
058-6(B&S) 
1) Брковић, Војислав (1953- ) - ``Читач бајки`` 
821.163.41.09 Брковић В. 
NIBIS ID : 121696  
 

http://www.plato.rs/knjiga-Čitač-bajki-74907�
http://www.plato.rs/knjiga-Čitač-bajki-74907�
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О књизи: 
Чарлс Буковски (1920–1994) је свој књижевни опус почео и завршио као 

песник. Прво што је објавио била је збирка песама Цвет, песница и зверски јаук 
(1960), после које је уследило још тридесетак књига поезије. Све друго, по чему је 
много познатији (романи и кратке приче), углавном је стварао на подстицај 
издавача. Свакодневно је писао песме, које су биле не само његов интимни дневник, 
већ и начин живота, најспонтанији израз његовог бића. За Џејн је издање које у 
пуном сјају представља најутицајнијег писца нашег времена, намењено свим љуби-
тељима Буковског, али и онима који га не знају као песника. 

 
Преузето са: корица књиге 
 
 
 
  
 
 

Белешка о аутору: Чарлс Буковски (1920–1994) 
амерички песник, приповедач и романописац. Данас 
се сматра једним од најутицајнијих писаца битничке 
генерације. Остаће упамћен по свом експлицитном, 
сировом, понекад чак вулгарном књижевном изразу 

и својим причама о симпатичним губитницима са маргина аме-
ричког друштва.  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

За Џејн 
Буковски, Чарлс 
ЛОМ, 2011 
166 стр. ; 22 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-1 
БУКОВСКИ, Чарлс 
        Za Džejn / Čarls Bukovski ; izabrao, preveo i priredio 
Flavio Rigonat. - Beograd : LOM, 2011 (Beograd : 
Caligraph). - 166 str. ; 22 cm 
 
Autorova slika i beleška o njemu na koricama. - Tiraž 700. 
ISBN 978-86-7958-041-2(karton) 
NIBIS ID : 122575  
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О књизи: 
Збирка почиње са његовим раним причама писаним за часописе почетком 

четрдесетих, и води свог читаоца на путовање кроз контракултуру и књижевне 
сукобе педесетих, психоделични талас шездесетих, нарцистичка задовољства 
седамдесетих и регановску антиутопију осамдесетих година XX века. То путовање 
Буковски украшава згодама из свог неславног читања поезије пред публиком, 
приказима сопствених дела, урнебесно смешним изводима из своје новинске 
колумне Белешке маторог покварењака и бројним тек откривеним, досада 
необјављеним приповедачким бисерима. Ипак, књига приказује и једног другачијег 
Буковског – оштроумног иако неконвенционалног књижевног критичара. Од њего-
вог Манифеста до самосвојних оцена Алена Гинсберга, Роберта Крилија, Лироја 
Џонса и Луиса Зукофског, кроз одсуство јунака открива се интелектуалац скривен испод његове 
неуглађене спољашњости...  

 
 

Преузето са: http://www.dereta.rs/4f0062b1-9f6b-
4b5b-a7f3-6a11cc23ee26/U-odsustvu-junaka.aspx 
 
 
 
 
  
 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111(73)-3 
БУКОВСКИ, Чарлс 
         U odsustvu junaka . Tom 2 : neobjavljeni eseji i priče : 
1946-1992. / Čarls Bukovski ; uredio i predgovor napisao 
Stiven Kalon ; s engleskog preveo Mirko Bižić. - Beograd : 
Algoritam, 2011 (Beograd : Neven ). - 279 str. ; 22 cm 
 
Prevod dela: Absence of the Hero / Charles Bukowski. - 
Tiraž 700. - Uvod: str. 5-20. - Napomene i bibliografske 
reference uz tekst. - Bibliografija: str. 276-277. 
ISBN 978-86-7662-109-5(karton) 
1) Буковски , Чарлс (1920-1994) 
NIBIS ID : 122756  
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

У одсуству јунака 
Буковски, Чарлс 
Алгоритам, 2011 
279 стр. ; 22 cm 
 

http://www.dereta.rs/4f0062b1-9f6b-4b5b-a7f3-6a11cc23ee26/U-odsustvu-junaka.aspx�
http://www.dereta.rs/4f0062b1-9f6b-4b5b-a7f3-6a11cc23ee26/U-odsustvu-junaka.aspx�
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О књизи: 
14 интервјуа у којима један од највећих писаца модерне америчке књи-

жевности скида маску уметника и отворено говори о писању, женама, пићу, љубави, 
поезији, детињству, родитељима, инспирацији, сексу, хиподрому, лудилу, узорима.... 

 
 

Преузето са: корица књиге 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Четрнаест интервујуа 
Буковски, Чарлс 
ЛОМ, 2010 
165 стр. ; 22 cm 
 

Библиографски опис: 
929:821.111(73) Буковски Ч.(047.53) 
БУКОВСКИ, Чарлс 
         [četrnaest] 
         14 intervjua / Čarls Bukovski ; izabrao i preveo Nenad 
Župac. - 2. izd. - Beograd : LOM, 2010 (Beograd : 
Caligraph). - 165 str. ; 22 cm 
 
Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o 
njemu. - Tiraž 500. - Str. 159-165: Buntovnik : život i delo 
Čarlsa Bukovskog / Nenad Župac. - Napomene i 
bibliografske reference uz tekst. 
ISBN 978-86-7958-010-8(broš.) 
1) Буковски, Чарлс (1920-1994) - Интервјуи 
NIBIS ID : 122259  
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О књизи: 
Књига о путовању Чарлса Буковског по Европи  почиње пијаним скандалом 

на француској телевизији и небулозним излетом на Азурну обалу, да би се наставила 
серијом мамурлука током немачке турнеје... 

 
 

Преузето са: корица књиге 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Шекспир никада ово није радио 
Буковски, Чарлс 
ЛОМ, 2010 
117 стр. ; 22 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-94 
БУКОВСКИ, Чарлс 
         Šekspir nikada ovo nije radio / Čarls Bukovski ; preveo 
i priredio Flavio Rigonat ; [fotografije Michael Montfort]. - 
2. izd. - Beograd : LOM, 2010 (Beograd : Caligraph). - 117 
str. : autorove slike ; 22 cm. - (Izabrana dela Čarlsa 
Bukovskog / [LOM, Beograd] ; knj. 4)  
 
Prevod dela: Shakespeare Never Did This / Charles 
Bukowski. - Tiraž 700. - Čarls Bukovski (1920-1994) : 
hronologija: str. 114-[118]. 
ISBN 978-86-7958-006-1(broš.) 
NIBIS ID : 122257  
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О књизи: 
Komo је најчитанија књига Срђана Ваљаревића, култног аутора млађе и 

средње генерације у Србији, роман који је у самом врху савремене српске књи-
жевности. 

 
 

Преузето са: корица књиге 
 
 
 
  
 
 
 

Белешка о аутору: Срђан Ваљаревић је рођен у 
Београду 1967. г. Објављивао је поезију, романе, 
дневнике. Превођен је на више страних језика. Ње-
гов роман Комо одлично су прихватили читаоци и 
књижевна критика у Француској. 

 
 
 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Комо 
Ваљаревић, Срђан 
ЛОМ, 2011 
203 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ВАЉАРЕВИЋ, Срђан 
          Komo : roman / Srđan Valjarević. - Beograd : LOM, 
2011 (Beograd : Caligraph). - 203 str. ; 21 cm. - (Srđan 
Valjarević ; knj. 6)  
 
Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o 
njemu. - Tiraž 1000. 
ISBN 978-86-7958-042-9(broš.) 
NIBIS ID : 122267  
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О књизи: 
Лист на корици хлеба је прва књига Срђана Ваљаревића. Настала је једног 

лета када је аутор имао само 22 године. То је роман-мозаик, калеидоскопска слика 
света виђеног очима детета. Јер писац је младић који је остао дете, и то је велика 
предност ове књиге о одрастању, која је наговештај његових каснијих дела Комо и 
Дневник друге зиме. 

 
 

Преузето са: корица књиге 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Лист на корици хлеба 
Ваљаревић, Срђан 
ЛОМ, 2011 
119 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ВАЉАРЕВИЋ, Срђан 
          List na korici hleba : roman / Srđan Valjarević. - 
Beograd : LOM, 2011 (Beograd : Caligraph). - 119 str. ; 21 
cm. - (Srđan Valjarević ; knj. 1)  
 
Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o 
njemu. - Tiraž 700. 
ISBN 978-86-7958-043-6(broš.) 
NIBIS ID : 122266  
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О књизи: 
Радња романа Град и пси, којим је Варгас Љоса задобио међународно 

признање, одвија се у војној гимназији с интернатом где су питомци подвргнути 
строгој војничкој дисциплини, и где владају неписана правила и закон јачега. Млади 
људи приморани су да науче да се уклопе у такву средину и живе отуђујућим 
начином живота, који им не дозвољава да се развијају као личности, и где су непре-
кидно потчињени и понижени. Заједно с бруталношћу својственој војничком живо-
ту, на страницама овог изванредног романа све кипти од силовитости и страсти 
младости која затим прераста у бес, у гнев и заслепљеност потпуно уништавајући 
осећајност ових младих људи. Овај роман није само жучна критика уперена против 
суровог понашања у групи питомаца Војне гимназије Леонсио Прадо него и 
директан напад на погрешне представе о мушкости, о томе чему она служи, као и о 
последицама лоше схваћеног војничког образовања.  
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1733_knjiga_grad_i_psi_laguna.html 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Марио Варгас Љоса је рођен у 
Перуу 1936. г. Постао је познат тек после објављи-
вања романа Град и пси. Објављивао је романе, при-
поветке, студије, есеје, сећања, драмска дела. Годи-
не 2010. добио је Нобелову награду за књижевност.  

 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Град и пси 
Варгас Љоса, Марио 
Лагуна, 2011 
436 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.134.2(85)-31  
ВАРГАС Љоса, Марио 
        Grad i psi / Mario Vargas Ljosa ; prevela Gordana 
Mihajlović. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art). 
- 436 str. ; 20 cm. - (Romani Marija Vargasa Ljose / 
[Laguna] ; knj. 1)  
 
Prevod dela: La ciudad y los perros / Mario Vargas Llosa. - 
O autoru: str. 435-436. 
ISBN 978-86-521-0792-6(broš.) 
NIBIS ID : 122018  
 
 

http://www.laguna.rs/n1733_knjiga_grad_i_psi_laguna.html�
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О књизи: 
...У Пијури, пустињи у перуанском приобаљу, један старац, дон Анселмо, 

подиже зелену кућу, кућу уживања. Многи ће је посећивати и ширити причу о 
развратним услугама које су ту пронашли све док Зелена кућа не прерасте у мит. 
Онда ће је, заједно са осталим „чуварима морала“, у борби против „изопачене 
јазбине“ спалити један свештеник. Годинама касније, Дон Анселмова ћерка Чунга 
оснива нову јавну кућу, и даје јој исто име Зелена кућа. Заједно са новим зидовима 
из пепела је изашао стари дух бордела. Нови гости плету старе нити разврата, 
посрнућа, живота... Годину дана по свом објављивању роман је освојио Награду 
критике, а затим и Међународну награду за књижевност Ромуло Гаљегос, за најбољи 
роман написан на шпанском језику.  
 
 
Преузето са: 

 

http://www.laguna.rs/n1765_knjiga_zelena_kuca_lagun
a.html  

 
 
 
  
 
 
 
 

 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Зелена кућа 
Варгас Љоса, Марио 
Лагуна, 2011 
456 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.134.2(85)-31 
ВАРГАС Љоса, Марио 
       Zelena kuća / Mario Vargas Ljosa ; prevela Gordana 
Mihajlović. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art). 
- 456 str. ; 20 cm. - (Romani Marija Vargasa Ljose / 
[Laguna] ; knj. 2)  
 
Prevod dela: La casa verde / Mario Vargas Llosa. - 
Napomene uz tekst. - O autoru: str. 455-456. 
ISBN 978-86-521-0827-5(broš.) 
NIBIS ID : 122021  
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О књизи: 
...Уранија Кабрал седи крај постеље одузетог оца, некадашњег моћника, и 

присећа се догађаја од пре тридесет и пет година који су је натерали да заувек 
напусти родно острво и пресече све породичне везе. Група завереника у заседи чека 
да наиђу кола с тиранином који је за тридесет година владавине убио на десетине 
хиљада људи. Решени су да га убију иако су сасвим свесни каква их мучења потом 
чекају. Диктатор мале острвске државе који се завадио са целим светом сусреће се с 
најљућим непријатељем, кога не може да савлада. Иронијом судбине, човеку који не 
зна за страх – попустила је петља. Преплићући догађаје из 1961. и 1996, породичне и 
личне драме јунака, Марио Варгас Љоса на бриљантан начин осликава последње 
дане Трухиљове војне диктатуре.  
 
 
Преузето са: 
http://www.laguna.rs/n1686_knjiga_jarceva_фesta_lag
una.html 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Јарчева фешта 
Варгас Љоса, Марио 
Лагуна, 2011 
492 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.134.2(85)-31 
ВАРГАС Љоса, Марио 
        Jarčeva fešta / Mario Vargas Ljosa ; prevela sa 
španskog Ljiljana Popović Anđić. - Beograd : Laguna, 2011 
(Beograd : Margo-art). - 492 str. ; 20 cm. - (Romani Marija 
Vargasa Ljose / [Laguna] ; knj. 8)  
 
Prevod dela: La Fiesta del Chivo / Mario Vargas Llosa. - O 
autoru: str. 491-492. 
ISBN 978-86-521-0757-5(broš.) 
NIBIS ID : 122019  
 

http://www.laguna.rs/n1686_knjiga_jarceva_festa_laguna.html�
http://www.laguna.rs/n1686_knjiga_jarceva_festa_laguna.html�
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О књизи: 
...Авантура је започета 1903. у Конгу а завршена једног јутра 1916. у лондон-

ском затвору. Ово је животна прича Ирца Роџера Кејсмента. Херој и негативац, 
издајник и слободар, моралан и неморалан – његов вишезначни лик се гаси и поново 
рађа после смрти. Кејсмент је био један од првих Европљана који је обелоданио 
ужасе колонијализма. С његових путовања остала су два чувена извештаја који су 
потресли тадашње друштво. Објављивањем делова његових дневника сумњиве веро-
достојности јавност је учинила све да буде прогнан и заборављен. До данас...  
 
 
 
Преузето са: 
http://www.laguna.rs/n1762_knjiga_keltov_san_laguna.
html 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Келтов сан 
Варгас Љоса, Марио 
Лагуна, 2011 
436 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.134.2(85)-31 
ВАРГАС Љоса, Марио 
        Keltov san / Mario Vargas Ljosa ; prevela Ljiljana 
Popović Anđić. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-
art). - 436 str. ; 20 cm. - (Romani Marija Vargasa Ljose / 
[Laguna] ; knj. 10)  
 
Prevod dela: El sueno del celta / Mario Vargas Llosa. - 
Napomene uz tekst. - O autoru: str. 435-436. 
ISBN 978-86-521-0833-6(broš.) 
NIBIS ID : 122020  
 

http://www.laguna.rs/n1762_knjiga_keltov_san_laguna.html�
http://www.laguna.rs/n1762_knjiga_keltov_san_laguna.html�
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О књизи: 
Култна књига Марија Варгаса Љосе! „Када ли се то Перу зајебао?“ Овом 

реченицом главни јунак Сантјаго Савала, студент Универзитета Сан Маркос у Лими, 
активиста Универзитетске федерације Кауиде, која се бори против диктатуре 
перуанске владе, и син министра те исте владе, започиње низ искрених размишљања 
и интимних разговора с невероватном плејадом ликова које сусреће у неугледној, 
сиротињској кафани Катедрала. Овај роман маестралне структуре, свакако једин-
ствен у латиноамеричкој књижевности, повремено мозаик, а повремено лавиринт 
људских судбина, открива целовиту драму Перуа педесетих година прошлог века 
кроз исповести обичних људи и аутобиографске детаље.  
 
 
Преузето са: 
http://www.laguna.rs/n1746_knjiga_razgovor_u_katedr
ali_laguna.html 
 
 
 
 
  
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Разговор у катедрали 
Варгас Љоса, Марио 
Лагуна, 2011 
622 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.134.2(85)-31 
ВАРГАС Љоса, Марио 
         Razgovor u Katedrali / Mario Vargas Ljosa ; prevela sa 
španskog Jasna Bunjevac Sotelo. - Beograd : Laguna, 2011 
(Beograd : Margo-art). - 622 str. ; 20 cm. - (Romani Marija 
Vargasa Ljose / [Laguna] ; knj. 3)  
 
Prevod dela: Conversacion en la Catedral / Mario Vargas 
Llosa. - O autoru: str. 621-622. 
ISBN 978-86-521-0769-8(broš.) 
NIBIS ID : 121981  
 

http://www.laguna.rs/n1746_knjiga_razgovor_u_katedrali_laguna.html�
http://www.laguna.rs/n1746_knjiga_razgovor_u_katedrali_laguna.html�
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О књизи: 
Први роман Ласла Вегела који на начин типичан за време свог настанка, 

крајем шездесетих година XX века, проблематизује стварност социјалистичког 
режима из визуре студената склоних аутодеструктивном понашању.  
 
 
Преузето са: http://www.knjizare-vulkan.rs/MEMOARI-JEDNOG-MAKROA-10485 
 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Ласло Вегел  је романсијер, 
есејиста, драмски писац и позоришни критичар, 
рођен 1941. г. у Србобрану. Пише на матерњем 
мађарском језику и, по речима критике, подједнако 
припада и српској и мађарској књижевности. У 

Будимпешти је 2009. добио највише мађарско признање за 
стваралаштво – Награду Лајош Кошут. Његова најзначајнија 
дела су романи Мемоари једног макроа (1967), Дупла 
експозиција (1983), Паренеза (1987), Велика источно-средњо-
европска Гозба ступа и Пикарски роман (1996) и Exterritorium 
(2002), затим књига есеја Витгенштајнов разбој (1993) и 
драмских дела Јудита и друге драме (2005). Дела су му 
превођена на више европских језика. 
  

Библиографски опис: 
821.511.141(497.11)-31 
ВЕГЕЛ, Ласло 
        Memoari jednog makroa / Laslo Vegel ; sa mađarskog 
preveo Aleksandar Tišma. - Beograd : Stubovi kulture, 2011 
(Beograd : AMD sistem). - 267 str. : autorova slika ; 17 cm. - 
(Biblioteka Minut ; knj. 150)  
 
Prevod dela: Egy makroemlekiratai / Végel Laszlo. - Tiraž 
1.000. - Beleška o piscu: str. 267. 
ISBN 978-86-7979-352-2(broš.) 
NIBIS ID : 17544  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Мемоари једног макроа 
Вегел, Ласло 
Стубови културе, 2011 
267 стр. ; 17 cm 
 

http://www.knjizare-vulkan.rs/MEMOARI-JEDNOG-MAKROA-10485�
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О књизи: 
Роман о сто година у животу једне српске породице. Узбудљиви, комични и 

трагични доживљаји Д. М. Томића и његових предака и потомака у вихору дваде-
сетог века, у Србији између Аустроугарске, Русије и Америке. Породични родослов 
који се протеже од богатог свињарског трговца из Шапца, Алексе Копца, прве жртве 
„Свињског рата“, до његовог истоименог чукунунука, савременог Београђанина. У 
историјске податке који се уписују у грађу овог романа спадају, између осталог, 
трговачки послови са Фројдом и Кестлером, сусрет са Лењином. Коминтерна, 
окупација, Информбиро, Голи оток, Удба, Црвени универзитет Карл Маркс, плаћене 
убице, ратни злочинци, Милошевић код психијатра, тамо далеко у Грчкој… 
Поједина поглавља из романа Бела, ћао објављена су у светским часописима и 
антологијама на енглеском, италијанском, француском и немачком. Духовито, иро-
нично потресно. Књига о људској судбини и идентитету, забавна али и подстицајна.  
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1657_knjiga_bela_cao_laguna.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Душан Величковић, новинар и 
писац. Дела су му преведена на више светских је-
зика. Био је главни уредник НИН-а (1993–1997) и 
недељника Европа (2007–2008). Сарадник је нај-
угледнијих светских часописа и новина. Члан је 

Српског ПЕН центра и члан уређивачког савета америчког 
часописа за европску књижевност Absinthe. Добитник је Међу-
народне награде за слободу и журнализам у Напуљу. 
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Бела, ћао 
Величковић, Душан 
Лагуна, 2011 
178 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар Библиографски опис: 

821.163.41-31 
ВЕЛИЧКОВИЋ, Душан 
        Bela, ćao : roman o sto godina u životu jedne srpske 
porodice / Dušan Veličković. - Beograd : Laguna, 2011 
(Beograd : Margo-art). - 178 str. : geneal. tabla ; 20 cm. - 
(Biblioteka Meridijan ; knj. 31)  
 
Tiraž 2.000. - O autoru: str. 177-178. 
ISBN 978-86-521-0728-5(broš.) 
NIBIS ID : 17639  
 

http://www.laguna.rs/n1657_knjiga_bela_cao_laguna.html�
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О књизи: 
Капија Балкана је капитално дело Светлане Велмар Јанковић о Београду. 

Поуздана као историјски водич и узбудљива као прозна авантура Капија Балкана је 
књига најдубље оданости и најдубљих осећања. Књигољупци, и не само они, истичу 
да се већ неко време жељно ишчекивала Капија Балкана, историјска прича о 
Београду. Историјска, како Светлана Велмар Јанковић напомиње, јер се ослања на 
обимну историјску грађу, а прича јер је казивање ипак само субјективно сагледавање 
историјских збивања од првих помена насеља на ушћу Саве у Дунав па до Првог 
светског рата. 
 
Преузето са: http://www.delfi.rs/ka1un10581/delfi_knjige_kapija_balkana.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Светлана Велмар Јанковић се 
родила у Београду, 1933. г. Радила је као секретар и 
уредник часописа Књижевност. Дуго је година 
уређивала, у Издавачком предузећу Просвета, еди-
ције савремене југословенске прозе и есејистике. 

Основала је библиотеку Баштина. Објавила је романе: Ожи-
љак (1956, друго прерађно издање 1999), Лагум (1999), Бездно 
(1995), Нигдина (2000) и Востаније (2004); есеје: Савременици 
(1968), Уклетници (1993) и Изабраници (2005); збирке припо-
ведака: Дорћол (1981), Врачар (1994), Гласови (1997), Књига за 
Марка (1998) и Очаране наочаре (2006); молитве Светилник 
(1998); драме Кнез Михаило (1994) и Жезло (2001); и роман-
сирану биографију Прозраци (2003).  

Библиографски опис: 
821.163.41-94 
ВЕЛМАР-ЈАНКОВИЋ, Светлана 
         Капија Балкана : брзи водич кроз прошлост 
Београда / Светлана Велмар Јанковић. - Београд : 
Стубови културе, 2011 (Београд : Публикум). - 616 стр. : 
илустр. ; 24 cm 
 
Ауторкина слика. - Тираж 3.000. - О писцу: стр. 611. - 
Библиографија: стр. 589-593. - Регистри. 
ISBN 978-86-7979-253-2(картон) 
1) Београд - Историја 
94(497.11 Београд)(093.3) 
NIBIS ID : 76646  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Капија Балкана 
Велмар Јанковић, Светлана 
Стубови културе, 2011 
616 стр. ; 24 cm 
 

http://www.delfi.rs/ka1un10581/delfi_knjige_kapija_balkana.html�
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О књизи: 
Сугестивни наслов На падини не односи се само на идилично место на ком се одвија 

радња романа: његов писац с резигнираним хумором посматра куда то свет иде и не тражи 
излаз у ескапизму. „Уметност која нема никакве везе с нашим постојањем и с расутом, 
фаличном и компликованом стварношћу мене не занима. Ја сам старомодан, ја сам за јасно 
дефинисане вредности. Постмодерни је све једнако вредно (gleich gültig), па тиме и свеједно 
(gleichgültig).“ Но, овај роман није никакав мрачњачки манифест. На падини има строгу али 
једноставну структуру; радња је смештена у садашњицу, али је исприповедана на готово 
традиционалан начин. Критичари су Вернеру замерали чак сувише брижљиву структуру, но, 
евентуални осећај исконструисаности ублажен је хумором и, уосталом, скоро детективским 
обртом који читаоца чека пред крај књиге. На сто педесет страница пратимо разговор који 
два случајна познаника воде током две вечери и који ће врло брзо почети да се врти око 
детаља из њиховог емотивног живота.  
 
Преузето са: http://www.fabrikaknjiga.co.rs/na-padini/ 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Маркус Вернер (1944) је 
познати швајцарски прозаиста. На немачком 
говорном подручју је познат, али неекспониран 
и готово анахроно неконтроверзан писац. Гер-
манистику, филозофију и психологију студирао 

је у Цириху, где је и докторирао радом о Максу Фришу. 
Петнаест година радио је у просвети, да би се 1990. сасвим 
посветио писању. Први од седам романа објавио је 1984. г.  
 

 

Библиографски опис: 
821.112.2(494)-31 
ВЕРНЕР, Маркус 
        Na padini : roman / Markus Verner ; s nemačkog 
prevela Aleksandra Bajazetov. - Beograd : Fabrika knjiga, 
2011 (Beograd : Standard 2). - 147 str. ; 20 cm. - (Edicija 
Dan i noć / [Fabrika knjiga] ; knj. 51)  
 
Prevod dela: Am Hang / Markus Werner. - Napomena uz 
prevod: str. 144. - Str. 145-147: O duhu vremena i zavisti 
prema prilagođenom ološu / Aleksandra Bajazetov. 
ISBN 978-86-7718-107-9(broš.) 
NIBIS ID : 122825  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

На падини 
Вернер, Маркус 
Фабрика књига, 2011 
147 стр. ; 20 cm 
 

http://www.fabrikaknjiga.co.rs/na-padini/�
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 О књизи: 
„Остале су ми само успомене на тебе. Када тако напишем звучи као текст из 

некаквих глупих америчких бестселера, којима смо се заједно смејали – али за мене 
тај клише одједном представља дубоку истину. Сатима и данима мислим на тебе: на 
послу, у ауту, код куће…“ Овако Оливер започиње своје писмо вољеној али га не 
шаље ни обичном ни електронском поштом, не оставља га за собом као опроштајну 
поруку. Објављује га у облику скупе огласне поруке, која је попут осталих реклама 
истакнута на свим станицама метроа у Прагу. Он читавих пола година сваког месеца 
пише по једно писмо, а цео град их чита. За то време, нас читаоце, привилеговане 
овом књигом, његова Лаура води кроз праву љубавну причу двадесет првог века. 
Овај духовит, искрен и оригиналан љубавни роман, који је у Европи доживео 
невероватан успех, показаће вам само да је свако време, па и ово наше, електронско 
и маркетиншко, време за љубав. 
 
Преузето са: http://www.monoimanjana.rs/e61b737e-4ффd-4b85-851ф-cb98302be8d5/ROMAN-ZA-
ZENE.aspx 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Михал Вивег (1962) је данас 
најуспешнији чешки писац, чије су књиге популарне 
у Европи, Америци, Израелу... Вивегови романи до-
стижу високе тираже и бројна поновљена издања, а 
према неколико његових дела снимљени су играни 

филмови.  
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Роман за жене 
Вивег, Михал 
Моно и Мањана, 2011 
250 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.162.3-31 
ВИВЕГ, Михал 
         Roman za žene / Mihal Viveg ; sa češkog prevela 
Aleksandra Cimpl Simeonović. - Beograd : Mono i Manjana, 
2011 (Lazarevac : Elvod-print ). - 250 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: Roman pro ženy / Michal Viewegh. 
ISBN 978-86-7804-407-6(broš.) 
NIBIS ID : 122152  
 

http://www.monoimanjana.rs/e61b737e-4ffd-4b85-851f-cb98302be8d5/ROMAN-ZA-ZENE.aspx�
http://www.monoimanjana.rs/e61b737e-4ffd-4b85-851f-cb98302be8d5/ROMAN-ZA-ZENE.aspx�


 
ст

ра
на

 8
4 

 
 
 
 
 
 
 
О књизи: 
...Хулио Валдивијесо, мексички интелектуалац који се иселио у Европу, 

после дугог одсуства враћа се у своју земљу. Револуционарно-институционална 
партија (PRI) напокон је изгубила на изборима и почиње прелазни период. Хулио се, 
као и сви емигранти, враћа у само њима познат ток времена, увек присутну 
прошлост, где се човек поново сусреће са саблашћу онога што је могао бити, са 
заводљивом немогућношћу да настави живот тамо где га је оставио. И у том 
заносном и страшном повратку одвијају се сусрети који га воде до изгубљене 
љубави, до епизоде из рата кристероса за коју је везано његово сопствено име, до 
живе легенде о песнику Рамону Лопесу Велардеу. Али како прихватити овај нови 
живот? Јер, после пада PRI-ја, намеће се ново тумачење, ново приказивање историје. 
И у таквој историји, где се сустичу све приче, Валдивијесо ће упознати романописца 
Константина Портељу, који хаос претвара у узбудљиве бестселере; бизнисмена Гандару који жели да 
производи ауторско телевизијско смеће; свештеника Монтевердеа, који тражи чврсте разлоге за веру у 
истражном окружењу и Игнасију, Пенелопу свих повратака. То су гласови који траже сведока, 
саучесника, приповедача историје. Валдивијесо се, наиме, у свом особеном прелазном обреду, вратио 
на једну Итаку измучену вештим ударцима организованог злочина и политике схваћене као завера, у 
један Мексико где се лоше сведени рачуни Револуције враћају са обележјима трагикомедије, где се 
епика претвара у теленовелу.  
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1673_knjiga_svedok_laguna.html 
 
 
 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Сведок 
Виљоро, Хуан 
Лагуна, 2011 
482 стр. ; 20 cm 
 

http://www.laguna.rs/n1673_knjiga_svedok_laguna.html�
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 Белешка о аутору: Хуан Виљоро (1956) је 
мексички романописац, приповедач и преводилац. 
Написао је и неколико хроника и романа за децу 
као и неколико књига есеја. Био је професор на 
универзитетима УНАМ, Јејл и Помпеу Фабра у 

Барселони. Добитник је бројних књижевних награда. Роман 
Сведок је 2004. једногласно добио XXII награду Ералде за 
роман.  
 
 

 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.134.2(72)-31 
ВИЉОРО, Хуан 
          Svedok / Huan Viljoro ; prevela [sa španskog] Ljiljana 
Popović Anđić. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-
art). - 482 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Bolero ; knj. br. 5)  
 
Prevod dela: El testigo / Juan Villoro. - Tiraž 1500. - 
Napomene uz tekst. - Str. 477-482: Čitaoče, ne oklevaj! / 
Branko Andrić. - O autoru: str. [483]. 
ISBN 978-86-521-0686-8(broš.) 
1) Виљоро, Хуан (1956- ) - ``Сведок`` 
821.134.2(72).09-31 Виљоро Х. 
NIBIS ID : 122086  
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О књизи: 

Преузето са: 

Последње Сергијево искушење је друштвено актуелан и критичан, исто-
времено иронично и трагично интониран роман о источноевропским транзицијама. 
Изузетна и узбудљива прича о словеначкој транзицији. Књига чије бисмо јунаке, 
догађаје и заплете могли лако да замислимо у свом непосредном окружењу. Писан у 
неореалистичком маниру у ком се ерос и танатос силовито преплићу са егзистенци-
јалним и метафизичким питањима, овај роман својом симболиком и многостраним 
асоцијацијама далеко надилази Љубљану (у чију је топографију прецизно наративно 
ситуиран) и Словенију у целини, постајући једно од дела које о европском Истоку 
данас говори више, пластичније и дубље од томова сваковрсних студија које су 
писане на ту тему, али и дело које изнова актуелизује Камијев став из Мита о 
Сизифу да је побуна против апсурдности света још једина права мушка ствар. А за 
уверљиво покретање таквих питања кадра је једино збиља велика литература. 
 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/poslednje-sergijevo-iskusenje/ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Последње Сергијево искушење 
Вирк, Јани 
Архипелаг, 2010 
186 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/poslednje-sergijevo-iskusenje/�
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Белешка о аутору: 

 
  

Јани Вирк (Љубљана, 1962), 
романописац, новинар и преводилац. Дипломирао 
је немачки језик и компаративну књижевност на 
Филозофском факултету у Љубљани. Од 1985. до 
1991. г. био је слободни уметник, потом је започео 

рад у новинарству. Тренутно је главни уредник културних и 
уметничких програма РТВ Словенија. Један је од најзначај-
нијих савремених словеначких прозних писаца. Пише романе, 
приче, есеје, песме и сценарије. Поред једне књиге песама и 
једне књиге есеја, Јани Вирк је објавио и четири књиге прича и 
новела. Романи Јанија Вирка превођени су на више европских 
језика..  

Библиографски опис: 
821.163.6-31 
ВИРК, Јани 
        Последње Сергијево искушење / Јани Вирк ; превод 
са словеначког Ана Ристовић ; поговор Младен 
Весковић. - Београд : Архипелаг, 2010 (Нови Сад : 
Артпринт ). - 186 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Сто 
словенских романа / [Архипелаг])  
 
Превод дела: Zadnja Sergijeva skušnjava / Jani Virk. - 
Тираж 1.000. - Очај и пркос: стр. 183-186. 
ISBN 978-86-86933-75-1(картон с омотом) 
NIBIS ID : 43724  
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О књизи: 

  Музика коју су свирали – британски хеви метал помешан са ставом аме-
ричког панка – постала је правац за себе: треш. Постали су највећи бенд на свету. 
Када их је угрозио гранџ, изнова су себе осмислили. Затим им је певач отишао на 
рехабилитацију и умало се нису распали. Они су Металика, највећи и најутицајнији 
рок састав у протеклих тридесет година. Као Лед цепелин за хард рок и Секс 
пистолс за панк, тако је и Металика постала бенд који је одредио изглед и звук хеви 
метала у осамдесетим. Као изумитељи треш метала – за њима су дошли Слејер, 
Антракс и Мегадет – Металика је одувек била на челу, одувек гурала на следећи 
ниво; Металика, која ће постати последњи велики рок монолит. Са више од сто 
милиона примерака, Металика је на петом месту по укупном броју продатих албума 
свих времена. Увелико су превазишли границе рока и метала и задрли у главне 
токове популарне музике. До сада није постојала критичка, ауторитативна, темељна биографија бенда. 
Мик Вол приповеда причу о томе како је Ларс Улрих, обожавалац музике који је играо тенис и 
размењивао касете, претворио снове из своје спаваће собе у стварност. Објашњава како је саобраћајна 
несрећа из 1986, у којој је погинуо Клиф Бертон, њихов басиста који је волео Велвет андерграунд и 
џез, жестоко трауматизовала бенд – до те мере да они годинама нису могли да се изборе с том 
трагедијом. Бави се догађајима иза камере награђиваног филма из 2004, Некакво чудовиште, који је до 
језивих детаља приказао докле су они тачно догурали. Вол их прати до стицања њиховог тренутног 
статуса као предводника Велике четворке – путујућег рок фестивала који је наступао пред милионима. 
Ова књига одгонета причу о разним отеловљењима бенда Металика да би дала коначну реч о највећем 
метал саставу на свету. 

  
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1779_knjiga_enter_night_-_biograфija_benda_metalika_laguna.html 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Enter Night 
Вол, Мик 
Лагуна, 2011 
440 стр. ; 20 cm 
 

http://www.laguna.rs/n1779_knjiga_enter_night_-_biografija_benda_metalika_laguna.html�
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Белешка о аутору: Мик Вол је један од најпо-
знатијих британских музичких новинара, водитеља 
и писаца. Некада главни уредник магазина Classic 
Rock, сарађивао је и с листовима Mojo, Music Week, 
Mail on Sunday и бројним новинама и часописима 

широм света. Поред тога, водио је сопствене емисије на 
телевизији Sky и радио-станицама Radio 1 и Capital Radio. 
Његово лице препознатљиво је из безбројних музичких 
документараца BBC-a. Током своје тридесетогодишње карије-
ре повремено је био представник за јавност значајних клије-
ната, менаџер, а исто тако и службеник дискографских кућа.  
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
929:78.071.1/.2(73) 
ВОЛ, Мик 
          [Enter nait] 
          Enter Night : biografija benda Metalika / Mik Vol ; 
preveo Marko Mladenović. - Beograd : Laguna, 2011 
(Beograd : Colorgrafx). - 440 str., [24] str. s fotogr. ; 20 cm 
 
Prevod dela: Enter Night / Mick Wall. - Tiraž 1500. - O 
autoru: str. [443]. - Napomene uz tekst. - Bibliografija: str. 
435-440. 
ISBN 978-86-521-0829-9(broš.) 
1) Металика (вокално-инструментални састав) 
2) Рок музичари - САД - 20-21в - Биографије 
784.011.26МЕТАЛИКА 
NIBIS ID : 122136  
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О књизи: 
Каран је реч из једног од абориџинских језика и значи душа. У основи овог 

романа је прича о страдању Абориџина у време британске колонизације аустра-
лијског континента, током које је аустралијска влада експлоатисала уранијум, да би 
касније Британци годинама изводили нуклеарне пробе на абориџинској земљи, 
уништавајући и људе и природу. Аутор романа је Сретен Божић, Србин који живи у 
Аустралији и пише на енглеском језику. 

 
Преузето са: http://issuu.com/ikjasen/docs/b._vongar_-_karan 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Сретен Божић (Горња 
Трешњевица, 1932) је аустралијски писац српског 
порекла, антрополог, хуманиста и борац за права 
аустралијских Абориџина познат под именом Б. 
Вонгар. Пише романе, драме, кратке приче и песме. 

За своја дела је више пута награђиван. Током живота се 
дружио и имао подршку многих великана као што су Жан Пол 
Сартр, Симон де Бовоар, Семјуел Бекет и др. Књиге су му 
превођене на многе језике. 

  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Каран 
Вонгар, Б. 
Јасен, 2011 
297 стр. ; 22 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(94)-31 
ВОНГАР, Б. 
         Каран : нуклеарни циклус / Б. Вонгар ; превела с 
енглеског Венита Ђурић. - Београд : Јасен, 2011 (Београд 
: Донат граф ). - 297 стр. ; 22 cm. - (Изабрана дела / Б. 
Вонгар ; књ. 2) (Библиотека Знакови / [Јасен])  
 
Превод дела: Karan / B. Wongar. - Тираж 1000. - 
Напомене уз текст. - Речник абориџинских назива и 
појмова: стр. 290-291. - Стр. 292-297: О површности и 
дубини истине / Александар Петровић. - Право име 
аутора: Сретен Божић. 
ISBN 978-86-85337-80-2(картон) 
1) Вонгар, Б. (1932- ) 
821.111(94).09-31 Вонгар Б. 
NIBIS ID : 121060  
 

http://issuu.com/ikjasen/docs/b._vongar_-_karan�
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О књизи: 
Кристина Лукас је списатељица која је у својим двадесетим доживела 

несрећу након које није у стању да ствара и чува сећања дуже од двадесет четири 
сата. Заробљена у безизлазној ситуацији у којој се свакога дана буди верујући да је 
још млада, неудата и да је пред њом читав живот, Кристина сваког јутра схвата да је 
средовечна, удата жена, да је живот готово прошао, а да она о томе нема никакве 
успомене. Трудећи се да боље разуме и прихвати живот без памћења, Кристина 
почиње да води тајни дневник како би бар део својих сећања отргла од заборава, али 
ће је све то повести опасном стазом спознаје са запањујућим последицама како по 
њу тако и по све оне које воли. Пред Кристином се поставља немогућа дилема: да ли 
је некада напросто боље препустити се забораву? 

 
Преузето са: http://www.alnari.rs/2c3ae170-679b-48ae-bфe6-6cфbфbфa8dec/PRE-NEGO-STO-
ZASPIM.aspx 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Стивен Вотсон је енглески 
писац, рођен 1971. г. Студирао је физику на Уни-
верзитету Бирмингам, а затим се преселио у Лон-
дон, где је радио у различитим болницама и специ-
јализирао аудиологију. Ноћима и викендима бавио 

се писањем. Године 2011, дебитовао је својим романом Пре 
него што заспим који је продат у 42 земље широм света и 
постао интернационални бестселер.  
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Пре него што заспим 
Вотсон, Стивен 
Алнари, 2011 
315 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111-31 
ВОТСОН, Стивен 
         Pre nego što zaspim / Stiven Votson ; preveo Miroslav 
Bašić-Palković. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2011 (Beograd : 
Plavo slovo). - 315 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: Before I go to Sleep / S. J. Watson. - Tiraž 
1.000. - O autoru: str. [319]. 
ISBN 978-86-7710-690-4(broš.) 
NIBIS ID : 122149  
 

http://www.alnari.rs/2c3ae170-679b-48ae-bfe6-6cfbfbfa8dec/PRE-NEGO-STO-ZASPIM.aspx�
http://www.alnari.rs/2c3ae170-679b-48ae-bfe6-6cfbfbfa8dec/PRE-NEGO-STO-ZASPIM.aspx�
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О књизи: 
„Нишоловка је књига једног града који се у њој не препознаје. Имате пред 

собом двострукo огледало, полујавно-полутајно, искривљено до препознатљивости, 
а зачудно. Све у свему, једна несвакидашња књига, књига коју Ниш одавно 
прижељкује и заслужује, једна дубинска радиографска разгледница где је град 
главни јунак, а многе од епизодних личности су више него познате. У овој књизи 
књижевни миље Ниша столује аутентично и духовито.“ 

Душан Стојковић 
 
Преузето: из књиге 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Миљурко Вукадиновић је ро-
ђен 1953. г. у селу Горње Свраче код Блаца. 
Професор је српског језика, песник, прозаиста, 
есејиста и преводилац. Пише на српском и ру-
мунском језику. Добитник је угледних домаћих и 

румунских признања за књижевни и преводилачки рад. 
Носилац је Ордена са златним венцем Републике Молдавије за 
заслуге у култури. Живи у Букурешту и у Београду. 
  
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Нишоловка 
Вукадиновић, Миљурко 
Нишки културни центар, 2011 
110 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар Библиографски опис: 

821.163.41-36 
ВУКАДИНОВИЋ, Миљурко 
         Нишоловка : провокативне фигурице / Миљурко 
Вукадиновић ; [фотографије Душан Митић Цар]. - 1. изд. 
- Ниш : Нишки културни центар, 2011 (Ниш : Свен). - 
110 стр. : ауторове слике ; 20 cm. - (Библиотека Домаћи 
писци ; књ. 1)  
 
Тираж 300. - Стр. 103: Препорука за ``Нишоловку`` 
Миљурка Вукадиновића / Д. Стојковић. - Стр. 104: Реч-
две за ``Нишоловку`` Миљурка Вукадиновића / С. 
Басара. - Белешка о аутору: стр. 105-106. 
ISBN 978-86-6101-035-4(брош.) 
NIBIS ID : 120771  
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О књизи: 
У Великој синтези Радована Вучковића анализована су сва најважнија дела 

Иве Андрића – сви романи: На Дрини ћуприја, Травничка хроника, Госпођица, 
Проклета авлија, као и све значајне приповетке и есеји – тако да ће читалац моћи да 
стекне увид у све што је Андрић написао. Појединачне анализе дела темеље се на 
широко заснованим опажањима о структурним и стилским карактеристикама сваког 
остварења појединачно, и на увидима о његовој повезаности са укупним пишчевим 
стваралаштвом... 

 
Преузето са: корица књиге 
 
 
 
  

 
Белешка о аутору: Радован Вучковић је рођен 
1935. г. у селу Тријебине код Сјенице. Студирао је 
југословенске књижевности и српскохрватски језик 
на Филозофском факултету у Сарајеву, где је и 
докторирао 1965. г. Године 1984, изабран је за до-

писног члана Академије наука и уметности БиХ. Крајем 1993. 
г. преселио се из Сарајева у Београд, а наредне године се 
запослио на Институту за књижевност и уметност. Објавио је 
бројне књиге књижевно-критичких текстова, књиге припове-
дака, романе, путописну прозу. Добитних је великог броја на-
града и признања. 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Велика синтеза 
Вучковић, Радован 
Алтера; Филозофски факултет Ниш, 2011 
517 стр. ; 25 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41.09 Андрић И. 
ВУЧКОВИЋ, Радован 
        Велика синтеза : о Иви Андрићу / Радован 
Вучковић. - Београд : Алтера ; Ниш : Филозофски 
факултет, 2011 (Београд : Алтера). - 517 str. ; 25 cm. - 
(Библиотека Путокази / [Алтера] ; 2)  
 
Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз 
текст. - Од истог писца: стр. 509-510. - Summary: The 
Great Sinthesis ; Резюме: Большой синтез. - Регистар. 
ISBN 978-86-6007-088-5(картон) 
1) Андрић, Иво (1892-1975) - Поетика 
NIBIS ID : 18887  
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О књизи: 
Едвард и Елизабет су се упознали у Хонгконгу, након Другог светског рата. 

Бети га је провела у јапанском логору. Не живи раскошно, напротив, али ће насле-
дити велики новац када напуни тридесет. Едвард је већ успешни адвокат, згодан, са 
сваким даном све богатији и треба му супруга која неће бити гламурозна. Савршен 
енглески пар. Животни портрет једног брака, са свим успонима и падовима, неоче-
киваним тугама и исто толико неочекиваним радостима, ово је још једно врхунско 
дело из пера сјајне списатељице Џејн Гардам, које сведочи да је њен стваралачки дар 
блиставији него икад. 

 
 

Преузето са: корица књиге 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Џејн Гардам је рођена 1928. г. у 
Јоркширу, и ауторка је многих књига за децу и 
одрасле. Такође пише колумне за Спектејтор и 
Телеграф, као и за Radio BBC. Живи у Кенту, 
Вимблдону, Јоркширу. Добитница је бројних књи-

жевних награда, између осталих и Букера, а 2009. г. добила је 
титулу Реда Британске империје. 
 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Човек са дрвеним шеширом 
Гардам, Џејн 
Evro-Giunti, 2011 
231 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111-31 
ГАРДАМ, Џејн 
        Čovek sa drvenim šeširom / Džejn Gardam ; s 
engleskog prevela Natalija Kantar. - 1. izd. - Beograd : Evro-
Giunti, 2011 (Novi Sad : Budućnost). - 231 str. ; 20 cm. - 
(Edicija Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj. br. 
191)  
 
Prevod dela: The Man in the Wooden Hat / Jane Gardam. - 
Tiraž 2000. - Beleška o autoru: str. [233]. 
ISBN 978-86-505-2002-4 (broš.) 
NIBIS ID : 121625  
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О књизи: 
Љубав је увек била најважнија тема прозног опуса Габријела Гарсије Марке-

са, а у његовом новом роману Сећање на моје тужне курве овај писац слави љубав 
на најдуховитији начин досада. Главни јунак је мишићави остарели новинар који 
сам себи, на свој деведесети рођендан, дарује ноћ страсти с млађаном девицом. Но у 
живописној јавној кући он, који никада није спавао са женом а да јој није платио, 
заљубљује се по први пут у животу. У још једној причи о љубави Габријел Гарсија 
Маркес преплиће читатељима добро познате мотиве смрти, одрастања и прија-
тељства, стварајући изнова мноштво фасцинантних ликова, предивних епизода и 
незаборавних стилистичких минијатура. Сећање на моје тужне курве, први његов 
роман у посљедњих десетак година, потпуно је оправдао очекивања публике и 
критике.  
 
Преузето са: http://dobra-knjiga.com/Home.asp?NaslovID=1833 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Габријел Хосе Гарсија Маркес 
је колумбијски писац, новинар, издавач и поли-
тички активист, рођен 1928. г. у граду Аракатака. 
Углавном је живео у Мексику и Европи. Тренутно 
највећи део времена проводи у граду Мексико 

Сити. Гарсија Маркес се сматра најпознатијим писцем ма-
гичног реализма. Највише је допринео да латиноамеричка 
литература дође у центар пажње светске културне јавности 
шездесетих година XX века. Добитник је Нобелове награде за 
књижевност 1982. г. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Сећања на моје тужне курве 
Гарсија Маркес, Габријел 
Sezam book, 2011 
120 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.134.2(861)-31 
ГАРСИЈА Маркес, Габријел 
        Sećanja na moje tužne kurve / Gabrijel Garsija Markes ; 
sa španskog prevela Silvija Monros-Stojaković. - Zrenjanin : 
Sezam book, 2011 (Beograd : Margo-art). - 120 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: Memoria de mis putas tristes / Gabriel Garcia 
Marquez. - Tiraž 2000. - Napomene uz tekst. 
ISBN 978-86-6105-055-8(karton) 
NIBIS ID : 122739  
 
 

http://dobra-knjiga.com/Home.asp?NaslovID=1833�
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 О књизи: 
Године 2005. чувени романописац Франциско Голдман оженио се лепом 

младом списатељицом Ауром Естрадом на романтичној хацијенди у Мексику. 
Месец дана пре њихове друге годишњице брака, Аура је заувек напустила овај свет. 
Скрхан болом и наметнутом кривицом, аутор пише роман посвећен својој великој 
љубави. Желећи силно до одржи Ауру у своме бићу, Голдман прикупља сваку 
успомену на њу. Урања у њене дневнике, открива нам њене мисли, представља нам 
је као савршенство несавршености, описује нам Аурино детињство и казује нам о 
њиховом првом сусрету на књижевној вечери у Њујорку. Голдман трага за Аурином 
суштином и пати над губитком. Оживљава љубав која је била весела, дубока и 
искрена, а у хумор заогрће бол док пролази кроз агонију губитака. Признај да је 
волиш је роман о љубави и животу, о томе како наставити даље кад нас дан не пита 
да ли ће да сване.  
 
Преузето са: http://www.monoimanjana.rs/3a0cb529-5337-4470-b5cb-42ф8564c288b/PRIZNAJ-DA-JE-
VOLIS.aspx 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Франциско Голдман је аме-
рички романописац и новинар, рођен 1954. г. у Бос-
тону. До сада је објавио четири романа. Његове 
књиге су преведене на петнаестак страних језика. 
Добитник је бројних књижевних награда.  

 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Признај да је волиш 
Голдман, Франциско 
Моно и Мањана, 2011 
322 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ГОЛДМАН, Франциско 
         Priznaj da je voliš / Francisko Goldman ; prevela s 
engleskog Ana Stijelja. - Beograd : Mono i Manjana, 2011 
(Novi Sad : Sajnos). - 322 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: Say Her Name. 
ISBN 978-86-7804-482-3(broš.) 
NIBIS ID : 122141  
 

http://www.monoimanjana.rs/3a0cb529-5337-4470-b5cb-42f8564c288b/PRIZNAJ-DA-JE-VOLIS.aspx�
http://www.monoimanjana.rs/3a0cb529-5337-4470-b5cb-42f8564c288b/PRIZNAJ-DA-JE-VOLIS.aspx�
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О књизи: 
Две хиљаде тридесет и четврта. Прошла је још једна година у којој последњи 

припадници људске расе покушавају да преживе у свету уништеном нуклеарним 
ратом. Већи градови збрисани су са лица земље, о малима се ништа и не зна. 
Преостали људи крцкају своје последње дане у бункерима и склоништима, од којих 
је највеће – Московски метрополитен. Сви који су се нашли у њему док су по 
престоници падале бојеве главе ракета, били су спасени. Површина планете загађена 
је радијацијом и настањена чудовиштима. Живот је од сада могућ једино под 
земљом. Човек више није господар на планети. Бића која је изнедрила радијација 
неупоредиво су прилагођенија измењеном свету. Епоха човека је завршена. То је 
свет за који не постоји сутра. У њему нема простора за маштања, планове, наду. 
Осећања уступају место инстинктима, од којих је најважнији – преживети. Прежи-
вети по сваку цену. Станице су претворене у градове – државе, а у тунелима владају тама и страх. 
Становници Севастопољске – мале подземне Спарте, уз надљудске напоре преживљавају на својој 
станици и бране је. Али дешава се да Севастопољска буде одсечена од великог метроа, и свим њеним 
становницима прети страшна смрт. Да би људи били спасени, потребан је прави херој. Предисторију 
догађаја описаних у овој књизи прочитајте у роману Метро 2033.  

 
Преузето са: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/130727_Metro+2034_ISBN:978-86-7346-791-7 
 
 
 
 
  
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Метро 2034 
Глуховски, Дмитриј 
Дерета, 2011 
258 стр. ; 24 cm 
 

http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/130727_Metro+2034_ISBN:978-86-7346-791-7�
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Белешка о аутору: Дмитриј Глуховски је руски 
писац и новинар, рођен 1979. г. Живео је и шко-
ловао се у Израелу, Немачкој и Француској. Са 
првим романом, Метро 2033, постаје један од 
најчитанијих писаца у Русији. Иако се прво по-

јављује као бесплатан интернет-роман, у штампаном издању 
постаје планетарни феномен. Живи и ради у Москви. 
  

Библиографски опис: 
821.161.1-31 
ГЛУХОВСКИ, Дмитриј 
        Metro 2034 / Dmitrij Gluhovski ; prevela s ruskog 
Snežana Kondić. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2011 
(Beograd : Dereta). - 258 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Trend / 
[Dereta])  
 
Prevod dela: Метро 2034 / Дмитрий Глуховский. - Tiraž 
1000. 
ISBN 978-86-7346-791-7(karton sa omotom) 
NIBIS ID : 122622  
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О књизи: 
Трилер ноар Дмитрија Глуховског води нас кроз савремену Москву и 

прошлост краљевства Маја од које нам зависи будућност... Чудне и необјашњиве 
ствари догађају се у Москви и читавом свету. Да ли је на помолу судњи дан? У руке 
преводиоца Дмитрија долази тајанствени шпански рукопис. Дневник непознатог 
истраживача говори о Средњој Америци у време конкистадорског освајања, 
путовању кроз непрегледне и застрашујуће џунгле Јукатана и магији и мистеријама 
Маја. И – почиње од другог поглавља, у коме мисионар Дијего де Ланда одлучује да 
жртвује своје људе да би добио свитке који можда могу да предскажу будућност. 
Али, они нису намењени њему... Пробијајући се кроз лавиринте приче, Дмитрије 
схвата да је дошао тренутак у коме није угрожен само његов живот већ и опстанак 
човечанства и да је он једини који можда може зауставити катаклизму. Апокалипса 
записана у старим текстовима древне цивилизације најављује свој долазак, а један усамљени и 
отуђени човек започиње трку с временом... У свом већ препознатљивом стилу, Глуховски плете 
борхесовску причу о крхкости реалности и људског битисања, о привидној беспомоћности човека 
пред моћним силама и о свету у коме ништа, па чак ни пророчанство, није онакво како изгледа... 
Прича због које ћете у једном тренутку изгубити тло испод ногу... Да ли је започео крај света, или 
само крај обичне епохе у историји планете... 

 
Преузето са: 
http://www.delфi.rs/ka1un10590/delфi_knjige_sumrak.
html 
 
 
 
  
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Сумрак 
Глуховски, Дмитриј 
Дерета, 2011 
279 стр. ; 24 cm 
 

Библиографски опис: 
821.161.1-31 
ГЛУХОВСКИ, Дмитриј 
        Sumrak / Dmitrij Gluhovski ; prevela s ruskog Ana 
Milićević. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2011 
(Beograd : Dereta). - 279 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka 
Trend / [Dereta])  
 
Prevod dela: Сумерки / Дмитрий Глуховский. - Tiraž 1000. 
ISBN 978-86-7346-829-7(karton sa omotom) 
NIBIS ID : 122619  
 
 

http://www.delfi.rs/ka1un10590/delfi_knjige_sumrak.html�
http://www.delfi.rs/ka1un10590/delfi_knjige_sumrak.html�
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О књизи: 

  „У закону, који нисам читао, стоји да се невини ослобађају, а на судије се не 
може утицати. Ја сам у судској пракси наишао на супротно: судије моле да се на њих 
утиче, а нико се стварно не ослобађа. Још оца сам чуо како говори: ’Толики процеси, 
а нико невин’.“ 
 
 
Преузето са: пресавијеног дела коричног листа 
 
 
 
 
  
 
 

 Белешка о аутору: Александар Гаталица је рођен 
1964. г., где је дипломирао Општу књижевност и 
теорију књижевности, са старогрчким језиком. Пи-
сац, преводилац са старогрчког језика, музички 
критичар. Објављивао је романе, приче, драме. До-

битник је бројних књижевних награда. 
 
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Процес 
Гаталица, Александар 
Књижевна општина Вршац, 2011 
122 стр. ; 19 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41-2 
ГАТАЛИЦА, Александар 
        Proces : drama u dva čina / [po romanu] Franc[a] 
Kafka[e] ; [dramatizacija] Aleksandar Gatalica. - Vršac : 
KOV-Književna opština Vršac, 2011 (Beograd : Žig). - 122 
str. ; 19 cm. - (Biblioteka Nesanica)  
 
Na presavijenom delu kor. lista beleška o autoru. 
ISBN 978-86-7497-202-1(broš.) 
1. Кафка, Франц  
NIBIS ID : 122610  
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О књизи: 
Бриљантан, ненаглашено аутентичан лирски роман који доноси истиниту причу о 

једној од најславнијих јапанских гејши. Главна јунакиња, Нита Сајури, осврће се на свој 
животни пут, изненађујуће непосредно приповедајући причу о једној гејши. Она почиње у 
једном сиромашном рибарском селу, 1929. године, када је деветогодишња девојчица 
необичних сивоплавих очију одведена од куће и као робиња продата једној познатој кући 
гејши. Док Сајури с временом постаје гејша − учи како да плеше, носи кимоно, како да се 
шминка и сређује косу, правилно сипа саке − суочиће се са љубоморном ривалком и 
тешкоћама живота у земљи којој прети дуготрајан рат. У Мемоарима једне гејше читалац 
упознаје свет у ком је најважнија управо његова представа, где се девојачка чедност продаје 
ономе ко понуди највише новца, а жене се обучавају како да разоноде најмоћније мушкарце. 
То је свет у ком је љубав одбачена као илузија. Овај роман изузетно је и јединствено прозно 
дело, истовремено романтично, узбудљиво и просто неодољиво.  

 
Преузето са: http://www.alnari.rs/фdeda7e6-42d0-43b0-91ec-7ф66727c605d/MEMOARI-JEDNE-
GEJSE.aspx 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Артур Голден (1956) је аме-
рички писац, најпознатији по бестселеру Мемоари 
једне гејше. Голден је на Харварду дипломирао 
историју, а касније Универзитету Колумбија маги-
стрирао јапанску историју. У Јапану је направио 

серију интервјуа са знаменитом гејшом Минеко Ивасаки, који 
су после послужили као подлога за роман Мемоари једне 
гејше. Ивасаки га касније тужила због клевете, тврдећи да је, 
лик темељен на њој, погрешно приказао као проститутку, али 
је случај закључен судском нагодбом. Голден тренутно живи у 
Бруклину. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Мемоари једне гејше 
Голден, Артур 
Алнари, 2011 
463 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ГОЛДЕН, Артур 
        Memoari jedne gejše / Artur Golden ; prevela Anđelka 
Cvijić. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2011 (Beograd : Plavo 
slovo). - 463 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: Memoirs of a Geisha / Arthur Golden. - Tiraž 
1.000. - Str. 5-8: Reč priređivača / Jakob Harhojs Arnold 
Rusof. 
ISBN 978-86-7710-621-8(broš.) 
NIBIS ID : 122132  
 

http://www.alnari.rs/fdeda7e6-42d0-43b0-91ec-7f66727c605d/MEMOARI-JEDNE-GEJSE.aspx�
http://www.alnari.rs/fdeda7e6-42d0-43b0-91ec-7f66727c605d/MEMOARI-JEDNE-GEJSE.aspx�
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О књизи: 
„Ово је заиста ’роман с многим причама’, многим људима, а не само роман о 

једном или неколико људи и судбина. Уверени смо да ће нам и ’смутноје времја’ 
несрећне Србије од 1941. па можда све до данас бити и ближе и јасније, а, много 
пута ’прежвакаване’ историјске приче, добити један нови уметнички звук и 
значења...“ 

Др Миодраг Д. Игњатовић 
 
Преузето: из поговора књиге 
 
 
 
  
 
 
 Белешка о аутору: Бранислав Голднер је рођен у Шапцу 
1936. г. По струци је доктор медицинских наука. Редовни је 
професор Медицинског факултета у Београду, сада у пензији. 
Редовни је члан Академије медицинских наука Српског 
лекарског друштва. До одласка у пензију бавио се искључиво 
научно-истраживачким радом. Након тога посветио се и 
књижевном раду. Објавио је више романа и књига прича. Своје 
прилоге повремено објављује и у књижевним часописима. 
Живи и ствара у Београду. 

  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ГОЛДНЕР, Бранислав 
        Kad su zore osvitale crveno : roman / Branislav 
Goldner. - Beograd : Partenon, 2011 (Beograd : Skener 
studio Lazić). - 211 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Proza / 
[Partenon])  
 
Na kor. autorova slika i beleška o njemu. - Tiraž 300. - Str. 
205-210: Roman s mnogim roman-pričama / Miodrag D. 
Ignjatović. - Bibliografija: str 211. 
ISBN 978-86-7157-537-9(karton) 
NIBIS ID : 122677  
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Кад су зоре освитале црвено 
Голднер, Бранислав 
Партенон, 2011 
211 стр. ; 21 cm 
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О књизи: 
Једно савршено убиство. Један сведок за којег нико не зна. И само један 

адвокат који зна целу истину... Али њему је само тринаест година. Упознајте 
Теодора Буна. Из пера једног од најпродаванијих писаца данашњице, Џона 
Гришама, долази нам напета правна драма за млађу генерацију читалаца!  
  

 
Преузето са: http://www.evro-giunti.com/webinar/view/priznanje_evro_giunti/17198 
 
 
 
 
  

Белешка о аутору: Џон Гришам је рођен је 1955. г. 
Већ неколико година је један од најпопуларнијих 
америчких писаца. По струци је адвокат. Његова 
специјалност су тзв. правни трилери. Романи су му 
продати у преко 60 милиона примерака широм 

света и преведени на 29 језика. Седам његових романа је 
филмовано: Фирма, Досије Пеликан, Клијент, Време за 
убијање, Махер, Гасна комора и Порота. Џон Гришам са 
женом и двоје деце живи на једној фарми у Мисисипију. 

  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Признање 
Гришам, Џон 
Evro-Giunti, 2011 
470 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ГРИШАМ, Џон 
         Priznanje / Džon Grišam ; s engleskog prevela Jasmina 
Glišić. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2011 (Novi Sad : 
Budućnost). - 470 str. ; 20 cm. - (Edicija Savremena svetska 
proza / [Evro-Giunti] ; knj. br. 153)  
 
Prevod dela: The Confession / John Grisham. - Tiraž 2000. - 
Str. 465-470: Beleška o autoru / Vladimir Janković i Tea 
Jovanović. 
ISBN 978-86-505-1939-4(broš.) 
NIBIS ID : 121622  
 

http://www.evro-giunti.com/webinar/view/priznanje_evro_giunti/17198�
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О књизи: 
Нови роман Давида Гросмана. Ремек-дело великог мајстора савремене 

светске књижевности, књига која је за кратко време постигла ретко виђен успех 
широм света и објављена у 20 земаља. Узбудљива, несвакидашње моћна и испуњена 
сага о израелско-палестинским односима, о љубави и патњи, и о погибији сина у 
рату са Хезболахом у Либану. Док син одлази у рат, његови мајка и отац крећу на 
пешачење стазом око Израела, посвећујући ту дугу шетњу сину за кога стрепе и 
страховима и надама с којима живе. Син одлази у рат вођен осећањем дужности, а 
мајка и отац одлазе од куће на ходочасничко пешачење јер се боје да ће их код куће 
затећи вест о погибији сина. Пешачење, присећање и непрестани дијалог јесу 
покушај да се у магији приче одржи сигурност синовљевог живота. У дугом 
пешачењу мајка и отац, раздвојени у обичном животу, присећају се целог свог 
живота, одрастања сина, својих љубави, успона и падова, часова среће и часова у којима су губили 
сваку наду. Чудесна снага Гросмановог романа проистиче из способности да историју сведе на људску 
меру, а да у обичности открије слојеве историје и нужности које је она изазвала. Историја и савре-
меност, љубав и мржња, страст и очај, бол и бес, скрушеност и бекство од задатог живота, сећање и 
стварност, основне људске вредности у свету пуном насиља, свакодневни живот са сталним страхом 
од новог рата или од рата који је у току или од бомбаша самоубица – све су то велике теме Гросма-
новог романа казаног у духу узбудљиве, изнијансиране и слојевите приче. Гросман приповеда 
сугестивно и узбудљиво, а његов роман добија снагу велике фреске и полифоније у којима се сабирају 
слике и гласови, искуства проживљеног живота и све оно што је вредно сећања. Како сам Гросман 
каже, роман До краја земље је његова најинтимнија књига. Једно од финала ове узбудљиве и 
волуминозне књиге јесте погибија пишчевог сина у јединицама израелске војске на самом крају рата 
са Хезболахом. 

 
Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/do-kraja-zemlje/ 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

До краја земље 
Гросман, Давид 
Архипелаг, 2010 
575 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/do-kraja-zemlje/�
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Белешка о аутору: Давид Гросман (Јерусалим, 
1954) је један од најзначајнијих савремених 
светских писаца и, свакако, најважнији савремени 
израелски аутор. Познат као романсијер, припо-
ведач, есејиста и драмски писац, Гросман је и писац 

луцидних и провокативних ангажованих текстова и политичке 
публицистике, најчешће посвећених блискоисточним темама. 
Дела Давида Гросмана преведена су на 25 светских језика, а 
њихов писац је добитник низа најпрестижнијих међународних 
награда за књижевност. Последњих година налази се у 
најужем кругу кандидата за Нобелову награду за књижевност. 

 
  

Библиографски опис: 
ГРОСМАН, Давид 
         Do kraja zemlje / David Grosman ; preveo David 
Albahari. - Beograd : Arhipelag, 2010 (Novi Sad : Artprint). 
- 575 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Zlatno runo / [Arhipelag])  
 
Prevedeno prema: To the End of the Land / David Grossman. 
- Tiraž 1.000. - Str. 573: Ovu knjigu sam ... / David 
Grosman. - O piscu: str. 575. 
ISBN 978-86-86933-83-6(karton) 
NIBIS ID : 20132  

 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 
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О књизи: 
Изабел Данкан, научница у Језичкој лабораторији човеколиких мајмуна, не 

схвата људе, али разуме мајмуне – нарочито бонобе или патуљасте шимпанзе Сема, 
Бонзи, Лолу, Мбонга, Јеланија и Макену, који су у стању да разумеју језик знакова и 
да комуницирају. Изабел се осећа лагодније у њиховом свету него што се икад 
осећала међу људима. Али када лабораторију протресе експлозија, Изабел мора да 
успостави контакт са сопственом врстом како би спасила породицу мајмуна од 
новог облика људске експлоатације – ријалити програма. Уз помоћ новинара Џона 
Тигпена бориће се против краља порнографије, холивудског окружења и таблоида, 
вођена жељом да поново окупи своју породицу и спаси је понижавајућих слика са 
ТВ екрана. 
  
Преузето са: http://www.monoimanjana.rs/08b9dba0-7383-4a87-a400-b48dbd1da42e/KUCA.aspx 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Сара Груен је америчка књи-
жевница, ауторка бестселера  Вода за слонове који 
је од стране критичара проглашен за један од 
најбољих романа 2006. г. Бавећи се односима људи 
и животиња, инспирацију за своје јунаке она често 

налази око себе, као и у истраживањима које обавља. Након 
бестселера Вода за слонове, према коме је снимљен и исто-
имени филм, објавила је књигу Кућа. Сара Груен живи у бли-
зини Чикага са мужем и троје деце. 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Кућа 
Груен, Сара 
Моно и Мањана, 2011 
319 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ГРУЕН, Сара 
       Kuća / Sara Gruen ; prevela sa engleskog Dubravka 
Popadić Grebenarević. - Beograd : Mono i Manjana, 2011 
(Lazarevac : Elvod-print). - 319 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: Ape House. 
ISBN 978-86-7804-481-6 (broš.) 
NIBIS ID : 122197  
 

http://www.monoimanjana.rs/08b9dba0-7383-4a87-a400-b48dbd1da42e/KUCA.aspx�
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О књизи: 
„Поезија њујоршких песника рефлектује космополитски дух метрополе. Као 

и сам Њујорк, град који никад не спава, који се свакодневно мења и развија, тако је и 
поезија његових песника разноврсна, динамична и увек у складу са временом, 
штавише, она сама је отелотворење духа времена. Поред изразитог космополизма и 
мултикултурализма особеност песничке сцене јесте и богата традиција јавног 
извођења песма. Чини се да се нигде другде, осим можда у Сан Франциску, не 
придаје толики значај јавном читању поезије као у Њујорку. Клубови, ресторани, 
кафетерије, паркови, места су где се скоро свакодневно одржавају читања и 
песнички перформанси, што у пракси потврђују речи Лоренса Ферлингетија о 
приближавању поезије свету...“ 

Жељко Митић 
 
 
Преузето: из предговора књиге 
 
 
 
  
 
  

Библиографски опис: 
821.111(73)-1(082.2) 
         DAN kada je umrla Lejdi Gaga : antologija njujorške 
poezije 21. veka / priredili Ana Božičević i Željko Mitić. - 
Niš : Peti talas, 2011 (Niš : Albo print). - 304 str. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Dan velikih talasa ; knj. 1)  
 
Tiraž 500. - Str. 5-8: Pjesme jednog otoka ili Duh njujorške 
škole u fragmentu sadašnjice / Ana Božičević. - Str. 9-12: 
Poezija iz epicentra sveta / Željko Mitić. - Biografije: str. 
291-296. - Prevodioci: str. 297. - Priređivači: str. 298. 
ISBN 978-86-88891-00-4(broš.) 
1) Америчка поезија - 21в 
821.111(73).09-1 
NIBIS ID : 122379  
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Издавач 
Димензије 

Дан када је умрла Лејди Гага 
Пети талас, 2011 
304 стр. ; 21 cm 
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О књизи: 
Романескни циклус Набавити жену представља најбоље дело Ласла 

Дарвашија, једног од водећих и најчитанијих мађарских приповедача и романсијера. 
Књига Набавити жену настала је под снажним утиском крвавог грађанског рата на 
просторима некадашње Југославије током деведесетих година. У овој узбудљивој 
књизи приповеда се о љубави и злочину, о страсти и рату, о патњи и милости, о 
потресним и ужасним догађајима, о митовима који живе у савремености и о мучној 
свакодневици Дарвашијевих јунака смештених у гротло грађанског рата. Дарваши 
са одличним познавањем прилика приповеда не само о сценама рата него и о новим 
митовима и стереотипима у представљању тог рата. Љубавне и ратне новеле у 
књизи повезане су у јединствену целину. Ове прозе имају заједничке јунаке и 
заједничку атмосферу која указује на драматичну сцену грађанског рата деведесетих 
година. У насловима ових новела појављују се карактеристична имена и презимена јунака која исто-
времено упућују на географију грађанског рата у бившој Југославији. Жене су кључни јунаци у књизи 
Набавити жену. Из њиховог угла се приповеда о рату и ратним догађајима, али се жене у овој прози 
појављују и у улози жртве и у улози џелата. Књига ратних и љубавних новела Набавити жену, најпре-
вођенија Дарвашијева књига, објављена је у Немачкој, Француској, Холандији, Словенији, Хрватској и 
Србији. Награда Мост Берлин. 
 
Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/nabaviti-zenu/ 
 
 
 
 
  
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Набавити жену 
Дарваши, Ласло 
Архипелаг, 2010 
149 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/nabaviti-zenu/�
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Белешка о аутору: Ласло Дарваши (Терексент-
миклош, 1962),  је један од водећих и најчитанијих 
мађарских приповедача и романсијера. Познат и 
као песник и драмски писац, Дарваши је посебно 
цењен као писац кратких прича. Прве кратке прозе 

почео је писати под псеудонимом, а дела под властитим 
именом, кратку прозу и новеле, објављује од 1991. г. Ласло 
Дарваши је добио више мађарских књижевних награда. Његове 
књиге преведене су на већину европских језика. Живи у Бу-
димпешти.    

Библиографски опис: 
821.511.141-32 
ДАРВАШИ, Ласло 
        Nabaviti ženu : ratne novele / Laslo Darvaši ; prevod s 
mađarskog Arpad Vicko. - Beograd : Arhipelag ; Novi Sad : 
Kulturni centar Novog Sada, 2010 (Novi Sad : Artprint). - 
149 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Zlatno runo / [Arhipelag])  
 
Prevod dela: Szerezni egy not / Darvasi Laszlo. - Tiraž 
1.000. - O piscu: str. 147. 
ISBN 978-86-86933-72-0 
NIBIS ID : 46377  
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О књизи: 
Осуђена на живот глумице и блуднице не ниским пореклом или неморалним 

васпитањем, већ несрећом и бедом у коју ју је бацила очева смрт, Теодора расте у жену 
отврдлу, огорчену, научену не само да не одаје осећања већ и да их дубоко у себи затире. 
Доласком на византијски двор чини се да су све Теодорине амбиције остварене. Но, 
византијска царица тек ће тада открити љубав која ће је ненадано и ненамерно довести до 
потпуног преображаја. Приповедајући нам о Теодорином животу од њеног детињства, Стела 
Дафи је успела не само да у потпуности реконструише живот ове необичне жене и владарке, 
рушећи при том представу коју о њој најчешће имамо, већ и да дочара величанственост 
царског двора са свим политичким интригама тако уобичајеним за оно време. Чак ни 
најстрожи читалац неће моћи да нађе замерке овој импресивној биографији. Трансформа-
ција главне јунакиње која се пред нама одиграва у пуном византијском колориту изведена је 
маестрално. Од разврата до скрушености, од огорчености до племенитости, од клицања хи-
подромске публике до клањања царској круни, с усхићењем ћемо пратити сваки Теодорин корак у емоцио-
налном и духовном сазревању.  

 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1678_knjiga_teodora_poslednja_rimska_carica_laguna.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Стела Дафи је књижевница и 
позоришни извођач. Рођена је у Лондону, детињ-
ство је провела на Новом Зеланду, а сада поново 
живи и ради у Великој Британији. Ауторка је 12 
романа, преко 30 кратких прича и осам позоришних 

комада. Бави се и позоришном критиком и адаптацијом тексто-
ва за екранизацију. Њени романи два пута су се нашли у 
најужеми избору за награду Оринџ. 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Теодора 
Дафи, Стела 
Лагуна, 2011 
350 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар Библиографски опис: 

821.111-31 
ДАФИ, Стела 
         Teodora : poslednja rimska carica / Stela Dafi ; prevela 
Dubravka Srećković Divković. - Beograd : Laguna, 2011 
(Beograd : Margo-art). - 350 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: Theodora / Stella Duffy. - Tiraž 1500. - O 
autorki: str. [351]. - Bibliografija: str. 349-350. 
ISBN 978-86-521-0678-3(broš.) 
NIBIS ID : 122067  
 

http://www.laguna.rs/n1678_knjiga_teodora_poslednja_rimska_carica_laguna.html�
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О књизи: 

 

Пред нама је Антологија српске приче с почетка новог века Васе Павковића 
под називом 21 за 21. Васа Павковић јесте један од најприсутнијих и најоба-
вештенијих српских критичара у последње три деценије, а сама књига осмишљена је 
тако да домаћим и страним читаоцима указује на најзанимљивије приповедачке 
гласове са почетка XXI века. Избор отварају приповедачи сада већ старијих 
генерација: Мирјана Павловић, Радован Бели Марковић и Слободан Тишма односно 
Милица Мићић Димовска и Давид Албахари. За њима иду приче најважнијих 
приповедача из генерације 80-их, који су још увек активни, као што су: С. Басара, С. 
Марковић, Љубица Арсић, Гордана Ћирјанић, Ф. Петриновић, Ђ. Писарев, Ивана 
Димић и Јелена Ленголд. Из наредне генерације, која се надовезала на пост-
модернисте у књизи су антологијске приче Г. Петровића, З. Ћирића, Лауре Барне, А. 
Гаталице, Ђ. Јакова, Дивне Вуксановић и А. Бјелогрлића. Антологија се завршава изабраним причама 
М. Спасојевића и Б. Адашевића. На крају књиге су и прецизне белешке о изабраним приповедачима 
што даје једну висококвалитетну информацију о 
контексту из којег настаје увид кога ова књига нуди. 

Преузето са: http://www.agora-
books.co.rs/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=461:pavkovicantologija21&catid=28:pogled-
preko-svega&Itemid=117 
 
 
 
 
  
  

Библиографски опис: 
821.163.41-32(082.2) 
            [Dvadeset jedan za dvadeset prvi] 
            21 za 21 : antologija srpske priče s početka novog 
veka / [priredio] Vasa Pavković. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 
2011 (Novi Sad : Budućnost). - 234 str. ; 21 cm. - (Bibliotka 
Pogled preko svega ; knj. 6)  
 
Tiraž 500. - Str. 5-8: Antologija srpske priče s početka novog 
veka / Vasa Pavković. - Beleške o piscima: str. 225-230. - 
Beleška o priređivaču: str. 231-232. - Iz sadržaja: I fantomi 
umiru, ali ne u filmu / Zoran Ćirić. 
ISBN 978-86-6053-074-7(karton) 
NIBIS ID : 17015  
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Издавач 
Димензије 

21 за 21 
Агора, 2011 
234 стр. ; 21 cm 
 

http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=461:pavkovicantologija21&catid=28:pogled-preko-svega&Itemid=117�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=461:pavkovicantologija21&catid=28:pogled-preko-svega&Itemid=117�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=461:pavkovicantologija21&catid=28:pogled-preko-svega&Itemid=117�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=461:pavkovicantologija21&catid=28:pogled-preko-svega&Itemid=117�
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О књизи: 
Мајлс: аутобиографија

Преузето са: 

, попут самог човека, ништа не заташкава. Мајлс 
отворено говори о својим проблемима са дрогом, бројним женама које је имао, о 
расизму са којим се сусретао. Али, изнад свега, Мајлс говори о својој музици и о 
свом виђењу црначке музике и џеза, као и о бројним великанима џеза с којима је 
свирао и делио успоне и падове у каријери. Заправо, књига се може схватити и као 
историја модерног џеза сагледана кроз личну визуру једног од њених незаобилазних 
и стожерних актера. Књига је настала транскрипцијом снимљених интервјуа које је 
са трубачем водио песник, професор и новинар Квинси Труп. У њој од прве до 
последње странице провејава Мајлсов аутентични говорни језик и глас, који је, како 
се испоставило, пренеразио многе језичке пуританце и књижевне догмате у 
Америци. Човек који нам је, поред јединственог трубачког стила, оставио и један од 
жанровски најхетерогенијих опуса у другој половини XX века, пружа нам овом – данас култном – 
књигом, заводљиву и провокативну хронику свог фасцинантног живота. За ову књигу, која је одмах по 
објављивању постала национални бестселер, аутори су примили  American Book Аwард за 1989. 
годину. 

 
http://www.utopija.rs/nasa-izdanja/majls-autobiografija 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Мајлс 
Дејвис, Мајлс, Труп, Квинси 
Утопија, 2011 
397 стр. ; 20 cm 
 

http://www.utopija.rs/nasa-izdanja/majls-autobiografija�
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Белешка о аутору: Мајлс Дејвис (1926–1991) 
амерички џез трубач и композитор, један од 
најпознатијих и најутицајнијих џезиста. Он је 
зачетник многих џез стилова, попут кула, модерног 
бопа, фузије, модалног џеза и фанка. Свирао је са 

безброј џез великана, међу којима су пијанисти Чик Корија, 
Кит Џерет, Бил Еванс и Херби Хенкок, саксофонисти Чарли 
Паркер, Џон Колтрејн, Кенонбол Едерли и Вејн Шортер, 
басиста Рон Картер и многи други. 

 

 Белешка о коаутору: Квинси Труп (1939, Сент 
Луис) је песник, уредник, новинар и професор на 
Универзитету Калифорније у Сан Дијегу. До сада је 
објавио 17 књига, а од тога осам књига поезије. До-
битник је више књижевних награда и признања. 

  

Библиографски опис: 
821.111(73)-94 
ДЕЈВИС, Мајлс 
        Majls : autobiografija / Majls Dejvis, Kvinsi Trup ; sa 
engleskog prevela Mimica Petrović-Radovanović. - 1. izd. - 
Beograd : Utopija, 2011 (Beograd : Zuhra). - 397 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: Miles : The Autobiography / Miles Davis, 
Quincy Troupe. - Tiraž 1000. - O autorima: str. [398]. 
ISBN 978-86-85129-85-8(broš.) 
1. Труп, Квинси  
1) Дејвис, Мајлс (1926-1991) - Аутобиографија 
929:78.071.2 Дејвис М. 
NIBIS ID : 122726  
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О књизи: 

 

Ћилибар, мед, оскоруша једна је од стилски најбоље написаних књига у 
новије време. Својеврсна Љубавна писма Бруна Шулца у ствари су, кентаури који 
повезују фиктивно и фактивно, жељу за одговором и задовољство неодговарањем. 
Ова писма су добар пример нечега што би могли назвати проезијом. Иако написана 
у прози писма су заправо лирски есеји.  

Преузето са: http://www.agora-
books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=472:mirko-demi--ilibar-
med-oskorua&catid=27:kalendar&Itemid=116 
 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: 

  

Мирко Демић је рођен 1964. г. 
у Горњем Класнићу код Глине. Oбјавио је књиге 
прозе: Јабуке Хесперида, Сламка у носу, Ћилибар, 
мед, оскоруша, Апокрифи о Фуртули, Слуге хиро-
витог лучоноше, Молски акорди (за коју је добио 

Андрићеву награду), Трезвењаци на пијаној лађи, књигу есеја, 
(п)огледа и маргиналија Под отровним плаштом, као и књигу 
публицистичких текстова Слађење горчином. Од 2002. до 2011. 
г. био је уредник часописа Кораци. Члан је Српског књижевног 
друштава. Живи у Крагујевцу. 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ДЕМИЋ, Мирко 
         Ћилибар, мед, оскоруша / Мирко Демић. - Београд : 
Народна књига-Алфа, 2005 (Београд : Алфа ). - 238 стр. ; 
21 cm. - (Библиотека Алфа. Проза 2005)  
 
На кор. ауторова слика. - Стр. 7-14: Писмо аутору романа 
или Предговор београдском издању / Јежи Фицовски. - 
Белешка о писцу: стр. 235. 
ISBN 86-331-2124-7 
NIBIS ID : 3328  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Ћилибар, мед, оскоруша 
Демић, Мирко 
Народна књига – Алфа, 2005 
238 стр. ; 21 cm 
 

http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=472:mirko-demi--ilibar-med-oskorua&catid=27:kalendar&Itemid=116�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=472:mirko-demi--ilibar-med-oskorua&catid=27:kalendar&Itemid=116�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=472:mirko-demi--ilibar-med-oskorua&catid=27:kalendar&Itemid=116�
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О књизи: 
Роман о љубавном троуглу, чудноватом, мада не сасвим вештачком, и у 

стварности могућем. И више од тога. Иако књига има свог насловног јунака, њен 
прави протагониста је – стил. Роман представља исказ једне непревазиђене естетике. 
Од боја цвећа, линија намештаја и цветних дезена на њима, до величанствених 
симетрија башти и архитектонских остварења – људи најразличитијих слојева и цело 
једно доба које се протеже дуже од педесет година, просто оживљавају са слика 
француских мајстора XVIII века. Књига има и дубљу поуку, али тужну: можемо 
знањем и тежњом да доспемо у други свет, коме рођењем и прошлошћу не 
припадамо. Ипак, на крају нисмо нигде, неприхваћени чак и тамо одакле смо 
потекли.  
 
Преузето са: 
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133486_Ba%C5
%A1tovan+Pompadurove_ISBN:978-86-7363-661-0 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Ежен Демолде (1862–1919) је 
класик белгијско-француске литературе. Писао је 
приповетке, романе, драме, есеје. Студирао је право 
и чак био наименован за мировног судију. У књи-
жевности се јавља 1889, есејима и критикама о 
уметности. 

 
   

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Баштован Помпадурове 
Демолде, Ежен 
„Филип Вишњић“, 2011 
282 стр. ; 21 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.133.1(493)-31 
ДЕМОЛДЕ, Ежен 
         Баштован Помпадурове / Ежен Демолде ; са 
француског превео Мирослав Алага-Богдановић. - 
Београд : ``Филип Вишњић``, 2011 (Београд : ``Филип 
Вишњић``). - 282 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Албатрос / 
[``Филип Вишњић``, Београд] ; књ. 150)  
 
Превод дела: Le jardinier de la Pompadour / Eugene 
Demolder. - Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 5-8. 
ISBN 978-86-7363-661-0(картон) 
NIBIS ID : 122378  
 

http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133486_Ba%C5%A1tovan+Pompadurove_ISBN:978-86-7363-661-0�
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133486_Ba%C5%A1tovan+Pompadurove_ISBN:978-86-7363-661-0�
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О књизи: 
Ово је прича о судбинским сударима у универзуму, о страсти, о опсесији, о 

путовањима и ходочашћу ка правој љубави, о праву на избор између Ангелоса и 
Демона, у свету и времену у коме је тешко остати прибран, а не поклекнути пред 
искушењима...  

 
Преузето са: http://knjigaintimnihmejlova.com/angelos.html 
 
 
 
 
  
 
  
 

 Белешка о аутору: Тамара Деспотовић Ћурчић је 
професор француског језика и књижевности. Рођена 
је 1976. г. у Новом Саду. Подучава француски и 
латински језик, режира представе на француском 
језику, има своју позоришну трупу, пише, преводи и 

путује. Почетком 2010, објавила је збирку кратких прича Књига 
интимних мејлова.  

 
 

  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Ангелос агапис 
Деспотовић Ћурчич, Тамара 
Каирос, 2011 
208 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ДЕСПОТОВИЋ-ЋУРЧИЋ, Тамара 
        Ангелос агапис / Тамара Деспотовић-Ћурчић. - 
Сремски Карловци : Каирос, 2011 (Нови Сад : 
Будућност). - 208 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Каирос ; књ. 
29)  
 
Ауторкина слика на кор. - Тираж 500. - О аутору: стр. 
208. 
ISBN 978-86-7128-193-5(брош.) 
NIBIS ID : 122698  
 

http://knjigaintimnihmejlova.com/angelos.html�
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О књизи: 
Мајстори савремене светске приче. Грас, Кундера, Мекјуан, Сингер, Јеро-

фејев, Еркењ, Мајдак, Р. Валзер, Ортис, Буковски, Сорокин, Танизаки, Де Прада, 
Кортасар, Занг, Мурхаус, Набоков, Апдајк... Како да се надамо да ћемо без лудости 
ероса видети све што треба?! Како другачије да постанемо чаролија ако не уђемо у 
чаролију и у кожу утрљамо њене речи? Сједињавање два бића кроз ерос подсећа на 
чин писања. Никад више но данас потребно је да се ерос, потиснут порнографијом и 
литературом без страсти, поново излије у наше животе. Изгледа да нам у поновном 
очовечењу преостају две ствари: да читамо књиге и водимо љубав. Љубавно и 
уметничко искуство једини су начини да се наше поље заштити од пустошења, да се 
наш простор сачува као нешто живо, као текућа вода отворена за друге воде, 
способна да се прилагођава и мења. Ништа се са сигурношћу не зна док се не 
провери љубављу. Ништа не можемо тврдити док то љубављу не испитамо. Волимо, дакле постојимо. 
 
 
Преузето са: 
http://www.laguna.rs/n1716_knjiga_divlji_eros_-
_erotske_price_laguna.html 
 
 
 
  
 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821-32(082.2) 
          DIVLJI Eros : erotske priče / priredila Ljubica Arsić. 
- Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art). - 415 str. ; 
20 cm. - (Majstori savremene svetske priče) (Edicija Talasi ; 
knj. 3)  
 
Tiraž 2.000. - Sadrži i biobibliografske beleške o autorima. 
ISBN 978-86-521-0733-9(broš.) 
NIBIS ID : 122025  
 

Наслов 
Издавач 
Димензије 

Дивљи ерос 
Лагуна, 2011 
415 стр. ; 20 cm 
 

http://www.laguna.rs/n1716_knjiga_divlji_eros_-_erotske_price_laguna.html�
http://www.laguna.rs/n1716_knjiga_divlji_eros_-_erotske_price_laguna.html�
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О књизи: 
„...У овој збирци драмских текстова је пет најуспешнијих са конкурса 

Heartefact fund-a за најбољи савремени, друштвено ангажовани текст на српском 
језику у 2010. години. У том смислу, она не мора нужно представљати пресек 
најквалитетнијих савремених драмских остварења, али пружа увид у то шта привла-
чи домаће драмске ауторе и ауторке. Иако веома различите по стилу, тематици и 
приступу, ове драме повезује јасан друштвени ангажман и позиционирање према 
друштвеним темама које карактеришу стварност Србије на почетку XXI  века...“ 

Филип Вујошевић 
 
 
Преузето: из предговора књиге 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41-2(082.2) 
          DRAME : drame sa konkursa Heartefact fund-a za 
savremeni angažovani dramski tekst / Olga Dimitrijević...[et 
al.] ; [predgovor Filip Vujošević]. - Beograd : Heartefact 
fund, 2011 (Beograd : Draslar partner). - 259 str. : slika 
autora ; 20 cm. - (Biblioteka Heartefact drama)  
 
Кor. i hrpt. stv. nasl.: Radnici umiru pevaju ći : savremena 
drama. - Tiraž 1000. - Umesto predgovora: str. 5-7. - Beleške 
o piscima: str. 251-257. - O Heartefact fundu: str. 259. - 
Sadržaj: Radnici umiru pevajući / Olga Dimitrijević. Pošto je 
pašteta / Tanja Šljivar. Zero / Marjan Todorović, Ninoslav 
Đorđević. Ubiti Zorana Đinđića / Rajko Đurić. Supermena je 
ubila šaka nepoznatih / Кatarina Todorović. 
ISBN 978-86-914281-0-5(broš.) 
1. Димитријевић, Олга 2. Шљивар, Тања 3. Тодоровић, 
Марјан 4. Ђорђевић, Нинослав 5. Ђурић, Рајко 6. 
Тодоровић, Катарина  
NIBIS ID : 122804  
 

     
 

Наслов  
Издавач 
Димензије 

Драме 
Heartefact found, 2011 
259 стр. ; 20 cm 
 



 
ст

ра
на

 1
19

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
О књизи: 
Снажном нарацијом, спајањем историјских чињеница, митова и легенди, 

роман Четврта димензија води читаоца кроз простор загонетног и занимљивог 
базена тзв. Великог мора, Средоземља, у колевке старих култура, међу Феничане, 
Картагињане, Грке и Римљане, до Јадранског мора и залива Боке Которске. Време, о 
коме се у роману говори, чине четири временска хоризонта: доба оснивања 
Картагине и њене краљице Дидо, доба Римљана, стотинак година пре нове ере, крај 
VIII века, време сјајне славе, по поморству и трговини, чувеног малог бокељског 
града Пераста; док је четврти фронт смештен у данашње доба, са главним јунаком 
романа, инжењером геологије, који уместо снажних љубавних заноса доживљава 
саобраћајни удес у Тунису. Користећи временске фронтове, Четврта димензија је 
потрага за правом и вечном љубављу. До ње се долази по законитостима математике 
а по запретеним путевима дубоке, сушаствене уметности, оне која је ванвременска и која се не везује 
за појединце, и њихове пролазне животе, народе или нације, веру, идеологију, већ за вечно и 
непролазно, космичко: музике и сликарства. Та суштина романа исказана је речима главног јунака: „И 
као што музика изражава емоције и успоставља вертикалу хармоније са космосом, тако и математика 
чини бит стварности постављајући правила хармоније. Љубав је хармонија, баш као што је и савршена 
музика чиста математика.“ Роман обилује лепим описима, с једне стране, Боке Которске: Пераста, 
Рисна, Херцег Новог, брда и планина које се стрме и голе уздижу над заливом, а с друге стране, 
Тунисом, заправо постојбином древне Картагине од времена њеног настанка до страшне римске 
похаре. Без икакве сумње, пред читаоцима је роман какав до сада нисмо имали, за нама блиско  
подручје, занимљив и динамичан, са обиљем историјских чињеница, који увезује Јадран и Боку 
Которску са Медитераном, творећи јединствен базенски простор у коме се преплићу и надграђују 
стварни догађаји и прерастају у митове и легенде.  Бавећи се једним простором кроз више временских 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Четврта димензија 
Доклестић, Оливера 
Ars libri ; Бесједа, 2011 
284 стр. ; 21 cm 
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нивоа, Оливера Доклестић, након Софијиних кћери, и овим романом представља се сопственим стилом 
о вечном точку добра и зла у људској историји, ма где и ма када, при чему је време релативна 
категорија.  

 
Преузето са: http://kompleksspasovo.blogspot.com/2011/10/blog-post.html 
 
 
 
  
 
 

 Белешка о аутору: Оливера Доклестић је рођена у 
Херцег Новом, где је завршила основну и средњу 
школу. Студије грађевинарства завршила је у Бео-
граду, а постдипломске студије у Новом Саду. Бави-
ла се активно новинарством. Пише поезију, прозу и 

есеје. Живи и ствара у Херцег Новом. 

 

  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41(497.16)-31 
ДОКЛЕСТИЋ, Оливера 
        Četvrta dimenzija / Olivera Doklestić. - Beograd : Ars 
libri ; Banja Luka : Besjeda, 2011 (Beograd : Megraf). - 284 
str. ; 21 cm 
 
Tiraž 300. - Biografija: str. [285]. 
ISBN 978-86-7588-172-8(karton) 
NIBIS ID : 122651  
  
 

http://kompleksspasovo.blogspot.com/2011/10/blog-post.html�
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О књизи: 
Виолета лежи у болници након што је преживела страшну саобраћајну несрећу. 

Ослобођена терета свог постојања коначно је у стању да свој живот и људе који је окружују 
види онакве какви јесу. Виолетина мајка разочарана њеним изгледом вечито фаворизује 
своју унуку. Отац кога је током револуције издао непризнати син повлађује својој жени. 
Виолетино радно место продавачице козметичких препарата и надимак „страшило“ којим је 
прозивају на улици употпуњују врло депресивну слику једног тужног живота у коме је 
сваки дан борба са бескрајним поразима и разочарењима. Потресне епизоде Виолетиног 
живота, снови, фантазије, гласови и осећања, преломљени кроз призму сновиђења, 
исприповедани су бриљантним стилом који се граничи са врхунском поезијом у најбољој 
традицији велике португалске књижевности. Роман Моја саосећања добио је Награду 
Европске уније за књижевност. Преведен је на француски, италијански, холандски, грчки, 
бугарски и хрватски језик. 
 
Преузето са: http://www.booka.in/index.php/Savremena-knjizevnost/MOJA-
SAOSE%C4%86ANJA/garden_фlypage.tpl.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Дулсе Марија Кардозо (1964) је 
рођена на северу Португала, а део детињства про-
вела је у Анголи. Ова околност условила је многе 
заједничке карактеристике једне генерације писаца 
чијем стваралаштву бивше португалске колоније 

дају кључну снагу. Враћа се у Португал 1975. г., након 
Априлске револуције, и завршава студије права у Лисабону. 
Писала је приче и филмске сценарије. 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Моја саосећања 
Дулсе, Марија Кардозо 
Booka, 2011 
283 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.134.3-31 
ДУЛСЕ, Марија Кардозо 
         Moja saosećanja : roman / Dulse Marija Kardozo ; s 
portugalskog preveo Jovan Tatić. - 1. izd. - Beograd : Booka, 
2011 (Beograd : DMD). - 283 str. ; 20 cm. - (Edicija 
Zapadno od sunca ; 013)  
 
Prevod dela: Os meus sentimentos / Dulce Maria Cardoso. - 
Na presavijenom delu kor. lista autorkina slika i beleška o 
njoj. - Tiraž 1000. 
ISBN 978-86-88335-15-7(broš.) 
NIBIS ID : 121966  
 

     
 

http://www.booka.in/index.php/Savremena-knjizevnost/MOJA-SAOSEĆANJA/garden_flypage.tpl.html�
http://www.booka.in/index.php/Savremena-knjizevnost/MOJA-SAOSEĆANJA/garden_flypage.tpl.html�
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О књизи: 
„Један стари клише гласи: ако не можеш да се сетиш шездесетих, онда 

сигурно ниси био тамо. Тамо, јер шездесете нису биле само једно одређено време, па 
чак ни само једно одређено место. Оне су пре свега биле низ вредности. Боб Дилан – 
несумњиво најзначајнија фигура у савременој музици током шездесетих – је у веома 
великој мери био тамо, надахњујући читаву генерацију фолк и касније рок уметника 
да истражују огроман потенцијал писања друштвено ангажованих, интроспективних, 
рефлексивних и исповедних текстова и песама. У својој седмој деценији, а још увек 
млад, Боб Дилан је певач/кантаутор – високопоштован, збуњујуће идиосинкратичан, 
енигма и музичка легенда одговорна за ошамућујући број легендарних песама. 
Током низа година, од Минесоте до Манчестера, од Алберт хола до „Бескрајне 
турнеје“, Боб Дилан је често покушавао да збуни и заведе оне који су трагали за 
фактографским подацима о његовом животу бујицом дезинформација, па чак и очитих лажи. Па ипак, 
Диланово упорно избегавање јавности, и ватреност његове жеље да заштити своју приватност, 
послужили су да само још више увећају мит о њему и, истовремено, распале нашу радозналост – што 
је он увек врло добро знао.“ 

Дејан Марковић  
 

Преузето са: http://www.delfi.rs/ka1un10674/delfi_knjige_mr_tambourine_man_-_bob_dilan.html 
 
 
 
  
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Mr. Tambourine Man 
Дилан, Боб 
Mediterran publishing, 2011 
314 стр. ; 21 cm 
 

http://www.delfi.rs/ka1un10674/delfi_knjige_mr_tambourine_man_-_bob_dilan.html�
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Белешка о аутору: Боб Дилан (рођен као Роберт 
Ален Цимерман; Дулут, Минесота, 1941), амерички 
певач, композитор и песник. Био је култна личност 
генерације шездесетих година прошлог века и један 
од највећих кантаутора. Многе Диланове песме 

обрадио је велики број извођача. Често је кроз песму изра-
жавао бунт против политике и друштвених догми његовог вре-
мена.  

  

Библиографски опис: 
821.111(73)-1 
ДИЛАН, Боб 
         Mr. Tambourine Man / Bob Dilan ; priredio i preveo 
Dejan D. Marković. - Novi Sad : Mediterran publishing, 
2011 (Novi Sad : Art Print). - 314 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 
Lettera / [Mediterran Publishing] ; knj. 4)  
 
Autorova slika na kor. - Tiraž 1000. - Str. 13-16: Predgovor / 
Dejan D. Marković. - Pravo ime autora: Robert Allen 
Zimmerman. 
ISBN 978-86-86689-67-2(broš.) 
1) Дилан, Боб (1941- ) 
821.111(73).09-1 Дилан Б. 
NIBIS ID : 122681  
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О књизи: 
...Урбана бајка о јединој тајни коју су жене сачувале. Нови роман добитнице 

награда Женско перо и Меша Селимовић. На одлуку власти Краљевине Југославије у 
лето 1940. да забрани рад масонерије, слободни зидари одговарају на себи својствен 
начин: одлучују да се, до бољих времена, самоуспавају. Али, претходно треба да се 
сложе. Из Бремасона ћете сазнати да ли су „тајна браћа” Бранислав Нушић, Бори-
слав Пекић, Ђорђе Вајферт, Петар Ичко, Сима Милутиновић Сарајлија... успела да 
постигну договор о самоуспављивању. У томе им помаже друга, још тајнија, моћни-
ја и успешнија организација, ексклузивно женска, предвођена Великом Тетком. Ту 
су и ликови – и „чинови“ – Велике Алапаче, Велике Метле и, чак, Велике Кесе… Ко-
лико год била духовита и оригинална, ниједна прича о масонерији не може бити 
лишена древне мистике, па је у њу и славна београдска мумија уплела своје кошчате 
прсте.  
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1717_knjiga_bremasoni_laguna.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Мирјана Ђурђевић (1956), 
докторка техничких наука. Професор је Високе 
грађевинско-геодетске школе у Београду. Аутор је 
бројних романа за које је добила многе књижевне 
награде. Живи и пише у Београду. 

   

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Бремасони 
Ђурђевић, Мирјана 
Лагуна, 2011 
284 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ЂУРЂЕВИЋ, Мирјана 
         Bremasoni / Mirjana Đurđević. - 2. izd. - Beograd : 
Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art). - 284 str. : ilustr. ; 20 
cm. - (Biblioteka Meridijan ; knj. 32)  
 
Tiraž 2000. - Mali nepotpuni pojmovnik primenjene 
masonologije: str. 259-284. - O autorki: str. [285]. 
ISBN 978-86-521-0796-4(broš.) 
NIBIS ID : 122091  
 

http://www.laguna.rs/n1717_knjiga_bremasoni_laguna.html�
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О књизи: 

 

Роман Прашко гробље написан је у форми фељтона какви су били у моди у XIX 
веку. Има формалне одлике доброг романа у наставцима: све врви од неочекиваних обрта, 
подлих и изопачених опата, језуита, масона, шпијуна, контрашпијуна, доушника, жбира, 
фалсификатора, лажних свештеника, атентатора, бомбаша, убица, ту је и сатанисткиња 
оболела од хистерије – главна јунакиња оргијастичне црне мисе. Укратко ова књига има све 
елементе готик стила, стога се чита у једном даху. Само што су, за разлику од фељтона, све 
личности и сви догађаји у Прашком гробљу истинити. Измишљен је једино главни јунак 
(или постоје два главна јунака?), али је и он у ствари тек сажетак онога што је одређени број 
људи током тог бурног века у Европи чинио и говорио.  

Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Pra%C5%A1ko-groblje-bro%C5%A1-92519 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Умберто Еко је рођен у Алек-
сандрији (Монферато) 1932. г. Редовни је професор 
семиотике и председник Високе школе хумани-
стичких наука при Болоњском универзитету. 
Најпре се појавио 1980. са својим чувеним романом 

Име руже, за који је добио престижну књижевну награду 
Стрега. Следи роман Фукоово клатно, Острво дана пређаш-
њег, Баудолино и последњи у овом сјајном низу романа 
Тајанствени пламен краљице Лоане. Међу његовим есеји-
стичким делима посебну пажњу заслужују: Отворено дело, 
Одсутна структура, Семиотика и филозофија језика, Границе 
тумачења... Осим ових дела, међу његовим сабраним списима, 
треба поменути: Минимални дневник, Други минимални 
дневник као и Историју лепоте и Историју ружноће.  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Прашко гробље 
Еко, Умберто 
Плато Books, 2011 
461 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.131.1-31 
ЕКО, Умберто 
          Praško groblje / Umberto Eko ; preveli s italijanskog 
Mirela Radosavljević, Aleksandar Levi. - Beograd : Plato 
Books : B&S, 2011 (Beograd : B&S). - 461 str. : ilustr. ; 21 
cm. - (Korpus romana Umberta Eka / [Plato Books] ; knj. 6)  
 
Prevod dela: Il cimitero di Praga / Umberto Eco. - Na 
presavijenom delu omot. lista slika autora i beleška o njemu. 
- Tiraž 2000. 
ISBN 978-86-447-0566-6(PB; karton s omotom). - ISBN 
978-86-6115-088-3(B&S) 
NIBIS ID : 121694  
 

http://www.plato.rs/knjiga-Praško-groblje-broš-92519�
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О књизи: 
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. Енценсбергер лако прелази из једног у други жанр и 
исписује немачку историју, специфично дело које је у Француској освојило звање 
најбоље књиге у 2010. Хамерштајн стога зачуђује не само смелим бављењем једном 
упечатљивом фигуром, шефом генералштаба немачке војске до доласка Хитлера на 
власт, већ и начином којим се аутор служи да би представио генерала. Енценсбергер 
продубљује перспективу писања о историјској личности комплексним размишља-
њима о слободи као заоставштини за будућност. Она се огледа у породици фон 
Хамерштајна и остаје најбољи епилог приче о непоколебљивости.  
 
Преузето са: 
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133176_Hamer
%C5%A1tajn+ili+nepokolebljivost+(nema%C4%8Dka
+istorija)_ISBN:978-86-515-0668-3 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Ханс Магнус је немачки 
књижевник, песник, преводилац и уредник, рођен 
1929. г. Студирао је књижевност на универзитетима 
у Ерлагену, Фрајбургу и Хамбургу, као и на Сор-
бони у Паризу, где је и докторирао 1955. г. Пише 

још и под псеудонимом Андреас Талмаер. 

 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Хамерштајн или Непоколебљивост 
Енценсбергер, Ханс Магнус 
Прометеј, 2011 
341 стр. ; 21 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.112.2-94 
ЕНЦЕНСБЕРГЕР, Ханс Магнус 
         Хамерштајн или Непоколебљивост : немачка 
историја / Ханс Магнус Енцесбергере [!] ; са немачког 
превеле Босиљка Милакара и Ана Милакара. - Нови Сад 
: Прометеј, 2011 (Нови Сад : Прометеј). - 341 стр. : 
илустр. ; 21 cm 
 
Превод дела: Hammerstein oder der Eigensinn / Hans 
Magnus Enzensberger. - На задњем спојном листу генеал. 
таблa. - Тираж 1.000. - Напомене уз текст. - Зашто ова 
књига није роман: стр. 305-317. - Библиографија: стр. 
319-324. - Стр. 329-341:Регистар /урадила Светлана Зејак 
Антић. 
ISBN 978-86-515-0668-3(картон) 
1) Хамерштајн-Екорд, Курт фон (1878-1943) 
NIBIS ID : 16705  
 

http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133176_Hamerštajn+ili+nepokolebljivost+(nemačka+istorija)_ISBN:978-86-515-0668-3�
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133176_Hamerštajn+ili+nepokolebljivost+(nemačka+istorija)_ISBN:978-86-515-0668-3�
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133176_Hamerštajn+ili+nepokolebljivost+(nemačka+istorija)_ISBN:978-86-515-0668-3�
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О књизи: 

 

Можда најнеобичнија књига најиновативнијег писца савремене европске 
књижевности. Књига о мајци. Укрштена прича коју изговара главни јунак у неде-
љама после мајчине смрти, преиспитујући себе и свој однос са мајком, али и водећи 
интензиван дијалог са одсутном мајком и са ближњима. Књига састављена од 
сећања и емоција, од узбудљивих тренутака проживљеног живота, од призора који 
се не могу заборавити, од детаља који причи дају несвакидашњу моћ обнове 
минулог времена. Ефектна реконструкција приватних и јавних историја источне 
Европе у другој половини XX века. Роман о приватним и друштвеним траумама и 
искушењима, књига која нам говори оно о чему обично чак и књижевност ћути.  

Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/pomocni-glagoli-srca/ 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Петер Естерхази (Будимпешта, 
1950), романсијер, есејиста, приповедач. Један од 
водећих савремених европских писаца, преведен на 
већину светских језика. Петер Естерхази је завршио 
студије математике. Од 1978. г. је професионални 

писац. Добитник великог броја мађарских и међународних 
књижевних награда и признања. Члан је Немачке академије за 
језик и књижевност, Академије уметности у Берлину, као и 
Европске академије наука, уметности и књижевности. Живи у 
Будимпешти.  

Библиографски опис: 
821.511.141-31 
ЕСТЕРХАЗИ, Петер 
         Pomoćni glagoli srca : uvod u lepu književnost / Peter 
Esterhazi ; prevod s mađarskog Arpad Vicko. - Beograd : 
Arhipelag, 2011 (Novi Sad : Artprint media). - [83] str. ; 21 
cm. - (Biblioteka Zlatno runo / [Arhipelag])  
 
Prevod dela: A sziv segédigéi / Esterhazy Péter. - Tiraž 
1.000. - O piscu: str. [82-83]. 
ISBN 978-86-523-0020-4(karton) 
NIBIS ID : 121723  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Помоћни глаголи срца 
Естерхази, Петер 
Архипелаг, 2011 
83 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/pomocni-glagoli-srca/�
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О књизи: 

  Роман Муње, заједно са Равелом и Трчањем спада у трилогију биографских 
романа које је Ешноз назвао „имагинарни животи“. То је „фикција без биографских 
скрупула“, инспирисана животом Николе Тесле. Сви ми волимо да знамо, ако је 
икако могућно, када смо рођени. Волимо да нам се јасно каже у ком је тренутку 
кренула читава прича с ваздухом, светлошћу, перспективом, ноћима и разо-
чарањима, са задовољствима и данима. Ако ништа друго, тај нам број служи као 
почетна одредница, њој заваљујући знамо кад ваља да славимо сопствене рођендане. 
Почев од тог детаља, можемо да формирамо сопствено виђење времена, на чији 
значај једва да треба подсећати: огромна већина одлучи и пристане да га непрестано 
носи уза себе, издељено на мање-више видљиве, каткад чак светлуцаве бројке, које 
каишем везујемо за зглоб, чешће за леви него за десни. Управо тај, јасно утврђен 
тренутак, Грегор никад неће поуздано сазнати, јер је рођен између једанаест увече и једног сата по 
поноћи. Да ли тачно у поноћ или нешто раније или касније, то нико неће умети са сигурношћу да му 
каже. И зато, док је жив, неће знати када да слави свој рођендан, дан пре или дан касније. Ово 
свеприсутно питање времена, биће у његовом животу од кључног значаја. С друге стране, чињеницу 
да нико неће умети да каже тачан сат његовог доласка на свет ваља објаснити хаотичним околностима 
у којима се одиграо поменути догађај. Најпре се, само неколико минута пре но што ће се отргнути од 
мајке, у тренутку кад су се у великој кући сви узмували – газде подвикују, слуге се сударају, 
слушкиње гурају, бабице се препиру а породиља јауче – подигло силно невреме. Густа, крупна киша 
доноси свеприсутно, стамено хучање које, онако пригушено, шаптаво и беспоговорно, као да 
покушава да свуда наметне тишину, изобличену маказастим кретањем ваздуха. Управо тада, један 
разоран ветар удара на кућу. Не успева да је обори, али зато, док лупа раскриљене прозоре на којима 
стакла одлећу у парампарчад, рамови ударају о зидове а завесе узлећу ка плафону или, исисане, беже 
ван, осваја сав унутрашњи простор у намери да здроби све што му падне под руку и да омогући киши 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Муње 
Ешноз, Жан 
Паидеиа,  2011 
135 стр. ; 21 cm 
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да га потопи. Протреса све на шта у кући наилази, помера намештај и подиже тепихе, ломи и разбацује 
предмете поређане на каминима, уврће распећа окачена по зидовима, заокреће свећњаке и оквире 
слика у којима се тумбају крајолици и посрћу портрети. У љуљашке претвара лустере на којима 
сместа утуљује свеће, гаси у једном даху све лампе по кући. 
 
 
Преузето са: http://paideia.rs/biblioteka-mastarije/munje-zan-esnoz/ 
 
 
 
 
  
 
  

Белешка о аутору: Жан Ешноз је рођен 1947. г. у 
Оранжу у Француској. Објавио је 13 романа и до-
био десетак књижевних награда. У својим делима 
највише се инспирише путовањима и географским 
пределима који му служе као декор за оживљавање 

животних околности његових јунака, било да је реч о фиктив-
ним или реалним личностима. 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.133.1-31 
ЕШНОЗ, Жан 
          Munje / Žan Ešnoz ; preveo sa francuskog Aleksandar 
Grujučić. - 1. izd. - Beograd : Paideia, 2011 (Valjevo : 
Topalović). - 135 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Maštarije / 
Paideia)  
 
Prevod dela: Des èclairs / Jean Echenoz. - Na koricama 
autorova slika i beleška o njemu. 
ISBN 978-86-7448-541-5(karton) 
NIBIS ID : 73293  
 
 

http://paideia.rs/biblioteka-mastarije/munje-zan-esnoz/�
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О књизи: 

  Р

 

оман Равел, заједно са Муњама и Трчањем, спада у трилогију биографских 
романа које је Ешноз назвао „имагинарни животи“. Аутор у њему реконструише 
последњих десет година живота композитора Мориса Равела.  

 
 
Преузето са: http://paideia.rs/biblioteka-mastarije/ravel-zan-esnoz/ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Равел 
Ешноз, Жан 
Паидеиа,  2011 
95 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.133.1-31 
ЕШНОЗ, Жан 
          Ravel / Žan Ešnoz ; prevela sa francuskog Maristela 
Veličković. - 1. izd. - Beograd : Paideia, 2011 (Valjevo : 
Topalović). - 95 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Maštarije / 
Paideia)  
 
Prevod dela: Ravel / Jean Echenoz. - Na koricama autorova 
slika i beleška o njemu. 
ISBN 978-86-7448-542-2(karton) 
NIBIS ID : 122288  
 

http://paideia.rs/biblioteka-mastarije/ravel-zan-esnoz/�


 
ст

ра
на

 1
31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О књизи: 

Преузето са: 

Најзначајнији роман једне од најпревођенијих савремених португалских 
писаца. Лидију Жорж сматрају једном од најважнијих открића португалске књи-
жевности и обнављачем португалског романа. Велика модерна сага о савременом 
Португалу. Љубавни роман који у узбудљивој и потресној причи открива друштве-
не, политичке, идеолошке и културне слојеве ове земље. Главна јунакиња романа, 
пореклом из богате породице, заљубљује се младића из креолске породице која се са 
Зеленортских острва преселила у Португал. У прво време скривена, ова љубав се 
убрзо налази пред највећим могућим искушењима: од забране, преко одбацивања, до 
бруталне реакције њене породице. Љубавна прича испуњена је историјама две 
породице, њиховим животима у паралелним породичним и друштвеним световима, 
али и упечатљивим приповедањем о политичким и медијским манипулацијама и о 
предрасудама и табуима. На крају роман задобија узбудљив крими заплет у коме се повезују актери из 
политике, високог европског бизниса и шверца наркотика. Милене из романа Лидије Жорж један је од 
најузбудљивијих женских ликова савремене европске књижевности. Књига која нас не оставља 
равнодушним. Врхунско дело нашег времена... 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/dok-vetar-zvizdi-kroz-kranove/ 
 
 
 
  
 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Док ветар звижди кроз кранове 
Жорж, Лидија 
Архипелаг, 2011 
375 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/dok-vetar-zvizdi-kroz-kranove/�
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 Белешка о аутору: Лидија Жорж (1946) је једна од 
најважнијих и најпревођенијих савремених порту-
галских писаца. Завршила је студије романске фи-
лологије на Универзитету у Лисабону. Неколико 
година је провела у Анголи и Мозамбику као 

професор, одакле се вратила 1970. Тамо је проживела искуство 
колонијалног рата које ће снажно обележити њено књижевно 
стваралаштво. Сматрају једним од најважнијих открића порту-
галске књижевности и обнављачем португалског романескног 
жанра. Објављивање њеног романа Дан чуда (1980) пред-
стављало је догађај који је отворио нову фазу португалске књи-
жевности. Проза Лидије Жорж је превођена на многе светске 
језике. Живи у Лисабону.  
  

Библиографски опис: 
821.134.3-31 
ЖОРЖ, Лидија 
          Dok vetar zviždi kroz kranove / Lidija Žorž ; prevod s 
potugalskog Ana Kuzmanović-Jovanović. - Beograd : 
Arhipelag, 2011 (Novi Sad : Artprint media). - 375 str. ; 21 
cm. - (Biblioteka Zlatno runo / [Arhipelag])  
 
Prevod dela: O vento assobiando nas gruas / Lidia Jorge. - 
Tiraž 1.000. - O autorki: str. 375. 
ISBN 978-86-523-0021-1(karton) 
NIBIS ID : 80945  
 



 
ст

ра
на

 1
33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
О књизи: 
Године 1939, суочен с претњом нацистичке Немачке, Стаљин све своје наде 

полаже у тенк Т-34 – тридесет тона тешко челично чудовиште које ће они који га 
буду користили прозвати Црвени ковчег. Али дизајн није још сасвим завршен. Кад 
пуковника Нагорског, тајанственог и ексцентричног творца овог оружја, пронађу 
мртвог, Стаљин позива Пекалу, истражитеља у ког има највише поверења. Нека-
дашњи царев миљеник сада је у служби човека који му је у прошлости био најљући 
непријатељ. Детектив чија је лојалност растрзана између садашњости и прошлости. 
Пекала није једини чија је лојалност подељена. Опака група људи, која себе назива 
Белом гилдом и коју чине бивши цареви војници, можда стоји иза смрти пуковника 
Нагорског. Пекала мора да их пронађе и онемогући њихов план да убрзају конфликт 
између Русије и Немачке. 

 
Преузето са: http://www.leo.rs/d4a79f12-b50d-42f7-816e-656e12a014e9/CRVENI-KOVCEG.aspx 
 
 
 
  
 
Белешка о аутору: Сем Истланд је амерички књижевник, 
рођен 1964. г. Свој први роман написао је само 16 година. 
Његово право име је Пол Ваткинс. 

 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Црвени ковчег 
Истланд, Сем 
Соларис, 2011 
329 стр. ; 19 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111-31 
ИСТЛАНД, Сем 
        Crveni kovčeg / Sem Istland ; preveo s engleskog 
Aljoša Molnar. - Novi Sad : Solaris, 2011 (Novi Sad : 
Budućnost). - 329 str. ; 19 cm 
 
Prevod dela: The Red Coffin / Sam Eastland. - Sem Istland 
je pseudonim Pola Votkinsa. - Tiraž 1000. 
ISBN 978-86-7560-091-6(broš.) 
NIBIS ID : 122796  
 

http://www.leo.rs/d4a79f12-b50d-42f7-816e-656e12a014e9/CRVENI-KOVCEG.aspx�
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О књизи: 
Тема овог романа је веома снажна, опомињућа и актуелна, на први поглед 

узнемирујућа, али дубоко емотивна. У роману се прати прича о пријатељству, 
љубави, љубавном троуглу, а заправо је то прича о људском бићу, његовом смислу, 
његовој величини. Човечанство затвара очи пред тим да, једном створено, на било 
који начин, људско биће је део природе и не може му се одузети право на емоције, 
на сопствено тело и сопствени избор за живот, поручује Ишигуро. Читалац у 
почетку мисли да пред собом има још једну од оних прича о одрастању и школовању 
у енглеским интернатима, али убрзо увиђа да нешто није у реду, да то није прича о 
томе да нешто треба да сазна, нешто што је обавијено велом тајне. Љупка и драга 
деца, јунаци овог романа, заправо су клонови. Њима се помало говори о томе, они 
верују да су нормална деца, васпитавају се на класичној литератури, гледају 
филмове, воле се, али сви они живе да би једног дана постали донатори својих органа. Ти млади људи 
одрастају и проживљавају све што је нормално за човека и сасвим мирно прихватају чињеницу о својој 
сврси и задатку, али међу њима се шире гласине да парови који докажу своју љубав, имају могућност 
да им се одложи почетак донаторства за неколико година, које могу да искористе потпуно за себе. То 
наравно, показује се, није истина, али ако су они створили те гласине, види се да су несвесно уочили 
снагу љубави, сексуалне моћи, снагу живота. 

 
Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Ne-daj-mi-nikada-da-odem-71092 
 
 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Не дај ми никада да одем 
Ишигуро, Казуо 
Плато Books, 2009 
289 стр. ; 20 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Ne-daj-mi-nikada-da-odem-71092�
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Белешка о аутору: Казуо Ишигуро је рођен у 
Нагасакију у Пајану 1954, а у Енглеску се преселио 
1960. г. Његови родитељи су планирали да се врате 
у Јапан и зато су га припремали да настави живот у 
земљи свог рођења. На крају су одлучили да остану, 

а Ишигуро је одрастао у два веома различита миљеа. Каријеру 
писца започео је 1981. г. Добитник је бројних књижевних на-
града, а по његовом роману Остаци дана је снимљен и филм. 
 

 
 
 
  

Библиографски опис: 
821.111-31  
ИШИГУРО, Казуо 
           Не дај ми никада да одем / Казуо Ишигуро ; 
превела с енглеског Љиљана Марковић. - Београд : Plato 
Books : B & S, 2009 (Нови Сад : Alfa-graf NS). - 289 стр. ; 
20 cm. - (Библиотека ``Савремена проза`` / [Plato Books] ; 
108)  
 
Превод дела: Never Let Me Go / Kazuo Ishiguro. - Тираж 
1000. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика 
и белешка о њему. 
ISBN 978-86-447-0461-4(PB; брош.). - ISBN 978-86-6115-
001-2(B & S) 
NIBIS ID : 114388  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 
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О књизи: 
Ова једноставна и надахњујућа парабола сликовито приказује значај преду-

зимања малих корака на путу ка великом циљу. Од давнина приповедана међу при-
падницима народа Кечуан из Јужне Америке и Хаида са Северног Пацифика, ова 
прича постала је талисман за екологе и активисте читавог света. Уз прелепе 
илустрације Мајкла Никола Јагуланаса и с подршком Вангари Матаи, добитнице 
Нобелове награде, Лет колибрија нас све подстиче на то да живимо у хармонији с 
окружењем и штитимо драгоцено и ипак сасвим ограничено светско природно 
благо. Колибри је симбол мудрости и храбрости. У овој инспиративној причи, 
одлучни колибри се бори са разбукталим пожаром који прети шуми, подстичући нас 
на размишљање о томе како снага нема увек везе са величином. Међутим, увек има 
везе са истрајношћу и посвећеношћу... 

 
Преузето са: 
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133196_Let+koli
brija+-
+parabola+o+%C5%BEivotnoj+sredini_ISBN:978-86-
7473-557-2 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Мајкл Никол Јагуланас (1954) 
је визуални уметник творац новог правца – Хаида 
Манга, познат по свом активном ангажовању по 
питањима социјалне правде и заштите животне 
средине на свом родном острву Хаида Гваи и целом 

пацифичком обручу. Живи и ради у Канади. 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Лет колибрија 
Јагуланас, Мајкл Никол 
Киша ; Stylos art, 2011 
61 стр. ; 22 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111-32 
ЈАГУЛАНАС, Мајкл Никол 
        Let kolibrija : parabola o životnoj sredini / [Majkl Nikol 
Jagulanas ; u saradnji sa Vangari Matai i Njegovom Svetosti 
Dalaj Lamom] ; sa engleskog prevela Jelena Vukićević ; 
[ilustracije Majkl Nikol Jagulanas]. - 1. izd. - Novi Sad : 
Kiša : Stylos art, 2011 (Novi Sad : AMB grafika). - 61 str. : 
ilustr. ; 22 cm. - (Edicija Retka zemlja)  
 
Prevod dela: Flight of the Hummingbird / Michael Nicoll 
Yangulanaas. - Podatak o autoru preuzet s prelim. str. - Tiraž 
1900. - Str. 9-12: Mudrost kolibrija / Vangari Matai. - Str. 
33-37: Uticaj kolibrija / Mišel Bendžamin (Michelle 
Benjamin). - Str. 39-49: Univerzalna odgovornost / Dalaj 
Lama. - Biografija : Vangari Muta Matai, Njegova Svetost 
Dalaj Lama, Majkl Nikol Jagulanas: str. 54-61. 
ISBN 978-86-7473-557-2(broš.) 
NIBIS ID : 122382  
 

http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133196_Let+kolibrija+-+parabola+o+životnoj+sredini_ISBN:978-86-7473-557-2�
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133196_Let+kolibrija+-+parabola+o+životnoj+sredini_ISBN:978-86-7473-557-2�
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133196_Let+kolibrija+-+parabola+o+životnoj+sredini_ISBN:978-86-7473-557-2�
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133196_Let+kolibrija+-+parabola+o+životnoj+sredini_ISBN:978-86-7473-557-2�


 
ст

ра
на

 1
37

 
 
 
 
 
 
О књизи: 
Нова књига Зваћу полицију је прича документарног предлошка. Ирвин Јалом преноси 

исповест свог пријатеља и колеге, кардиохирурга Роберта Б. који, подстакнут недавним 
догађајем на аеродрому у Венецуели, где је за длаку избегнуо да буде киднапован и да му се 
изгуби сваки траг, почиње да ослобађа неке делове своје душе и свога срца које је више од 
педесет година држао затвореним у себи, трудећи се заправо да их потисне. Та исповест и то 
сећање одводи га у време његовог детињства и ране младости када је живео као Јеврејин с 
лажним исправама у нацистичкој Будимпешти излажући се рискантним подухватима 
саботаже и диверзије фашистичких снага. Поред тога што је ситуација у којој се он нашао у 
једној прилици репрезентативна у акционом смислу и чини малу драму интелектуалне борбе 
за опстанак, она је важна и у психолошком смислу јер показује различите начине дијалога 
свесног и несвесног дела личности, механизама психолошке супституције, потом 
потискивања и поновног препознавања потиснутог након много година. Не мање важно, ова 
књижица је и један мињон о пријатељству, блискости, поверењу, отварању, али и још једно сведочанство о 
холокаусту. 

 
Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-
Zva%C4%87u-policiju-75167 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Ирвин Д. Јалом је рођен 1931. у 
Вашингтону. Родитељи су му емигрирали из Русије. 
Одрастао је у сиромашном црначком предграђу. 
Читање и провођење времена у библиотеци, било 
му је једино задовољство. Сада је пензионисани 

професор психијатрије Стенфорд универзитета. Аутор је 
неколико бестселера и неколико класичних књига из психи-
јатрије.  

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ЈАЛОМ, Ирвин Д. 
        Zvaću policiju / Irvin Jalom, [Robert Berger] ; prevele s 
engleskog Suzana Spasić, Slađana Madžgalj. - Beograd : 
Plato Books : B&S, 2011 (Beograd : B&S). - 65 str. ; 18 cm. 
- (Biblioteka Minjon / [Plato Books])  
 
Prevod dela: I am Call Police / by Irvin D. Yalom and Robert 
L. Berger. - Na presavijenom delu kor. lista slika prvog 
autora i beleška o njemu. - Tiraž 1000. - Beleška o delu na 
kor. - Podatak o drugom autoru preuzet sa prelim. str. 
ISBN 978-86-447-0542-0(PB ; broš.). - ISBN 978-86-6115-
062-3(B&S) 
1. Бергер, Роберт  
NIBIS ID : 121733  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Зваћу полицију 
Јалом, Ирвин 
Плато Books, 2011 
65 стр. ; 18 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Zvaću-policiju-75167�
http://www.plato.rs/knjiga-Zvaću-policiju-75167�
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О књизи: 

 

Неодољива мешавина чињеница и фикције, драма о љубави, судбини и вољи, 
која се одиграва у интелектуалном превирању Беча XIX века, уочи рођења 
психоанализе. Фридрих Ниче, највећи европски филозоф... Јозеф Бојер, један од 
очева психоанализе... тајни споразум... млади стажиста, Сигмунд Фројд: ово су 
елементи који заједно чине незаборавну сагу о фиктивном односу између необичног 
пацијента и надареног исцелитеља. Овај импресивни роман започиње тако што 
неодољива Лу Саломе моли Бројера да лечи Ничеово самоубилачко очајање својом 
експерименталном „терапијом разговором“. Кад еминентни лекар оклевајући при-
хвати тај задатак, доћи ће до значајног открића, само ако се суочи са сопственим 
унутрашњим демонима, биће у стању да помаже свом пацијенту. У овом роману 
који апсорбује сву нашу пажњу, два бриљантна и загонетна човека проничу у 
дубине властитих романтичних опсесија и откривају спасилачку моћ пријатељства.  

 
Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Kad-je-
Ni%C4%8De-plakao-48195 
 
 
 
 
  
 
  

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ЈАЛОМ, Ирвин Д. 
        Kad je Niče plakao / Irvin Jalom ; prevela s engleskog 
Olivera Živanović. - [2. izd.]. - Beograd : Plato Books : 
B&S, 2001 [tj.] 2011 (Beograd : B&S). - 381 str. ; 20 cm. - 
(Biblioteka ``Savremena proza`` / [Plato Books [i] B&S] ; 
30)  
 
Prevod dela: When Nietzsche Wept / Irvin D. Yalom. - 
Beleška o autoru: str. [382]. 
ISBN 978-86-447-0545-1(PB ; broš.). - ISBN 978-86-6115-
063-0(B&S) 
NIBIS ID : 121713  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Кад је Ниче плакао 
Јалом, Ирвин 
Архипелаг, 2011 
381 стр. ; 20 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Kad-je-Niče-plakao-48195�
http://www.plato.rs/knjiga-Kad-je-Niče-plakao-48195�
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О књизи: 
У овој књизи Ирвин Јалом даје детаљне и дирљиве извештаје из своје 

лекарске праксе са седам пацијената. Дубоко у себи, сви они су патили од 
основних људских узнемирености – изолације, страха од смрти или слободе, 
осећаја бесмислености живота – које нико од нас не може да избегне. Доктор 
Јалом их директно суочава са тим страховима и собом самима, али је и искрен и 
самокритичан према својим грешкама и предрасудама, те ова књига представља 
редак поглед у ординацију маестралног психотерапеута. 

 
 

Преузето са: корица књиге 
 
 
 
 
 
 
  
  

Библиографски опис: 
821.111(73)-32 
ЈАЛОМ, Ирвин Д. 
         Krvnik ljubavi i ostale psihoterapijske novele / Irvin 
Jalom ; prevela s engleskog Marija Stamenković. - 2. izd. - 
Beograd : Plato Books : B&S, 2011 (Beograd : B&S). - 345 
str. ; 20 cm. - (Biblioteka ``Savremena proza`` / [Plato Books 
[i] B&S] ; 75)  
 
Prevod dela: Love`s Executioner / Irvin D. Yalom. - Na 
presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o njemu. 
- Napomene uz tekst. 
ISBN 978-86-447-0547-5(PB ; broš.). - ISBN 978-86-6115-
065-4(B&S) 
NIBIS ID : 121740  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Крвник љубави 
Јалом, Ирвин 
Плато Books, 2011 
345 стр. ; 20 cm 
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О књизи: 
„Промишљен и сабран, уздржан и рационалан песник који уме да обузда и 

усмери своју имагинацију, Магарашевић је наступио као опредељен стваралац.“ 
 

Др Предраг Палавестра 
 
Преузето са: корица књиге 
 

 
 
 
  
 
 
Белешка о аутору: Ђорђе Ј. Јанић (1941) објавио је следеће 
књиге: Сневач јасновидац, Савременикови записи, Све сенка 
смрти бива, Жив Бог, Мали хришћанин, Хаџија вечности, 
Хришћанин у савременом свету, Свет страха, Трагање за 
вером Исидоре Секулић, По милости Божјој – владика Ни-
колај о монархији, Прастара реч, Политика као теодулија. 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 

 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41.09 Магарашевић М. 
ЈАНИЋ, Ђорђе Ј. 
         Песник и свет у књижевном делу Мирка 
Магарашевића / Ђорђе Ј. Јанић. - Београд : Удружење 
``Исидора Секулић``, 2011 (Београд : 3 Д+). - 414 стр. ; 
20 cm. - (Библиотека Arbitratus. Едиција Исидоријана)  
 
На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и 
белешка о њему. - Тираж 300. - Радна биографија писца: 
стр. 413-414. - Уредничка белешка: стр. 397. - Напомене 
и библиографске референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 399-404. - Регистар. 
ISBN 978-86-87889-03-3(брош.) 
1) Магарашевић, Мирко (1946- ) 
NIBIS ID : 122387  
 

Наслов 
 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Песник и свет у књижевном делу Мирка 
Магарашевића 
Јанић, Ђорђе Ј. 
Удружење „Исидора Секулић, 2011 
414 стр. ; 20 cm 
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О књизи: 
Тања Јанковић у збирци прича Девојка из Бондстила кроз исповести главних 

јунака сведочи о животу у америчкој војној бази и разбија предрасуде о НАТО кампу у 
коме Дијана, преводилац и централни лик ове књиге, проводи три године. У овом 
узбудљивом авантуристичком штиву са елементима аутобиографије читаоца ће изне-
надити многе невероватне ситуације: Дијана ће бити једина Српкиња на отварању 
албанске дискотеке, замало ће се удати за Албанца из Њујорка, окумиће се са Албанком 
Армидом, најзад ће завршити и у затвору… Искрена и трајна пријатељства која главна 
јунакиња негује, али и односи према војницима и другим становницима базе који у њој 
служе, за њу су још један доказ да предрасуде које су се одомаћиле о посвађаним 
балканским суседима имају своје наличје и у црно-белој слици о „спасиоцима“ и 
„окупаторима“ из редова савезничких земаља и великих сила. 
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1660_knjiga_devojka_iz_bondstila_laguna.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Тања Јанковић рођена је пре 32 
године у Врању, завршила основну школу и 
гимназију. Уписује Факултет политичких наука у 
Београду. За време студија радила је за Међу-
народни прес центар у Бујановцу, одакле одлази у 

америчку базу Бондстил. Након повратка са Косова, Београд 
јој постаје главно боравиште, где посао проналази у кабинету 
тадашњег председника Координационог центра за Косово и 
Метохију, Небојше Човића. Од 2006. бави се новинарством и 
запослена је на РТВ Б92.  
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Девојка из Бондстила 
Јанковић, Тања 
Лагуна, 2011 
185 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ЈАНКОВИЋ, Тања 
        Devojka iz Bondstila / Tanja Janković. - Beograd : 
Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art). - 185 str. ; 20 cm 
 
Tiraž 1.500. - O autorki: str. [187]. 
ISBN 978-86-521-0727-8(broš.) 
NIBIS ID : 53517  
 

http://www.laguna.rs/n1660_knjiga_devojka_iz_bondstila_laguna.html�
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О књизи: 

 

Најпознатији роман словеначког писца Драга Јанчара. Подсмешљива пожуда је 
проницљива, интригантна и ерудитна прича о сусрету два света. На осетљивој граници међу 
световима нашао се Грегор Градник, главни јунак романа. Тренутак у коме се одиграва 
сусрет два света чини ову граничну ситуацију још далекосежнијом. Док се у Америци 
оглашава „крај историје”, у Средњој и Источној Европи се оглашава њен нови почетак. 
Долазећи из меланхоличног средњоевропског простора, Јанчаров јунак се сусреће с потпуно 
другачијим светом захуктале, експанзивне америчке стварности. Градник свој амерички сан, 
који је понекад и кошмар, проживљава између Њу Орлеанса и њујоршког мегаполиса, али 
увек с јасним осећањем да му измиче нешто важно у распознавању света и у сопственом 
искуству. Јанчаров јунак није само изгубљен у Америци, већ најпре наслућује, а потом и 
истински схвата да је мање или више изгубљен свуда, на свакој тачки сваког од доступних 
светова своје егзистенцијалне авантуре. Јанчар испитује сусрет Европе и Америке, 
стереотипа и конкретног искуства, транзиције и „краја историје“. Комбинујући причање занимљиве приче са 
есејистичким приповедањем, Јанчар је у роману Подсмешљива пожуда обликовао упечатљиву слику модерног 
епохалног тренутка.  

Преузето са: 
http://www.arhipelag.rs/knjige/podsmesljiva-pozuda/ 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Драго Јанчар (Марибор, 1948), 
романсијер, приповедач, драмски писац, есејист. 
Најпревођенији савремени словеначки писац. 
Редовни је члан Словеначке академије наука и 
уметности. Студирао је право, радио као новинар и 

филмски драматург. Добитник је бројних књижевних награда 
и признања. 

Библиографски опис: 
821.163.6-31 
ЈАНЧАР, Драго 
         Подсмешљива пожуда / Драго Јанчар ; превод са 
словеначког Милан Ђорђевић ; поговор Гојко Божовић. - 
Београд : Архипелаг, 2010 (Нови Сад : Артпринт). - 261 
стр. ; 21 cm. - (Библиотека Сто словенских романа / 
[Архипелаг])  
 
Превод дела: Posmehljivo poželenje / Drago Jančar. - 
Тираж 1.000. - Светови у сусрету: стр. 257-261. 
ISBN 978-86-86933-84-3(картон с омотом) 
NIBIS ID : 25028  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Подсмешљива пожуда 
Јанчар, Драго 
Архипелаг, 2010 
261 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/podsmesljiva-pozuda/�
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О књизи: 
„Мада је Душан Матић наишао на леп пријем у Француској захваљујући, 

добрим делом, свом припадништву надреализму, француски критичари истицали су 
готово редовно његову самосвојност, његов антидогматизам, супротстављање свим 
стегама и спутавањима, дакле и надреалистичким. За Алена Жуфроа, тако, Матић је 
заступник ’романтичног надреализма’, ’надреалист новог типа’ с израженом 
критичком свешћу...“ 

Душан Јањић 
 

Преузето са: корица књиге 
 
 
 
 
  
 
 
Белешка о аутору: Душан Јањић (1937, Скопље) је објавио, 
поред неколико универзитетских уџбеника и бројних радова у 
периодици, следеће књиге: Француска библиографија о српској 
и хрватској народној поезији, Књижевни поводи, Француски 
клуб у Лесковцу, 1919-1941, Позориште Рожеа Мартена ди 
Гара, Клуб љубитеља филма. Живи и ради у Лесковцу.  

 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Књижевна преплитања 
Јањић, Душан А. 
Алтера, 2011 
213 стр. ; 19 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41.09:821.133.1.09 
ЈАЊИЋ, Душан А. 
          Књижевна преплитања : огледи и записи о 
француско-српским књижевним везама / Душан А. 
Јањић. - Београд : Алтера, 2011 (Београд : Алтера). - 213 
стр. ; 19 cm. - (Библиотека Калем ; 21)  
 
Ауторкина слика на кор. - Тираж 300. - О писцу: стр. 
199. - Напомене и библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. 195-196. - Регистар. 
ISBN 978-86-6007-086-1(брош.) 
1) Српска књижевност - Француска књижевност 
2) Српска књижевност - Књижевна рецепција - 
Француска 
3) Српска књижевност - Француски преводи 
821.163.41`255.4=133.1 
NIBIS ID : 121999  
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О књизи: 
Трошна слава света, згажени животни идеали, бодлеровски сплин града, 

наспрам жудње за љубавном чистотом, сплели су се у јединствену слику отуђеног 
живота, истрошених љубави и безнадежности. Телесна страст и еротски призори 
нису у стању да надокнаде одсуство љубави. Јунаци ове књиге, каткад сенти-
ментално исповедне, крећу се урбаним безнађем пораженог човека. Крај књиге 
отвара нови почетак изражен изванредном сентенцом као мотивом књиге – Пошли 
смо на пут, пут је био дуг, а нисмо ни знали да је био круг.  
 
Преузето са: http://www.domacaknjizara.com/user/beletristika-domaci-pisci/ljubavnici-
jasmina-ana/33_344_36144_1_0_0/item.jsp 
 
 
 
 
  
 

 
 Белешка о аутору: Јасмина Ана  је рођена у 
Рашки. Гимназију је завршила у Краљеву, а Правни 
факултет у Београду. Бавила се адвокатуром, бизни-
сом и новинарством. Пише романе и приповетке. 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Љубавници 
Јасмина Ана 
Дерета, 2011 
187 стр. ; 19 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ЈАСМИНА Ана 
        Ljubavnici / Jasmina Ana. - 1. Deretino izd. - Beograd : 
Dereta, 2011 (Beograd : Dereta). - 187 str. ; 19 cm. - 
(Biblioteka Savremena srpska književnost / [Dereta])  
 
Pravo ime autorke: Jasmina Moskovljević. - Tiraž 500. - Na 
presavijenom delu kor. lista autorkina slika i beleška o njoj. 
ISBN 978-86-7346-830-3(broš.) 
NIBIS ID : 122648  
 
 

http://www.domacaknjizara.com/user/beletristika-domaci-pisci/ljubavnici-jasmina-ana/33_344_36144_1_0_0/item.jsp�
http://www.domacaknjizara.com/user/beletristika-domaci-pisci/ljubavnici-jasmina-ana/33_344_36144_1_0_0/item.jsp�
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О књизи: 
Inšallah Madona, inšallah је збирка састављена од прозних „ремиксева“ 16 

босанских севдалинки и три далматинске клапске песме. Укратко, у њој се мешају 
Запад и Оријент, прошлост и садашњост, хришћани и муслимани, Каури и Турци, 
Османско и Хабзбуршко царство, стара и нова Југославија, Хрвати, Бошњаци, Срби, 
Црногорци, белци, црнци, Далматинци, Херцеговци, бодули, Арапи, Жидови, али 
уводе се и полно-родне пометње, реч добијају психопате, жртве насиља, (невини) 
смакнути осуђеници на смрт, плесачи танга, фрањевци, убице на мах, инвалиди, 
педофили, садомазохисти… Но, упркос тој мешавини, Босна и Херцеговина је ту 
једина и вечна константа, Босна и њен севдах, или „западњачки“ речено – мело-
драмска туга и бол, осећај недостижне чежње, неухватљивост љубавног осећања, у 
сваком случају испуњеност осећајношћу „вишег реда“. Ова књига није написана 
словима него је исткана од љубави и осећаја. Ово није књига која се чита него књига која се осећа баш 
као и њена музичка подлога, босанска севдалинка.  

 
Преузето са: http://www.rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&фile=article&sid=314 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Миљенко Јерговић  је босан-
скохерцеговачки новинар и књижевник, рођен 1966. 
г. у Сарајеву. Писац је прича, драмских текстова, 
песама и новинских чланака. Најпознатији је као 
аутор приповетки тематски везаних за Босну и 

Херцеговину. Његова дела, преведена на двадесетак језика, 
међу најпопуларнијим су насловима савременог регионалног 
издаваштва. Члан је хрватског и босанскохерцеговачког центра 
ПЕН. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Inšallah Madona, inšallah 
Јерговић, Миљенко 
Ренде, 2011 
452 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.42-32 
ЈЕРГОВИЋ, Миљенко 
       Inšallah Madona, inšallah / Miljenko Jergović. - 
Beograd : Rende, 2011 (Užice : Grafičar). - 452 str., [1] 
autorova slika ; 20 cm. - (Edicija Ledolomac)  
 
Tiraž 1.000. - Napomena: str. 444-452. - Beleška o piscu: str. 
[453]. 
ISBN 978-86-6173-011-5(broš.) 
NIBIS ID : 55710  
 

http://www.rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=314�
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О књизи: 
...У најновијој књизи Љубав и опраштање сабрани су радови о различитим 

искуствима веровања – о психолошкој потреби човека за веровањем, о разлици 
између ритуалног, необавезујућег праштања и обредног обавезујућег праштања, да 
би у трећем делу књиге била обрађена христијанизација Срба са акцентом на 
светосављу, крсној слави и Видовдану, као елементима српског православља и 
основним чиниоцима националне самобитности... 
 
Преузето са: http://pravoslavlje.spc.rs/broj/1073/tekst/ljubav-i-oprastanje/ 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Бојан Јовановић је песник, 
синеаста и антрополог, рођен је 1950. г. и Нишу. 
Завршио је студије етнологије на Филозофском 
факултету у Београду. Осим бројних 
антрополошких чланака и књига, аутор је и преко 40 

алтернативних филмова. Важан аспект његовог књижевног 
рада чине тематски есеји и текстови о домаћим и иностраним 
писцима. Заступљен је у више антологија. Приредио низ 
ауторских зборника тематски посвећених поетици сажетости, 
алтернативним знањима, британској антропологији, негативној 
утопији, теорији ритуала, месијанству, српској Византији, 
карактерологији Срба, мистици, Џојсовој поетици, Фројдовом 
антрополошком песимизму, делу Веселина Чајкановића. Песме 
су му превођене на многе стране језике. Ради као научни 
саветник 

 Регистар аутора

Балканолошког института САНУ. 

 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
 
Димензије 

Љубав и опраштање 
Јовановић Бојан 
Ars libri ; Партенон ; Задужбина Владете 
Јеротића, 2011 
340 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
27-18 
ЈОВАНОВИЋ, Бојан 
           Љубав и опраштање / Бојан Јовановић. - Београд : 
Ars Libri : Партенон : Задужбина Владете Јеротића, 2011 
(Београд : Princeps). - 340 стр. ; 21 cm 
 
Тираж 500. - О аутору: стр. 339-340. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 
323-337. 
ISBN 978-86-7588-173-5(Ars Libri). - ISBN 978-86-7157-
552-2(Партенон ; картон) 
2-1 

     
 

http://pravoslavlje.spc.rs/broj/1073/tekst/ljubav-i-oprastanje/�
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О књизи: 
Обавијен ауром мистичног, главни јунак, млади Србин који живи у Немачкој, 

на једном путовању стицајем околности ступа у везу са непознатом женом. Од тог 
тренутка он се уплиће у сенке моћи и необичне догађаје чије лице покушава да 
разоткрије и да истовремено пронађе смисао и равнотежу у свом уздрманом животу. 
У сударима љубави, криминала, тајних друштава и простодушности протагониста, 
приповедач развија узбудљиву причу о обећавајућој топлини и хладноћи једног 
света у којем модерни изгнаници траже одговоре на многа питања.  
 
 
Преузето са: корица књиге 
 
 
 
 
  
 
 

 Белешка о аутору: Милан Јовановић је српски 
писац, рођен 1967. г. Пише романе и приповетке. 
Добитник је књижевне награде Андра Гавриловић за 
2008. г. Са породицом последњих година живи и 
ради у Минхену. 

  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Несаница 
Јовановић, Милан 
Адреса, 2011 
209 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ЈОВАНОВИЋ, Милан 
         Несаница : роман / Милан Јовановић. - 1. изд. - 
Нови Сад : Адреса, 2011 (Нови Сад : МБМ плас). - 209 
стр. ; 20 cm. - (Библиотека Круг / [Адреса, Нови Сад] ; 
књ. 2)  
 
Белешка о аутору: стр. [211]. 
ISBN 978-86-86761-55-2(брош.) 
NIBIS ID : 122403  
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О књизи: 
Врело лето – хладнокрвна убиства. Приватни детектив и бивши полицијски 

инспектор Озрен Луковић, шармантни стари момак и духовити циник, после 
хватања масовног убице напушта полицију, али га сенке прошлости упорно прате. 
Једног сасвим обичног дана у његову канцеларију долази забринути отац чија је 
ћерка нестала у Тивту, само тренутак после јавља се и инспектор Ђорђе Матић; 
полиција је у ћорсокаку – злочин је добио сасвим нову димензију. Убиства се 
надовезују једна на друга а „потпис“ јасно указује на реинкарнацију убице кога је 
Луковић „оладио“ пар година пре. Сви трагови воде у Тиват, успавану варошицу на 
приморју која тавори у мртвој сезони. Са Луковићевим доласком мртва морска 
сезона прераста у хаотичну сезону смрти и тајни. Ко су момци у аутомобилу са 
тамним стаклима који Луковићу „дувају у врат“, ко је масакрирао породицу на 
летовању и каква је улога бившег полицајца чија је вереница била жртва масовног убице? Ко слика 
морбидне слике на којима зарађује локални галериста? Превише питања а премало одговора, тајне и 
лажни идентитети се умножавају; иза сваког лица живе бар још два. Ко говори истину, ко штити 
мистериозне рониоце који свакако нису подводни риболовци? Иза морске сиесте дивља олуја 
скривених интереса, новца и моћи, изневерених љубави, тајних страсти и јавних смрти. Мистеријама 
нема краја и разрешење се креће у смеру детективових најстрашнијих стрепњи. Убица се сакрива иза 
лика који је Луковић најмање очекивао.  

 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1663_knjiga_kraj_sezone_laguna.html 
 
 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Крај сезоне 
Јовановић, Предраг 
Лагуна, 2011 
209 стр. ; 20 cm 
 

http://www.laguna.rs/n1663_knjiga_kraj_sezone_laguna.html�
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Белешка о аутору: Предраг Јовановић (1961, 
Бијељина), школовао се у Београду, неколико 
година радио као електроинжењер у фабрици пољо-
привредних машина Змај у Земуну, а затим се пре-
бацио на послове оглашавања, што и данас ради. 

Објавио је неколико кратких прича и роман Операција, први 
политички трилер написан и објављен у Србији.  
  
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ЈОВАНОВИЋ, Предраг 
        Kraj sezone / Predrag Jovanović. - Beograd : Laguna, 
2011 (Novi Sad : Art-print). - 209 str. ; 20 cm 
 
O autoru: str. [211]. 
ISBN 978-86-521-0732-2(broš.) 
NIBIS ID : 122186  
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О књизи: 
„...Старија девојчица, Миломирка, крштена по оцу Миломиру у очекивању да 

друго дете буде мушко, проводила је дане невешто ходајући по соби, између 
мајчине постеље и колевке у којој је лежала беба. Посматрала је знатижељно своју 
новорођену сестрицу као какву лутку, а онда правила тетураве кораке до 
импровизованог лежаја на коме је лежала њена мајка у постпорођајној депресији 
погледа упртог у супротни зид једва појевши који залогај, не проговоривши ни реч. 
Кад је била сигурна да је мајка није приметила, одлазила је према шпорету и 
урањала у загрљај своје прабабе Живке која је пословала око шпорета и мотрила на 
Јелу и децу док је Јованка још била напољу...“ 
 
Преузето: из књиге 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Виолета Јовић је нишка 
књижевница, рођена у Нишу, 1966. г. Дипломирала 
је на Правном факултету у Нишу. Објавила је 
песничку збирку Бескућник, затим, збирке песама 
за децу: Писмо са Месеца, Сунчев вез, Радовање и 

играње, Кад затворим очи, Неке важније ствари, Љубичаста 
нит, Ја сам само песма; романе: Осења, Немање, 
Преображење, Тен'ц. Награђивана је за поезију. Заступљена је 
у антологијама савремене српске поезије за децу и одрасле и 
књижевним часописима. Мајка је двоје деце. Живи и ради у 
Нишу. 
  

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ЈОВИЋ, Виолета 
        Друга : [роман на језику завичаја] / Виолета Јовић. - 
1. изд. - Ниш : Медивест, 2011 (Ниш : Медивест). - 415 
стр. : ауторкина слика ; 17 cm 
 
Тираж 300. - Белешка о списатељици: [417-418]. 
ISBN 978-86-88415-18-7(брош.) 
NIBIS ID : 120799  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Друга 
Јовић, Виолета 
Медивест, 2011 
415 стр. ; 17 cm 
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О књизи: 

 

Роман Таласи запљускују обале јесте најзначајнија књига шведског нобеловца 
Ејвинда Јонсона. Иза маске препева Хомеровог епа о Одисеју, крије се повест и о 
прошлости и о савременом добу. Питања моћи, правде и насиља, одговорности 
појединца, у овој књизи добијају безвремени приказ.  

 
Преузето са: http://www.agora-
books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=471:ejvind-junson--talasi-
zapljuskuju-obale&catid=26:agora&Itemid=115

 

 
 

 
 
  
 
 

Белешка о аутору: 

  

Ејвинд Јонсон (1900–1976) 
спада у великане европског романа XX века. Своје 
прво дело је објавио 1924. г. Током двадесетих 
година прошлог века живео је у Берлину и Паризу, 
и био је међу онима који су представили идеје 

европског модернизма у Шведској. Постао је члан Шведске 
академије 1957. г., а Нобелову награду за књижевност је добио 
1974. г. 

Библиографски опис: 
821.113.6-31 
ЈОНСОН, Ејвинд 
         Talasi zapljuskuju obale : roman o prisutnom / Ejvind 
Junson ; prevela sa švedskog Slavica Agatonović. - 1. izd. - 
Zrenjanin : Agora, 2011 (Novi Sad : Budućnost). - 399 ; 21 
cm. - (Biblioteka ``Agora`` ; knj. 63)  
 
Prevod dela: Strandernas svall / Eyvind Johnson. - Tiraž 
1.000. - Beleška o autoru: str. 395-396. 
ISBN 978-86-6053-084-6(karton) 
NIBIS ID : 25081  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Таласи запљускују обале 
Јонсон, Ејвинд 
Агора, 2011 
399 стр. ; 21 cm 
 

http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=471:ejvind-junson--talasi-zapljuskuju-obale&catid=26:agora&Itemid=115�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=471:ejvind-junson--talasi-zapljuskuju-obale&catid=26:agora&Itemid=115�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=471:ejvind-junson--talasi-zapljuskuju-obale&catid=26:agora&Itemid=115�
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О књизи: 
Култни први роман добитника Пулицерове награде за књижевност Џефрија 

Јуџинидиса импресивна је, духовита и нежна прича о кратком животу пет заносних 
сестара Лисбон, које једна за другом одузимају себи живот у току само једне године. 
Спајајући најобичније с најјезивијим и духовито с трагичним, Јуџинидис даје живо-
писан и убедљив портрет младости и изгубљене невиности. Водећи нас кроз алеје 
брестова улицама једног америчког предграђа из седамдесетих година прошлог века, 
упознаје нас с људима чије је животе заувек променила опседнутост судбином пет 
сестара: паметне Терезе, ћудљиве Мери, продуховљене Бони, неукротиве Лакс и 
бледе, побожне Сесилије, чија је спектакуларна смрт обележила „годину само-
убистава“. Њихови загонетни ликови и након двадесет година живе нетакнути у 
сећању момака који су их некада обожавали а сада се присећају својих тинејџерских 
дана, старог краја и поспане улице преко које су посматрали како се породица Лисбон распада, а 
крхки животи тих девојака нестају. Критичари су одмах нахвалили овај дебитантски роман, описујући 
га као нежну, уврнуто-забавну причу о љубави и страху, сексу и самоубиству, успоменама и машти. 
По овом роману Софија Копола је снимила свој дебитантски филм. 
 
Преузето са: http://www.booka.in/index.php/Romani-u-izdanju-Booke/SAMOUBISTVO-
NEVINOSTI/garden_фlypage.tpl.html 
 
 
 
 
  
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Самоубиство невиности 
Јуџинидис, Џефри 
Booka, 2011 
184 стр. ; 20 cm 
 

http://www.booka.in/index.php/Romani-u-izdanju-Booke/SAMOUBISTVO-NEVINOSTI/garden_flypage.tpl.html�
http://www.booka.in/index.php/Romani-u-izdanju-Booke/SAMOUBISTVO-NEVINOSTI/garden_flypage.tpl.html�
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 Белешка о аутору: Џефри Јуџинидис (1960) 
рођен је у Детроиту у америчкој породици грчког 
порекла. Аутор је бројних кратких прича и два 
романа. Његов први роман Самоубиство невино-
сти, из 1993. г., одмах је стекао култни статус и у 

свету је досад преведен на 35 језика. По њему је Софија 
Копола снимила филм којим је започела своју успешну 
редитељску каријеру. Јуџинидисов други роман, Мидлсекс, 
објављен је 2002. године и увршћен је међу стотину нај-
бољих књига у последњих четврт века према избору чувеног 
Waterstone књижарског ланца. Џефри Јуџинидис је добио 
бројне књижевне награде. Живи у Принстону у држави Њу 
Џерси, са супругом и ћерком.  
  

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ЈУЏИНИДИС, Џефри 
         Samoubistvo nevinosti : roman / Džefri Judžinidis ; sa 
engleskog preveo Aleksandar Milajić. - 1. izd. - Beograd : 
Booka, 2011 (Beograd : DMD). - 184 str. ; 20 cm. - (Edicija 
Zapadno od sunca ; 006)  
 
Prevod dela: The Virgin Suicides / Jeffrey Eugenides. - Na 
presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o njemu. 
- Tiraž 1500. 
ISBN 978-86-88335-05-8(broš.) 
NIBIS ID : 122000  
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О књизи: 
Мароканска писма, написана у епистоларном жанру, веома популарном после 

Монтескјеових Персијских писама

 

, представљају надасве оригинално виђење 
проблема Шпаније, чија се историја, друштво и институције доводе у питање из 
једне неуобичајене перспективе. Осим непресахле актуелности, живог, духовитог и 
бритког стила, литерарно стваралаштво Хосеа Кадалса, по општем мишљењу 
књижевне критике, пример је најбоље шпанске прозе XVIII века. 

Преузето са: http://www.utopija.rs/nasa-izdanja/marokanska-pisma 
 
 
 
  
 
Белешка о аутору: Хосе Кадалсо и Васкес де Андраде (1741–
1782) велики је шпански писац и песник. Језуитски ђак. 
Путовао је по целој Европи и савршено знао 15 језика. Овај 
коњички официр и витез реда Сантјага у младости је био 
фатално заљубљен у глумицу Марију Игнaсију Ибањес, толико 
да када је она умрла и била сахрањена на гробљу парохијске 
цркве у Сан Себастијану, Кадалсо није излазио из храма, 
обузет манијом да из гроба извади своју драгу и понесе је са 
собом. Како би га ослободио тог лудила, гроф Аранда га је 
протерао у Саламанку. У том граду Кадалсо је успешно 
обновио већ замрлу славну школу поезије из Саламанке; након 
повратка у престоницу припадао је књижевном кружоку 
Конака Сан Себастијан. По избијању рата са Енглеском, 
пуковник Кадалсо, у војној акцији погинуо погођен гелером 
1782. г. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Мароканска писма 
Кадалсо, Хосе 
Утопија, 2011 
197 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.134.2-6 
КАДАЛСО, Хосе 
         Мароканска писма / Хосе Кадалсо ; са шпанског 
превела Биљана Исаиловић. - 1. изд. - Београд : Утопија, 
2011 (Београд : Зухра). - 197 стр. ; 20 cm 
 
Превод дела: Cartas Marruecas / José Cadalso. - Тираж 
500. - Стр. 195-197: О писцу / Биљана Исаиловић. 
ISBN 978-86-85129-86-5(брош.) 
NIBIS ID : 101876  
 

http://www.utopija.rs/nasa-izdanja/marokanska-pisma�
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О књизи: 
Наташа Кампуш отворено и искрено говори о тешком детињству, заробље-

ништву, физичком и психичком злостављању. Када је десетогодишњу девојчицу 
рано ујутро 2. марта 1998. отео човек у белом комбију, она је веровала да ускоро 
мора умрети. Неколико сати касније нашла се на поду мрачног подрума једне 
породичне куће, умотана у ћебе. У тој тамници од једва пет квадратних метара, 
Наташа Кампуш провела је следећих осам и по година. Њен отмичар, Волфганг 
Приклопил, понижавао ју је, злостављао и угњетавао... Сама је успела да побегне 23. 
августа 2006. Наташа Кампуш открива како је у безизлазној ситуацији у којој се тако 
дуго налазила научила да манипулише својим отмичарем. Ово је прича особе која је 
преживела незамисливо, а није допустила да је то искуство сломи.  

 
Преузето са: http://www.alnari.rs/6dc22ae1-c451-42d4-a2eф-53e56a1ф04db/3096-DANA.aspx 
 
 
 
 
  
 
 

Белешка о аутору: Наташа Кампуш је тинејџерка 
из Аустрије, рођена 1988. г., која је постала позната 
по томе што је отета 1998. и држана у затворе-
ништву дуже од осам година. Од отмичара, Волф-
ганга Приклопила, је побегла 23. 8. 2006. године. 

 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Три хиљаде деведесет шест 
Кампуш, Наташа 
Алнари, 2011 
263 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.112.2(436)-94 
КАМПУШ, Наташа 
         [Tri hiljade devedeset šest] 
         3096 dana / Nataša Kampuš ; sa Hajke Gronemajer i 
Korinom Malborn ; prevela Dubravka Trišić. - 1. izd. - 
Beograd : Alnari, 2011 (Beograd : Plavo slovo). - 263 str. ; 
21 cm 
 
Prevod dela: 3096 Tage / Natascha Kampusch. - Tiraž 1.000. 
ISBN 978-86-7710-667-6(broš.) 
NIBIS ID : 26820  
 

http://www.alnari.rs/6dc22ae1-c451-42d4-a2ef-53e56a1f04db/3096-DANA.aspx�
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О књизи: 
Радња романа Бибинино дете једнако је неухватљива као „радња“ неке 

збирке поезије. На конкретном плану Маре Кандре пише о Киндхен, девојчици у 
пубертету, која живи у кући окруженој бујном баштом. Место радње веома је 
изоловано и Киндхен не мари за спољашњи свет. Ликови око ње су Бибин, Ујка и 
Дете. Радња је, међутим, споредна, а језик је на првом месту. Оно што вас одмах, 
након првих реченица обузме је меланхолична, мрачна атмосфера, монотонија. 
Кратке реченице тексту дају одређени ритам и побожну, библијску атмосферу. 
Афекти, неко пригушено узбуђење једино је што уноси енергију у текст. То је израз 
Киндхенине самоодбране и жеље за животом. Текст може да се тумачи на безброј 
начина и у томе је његова величина. Маре Кандре је за Бибинино дете изјавила да би 
волела да је могла да чита такву књигу, да јој је у пубертету била потребна. 

 
Преузето са: http://rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&фile=article&sid=296 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Маре Кандре, књижевница 
шведско-естонског порекла (1962–2005) привукла је 
велику пажњу шведске јавности у 22. години, након 
објављивања њене прве збирке прича У другој 
земљи,  када су је прогласили за генија. Пре него 

што се у потпуности посветила писању, већ је стекла попу-
ларност као рок певачица и текстописац групе Global 
Inфantilists. Студирала уметност у Лондону. У краткој каријери 
објавила је 11 романа. Књиге су јој превођене на многе језике. 
Поред бројних књижевних награда у Шведској, добила је и 
награду Шведске академије 1999. и 2003. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Бибинино дете 
Кандре, Маре 
Ренде, 2011 
152 стр. ; 17 cm 
 

Библиографски опис: 
821.113.6-31 
КАНДРЕ, Маре 
          Bibinino dete / Mare Kandre ; prevela sa švedskog 
Slavica Agatonović. - Beograd : Rende, 2011 (Užice : 
Grafičar). - 152 str. : autorova slika ; 17 cm. - (Edicija 
Switch)  
 
Prevod dela: Bubins unge. - Tiraž 300. - Predgovor: str. 5-8. 
- O autoru: str. 151. 
ISBN 978-86-6173-003-0(broš.) 
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О књизи: 
Луи има деветнаест година, врло је лепа, нема готово никакво образовање, бизарно 

је опчињена пирсингом и тетовирањем, и досађује се. Кад у неком бару сретне Аму, схвати 
да је потпуно опчињена његовим расцепљеним језиком. Одмах почиње да живи с њим и 
реши да и сама започне дуготрајан и тегобан процес прављења рачвастог језика. Одлучна да 
испита властите психо-физичке границе, она затражи од Аминог пријатеља Шибе-сана да јој 
осмисли и врло истанчану и лепу тетоважу за леђа... Али оно што Шиба затражи као 
хонорар за ту тетоважу увешће Луи у бруталан љубавни троугао, ни налик било чему што је 
дотад искусила. А онда, након неочекиваног насилног сукоба на мрачним улицама Токија, 
Ама нестане и Луи мора да се суочи с тим да заправо ништа о њему не зна и да одлучи шта 
јој преостаје да учини са својим животом. Чим је објављен у Јапану, овај дебитантски роман 
Хитоми Канехара продат је у преко милион примерака. То је шокантна приповест о 
задовољству и болу, светлости и мраку, љубави и мржњи, књига о новој, отуђеној, душевно 
и физички другачијој генерацији, која полако али сигурно долази. 
 
Преузето са: http://www.booka.in/index.php/Savremena-knjizevnost/ZMIJSKI-
JEZIK/garden_flypage.tpl.html 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Хитоми Канехара је јапанска 
списатељица рођена је 1983. г. Пошто је отишла од 
куће као тинејџерка, слала је електронском поштом 
своје приче свом оцу, професору књижевности и 
преводиоцу, који јој је помагао да их уреди. Књига 

Змијски језик награђена је најпознатијом јапанском наградом за 
књижевност, Акутагава, 2004. г. Након ње, Хитоми је објавила 
још четири успешне књиге, и спада у најбоље и најпопуларније 
савремене јапанске ауторе. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Змијски језик 
Канехара, Хитоми 
Booka, 2011 
135 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.521-31 
КАНЕХАРА, Хитоми 
         Zmijski jezik : roman / Hitomi Kanehara ; prevela s 
engleskog Ognjenka Lakićević ; [saradnica na prevodu 
Branka Bakić]. - 1. izd. - Beograd : Booka, 2011 (Beograd : 
DMD). - 135 str. ; 20 cm. - (Edicija Istočno od raja ; knj. 
015)  
 
Prevedeno prema: Snakes and Earrings. - Na presavijenom 
delu kor. lista autorkina slika i beleška o njoj. - Tiraž 1500. 
ISBN 978-86-88335-17-1(broš.) 
NIBIS ID : 122008  
 

     
 

http://www.booka.in/index.php/Savremena-knjizevnost/ZMIJSKI-JEZIK/garden_flypage.tpl.html�
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О књизи: 
Окосницу романа за који је аустријски писац 2009. године добио најугледније 

признање за књижевност на немачком језику Награду Georg Büchner чини рекон-
струкција истинитог десетодневног боравка аустријског литерарног класика Хуга 
вон Хофманстхала у климатској бањи Bad Fusch, 1924. године. 
 
  
Преузето са: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/131854_Palata+muva_ISBN:978-
86-7188-126-5 
 
 
 
 
  
 
 

 Белешка о аутору: Валтер Капахер је аустријски 
писац, рођен 1938. г. Одрастао је у Салцбургу. 
Почиње да пише од 1964. г. Први пут објављује 
кратке приче 1967. Након свог четрдесетог рођен-
дана одлучио се, након склопљеног уговора за писа-

ње филмског сценарија, да убудуће живи од писања. Написао је 
низ приповедака и романа, као и радио-драма и филмских 
сценарија. Живи у Обертруму. Члан је аустријског ПЕН клуба, 
Немачке академије за језик и поезију у Дармштату. Носилац је 
високорангираних награда и једног почасног доктората.  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 

 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Палата мува 
Капахер, Валтер 
Футура публикације ; П. Хеис, 2011 
153 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.112.2(436)-31 
КАПАХЕР, Валтер 
          Palata muva / Valter Kapaher ; preveo s nemačkog 
Relja Dražić. - Novi Sad : Futura publikacije : P. Heis, 2011 
(Petrovaradin : Futura). - 153 str. : autorova slika ; 21 cm. - 
(Нојзац)  
 
Prevod dela: Fliegenpalast / Walter Kapacher. - ``Georg 
Bücner Preis 2009, za Palatu muva Valteru Kapaheru je 
2009. godine dodeljena najznačajnija književna nagrada 
nemačkog govornog područja, Bihnerova nagrada``-->kor. - 
Tiraž 1000. - Valter Kapaher: str. 147-148. - Jedno leto u Bad 
Fušu: str. 149-153. - Na kor. beleška o delu. 
ISBN 978-86-7188-126-5(broš.) 
1) Капахер, Валтер (1938- ) - ``Палата мува`` 
821.112.2(436)-83 
NIBIS ID : 122694  
 

http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/131854_Palata+muva_ISBN:978-86-7188-126-5�
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/131854_Palata+muva_ISBN:978-86-7188-126-5�
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О књизи: 
Карваљо бриљантно осликава португалску потребу да се расправља о свему, 

вештину која краси Португалце и коју они обилато користе. Прича о два пријатеља 
засмејава нас својом пародијом и гомилањем разних елемената: истинитог и лажног, 
реалног и фантастичног, анегдота и мудре аргументације. Ако бисмо тражили инспирацију 
за овај роман, морали бисмо отићи у XIX век, и можда још више у прошлост. Овај роман 
доноси нам раблеовски смех и наративну вештину Тристрама Шендија. И, што је још 
важније, ово је прича о Португалцима, али скоро свака реченица у њој као да говори о 
стварности у којој живи домаћи читалац. Марио де Карваљо има специфичан стил, 
сатиричан, лаган за читање, врло забаван, а ликове и ситуације које ствара увек карактерише 
оно смешно и апсурдно у људским одлукама и размишљањима. Фантазија за два пуковника 
и један базен је сигурно најбољи португалски роман објављен 2003. Ништа на овим 
страницама није лоше нити досадно, јер се увек налазимо окружени књижевношћу и 
тренутним догађајима. Свака страница изазива жељу да је поново прочитамо, како бисмо уживали у бриљантној 
нарацији, духовитости и вештом поигравању речима.  
 
Преузето са:  http://www.delфi.rs/ka1un10690/delфi_knjige_фantazija_za_dva_pukovnika_i_bazen.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Марио де Карваљо је један од 
најпознатијих португалских писаца, рођен 1944. г. у 
Лисабону. Дипломирао је право. Још као студент 
учествовао је у политичким немирима, због чега је 
био ухапшен, да би касније отишао најпре у Фран-

цуску, а касније у Шведску. У Португал се вратио 1974. г. 
Своју прву књигу приповедака, Приче из седме сфере, објавио 
је 1981. г. Од тада је објављивао романе, приповетке и драме. 
Његова дела су преведена на многе светске језике.  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Фантазија за два пуковника и базен 
Карваљо, Марио де 
Дерета, 2011 
171 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.134.3-31 
КАРВАЉО, Марио де 
        Fantazija za dva pukovnika i bazen / Mario de Karvaljo 
; s portugalskog prevela Vesna Stamneković. - 1. Deretino 
izd. - Beograd : Dereta, 2011 (Beograd : Dereta). - 171 str. ; 
21 cm. - (Biblioteka Dereta vam predstavlja ...)  
 
Prevod dela: Fantasia para Dios Coronéis e uma Piscina / 
Mario de Carvalho. - Tiraž 1000. - Na presavijenom delu 
kor. lista beleška o autoru. 
ISBN 978-86-7346-835-8 (broš.) 
NIBIS ID : 122654  
 

http://www.delfi.rs/ka1un10690/delfi_knjige_fantazija_za_dva_pukovnika_i_bazen.html�
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О књизи: 
Тако је лако покајати се због одлуке коју у извесном тренутку донесемо, због грешке 

коју начинимо у одређеном пресудном часу, а која заувек обележи наш живот. Девојчица 
Сао, оставши без мајке и оца кога никада није ни упознала, као и сви мештани њеног родног 
села, одлучује да за себе изгради бољи живот. На путу који је изабрала, неопходно је да се 
избори са светом који је окружује. Самопоштовање и снага љубави подстичу је да савлада 
све препреке. Након што научи како да се увек изнова подиже после пораза, откриће нову 
вредност пријатељства у жени која се гуши у сопственој несигурности. Сао ће њој вратити 
вољу за животом, а заједно ће створити спону која ће их ојачати. Прича која вас води од 
Кабо Вердеа, преко Португала и Шпаније, до суморних улица Анголе. Дирљива ода 
пријатељству између две жене које живе у потпуно различитим световима. Роман испуњен 
чулним осећањима, за читаоце жељне авантуре у загрљају емоција. Анхелес Касо са 
разумевањем и љубављу описује заборављене жене на почетку XXI века и њихов ход по 
ивици између чежње и слабости, пропадања и успеха...  
 
Преузето са: http://www.domacaknjizara.com/user/beletristika-strani-pisci/protiv-vetra-anheles-
kaso/33_345_26841_1_0_0/item.jsp
 

 

 
 
  
 

 Белешка о аутору: Анхелес Касо је рођена 1959. г. 
у Гихону. Дипломирала је историју уметности. 
Радила је у бројним културним институцијама и 
јавним средствима комуникације. Ауторка је 
бројних романа, биографија прича и есеја. Осим 

тога пише приче за децу, филмске сценарије и бави се 
превођењем. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Против ветра 
Касо, Анхелес 
Дерета, 2011 
224 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.134.2-31 
КАСО, Анхелес 
        Protiv vetra / Anheles Kaso ; prevod sa španskog 
Sandra Nešović. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2011 
(Beograd : Dereta). - 224 str. ; 21 cm. - (Biblioteka IN / 
[Dereta])  
 
Prevod dela: Contra el viento / Angeles Caso. - Tiraž 1000. - 
Na presavijenom delu kor. lista beleška o autoru. 
ISBN 978-86-7346-797-9(broš.) 
NIBIS ID : 122658  
 

http://www.domacaknjizara.com/user/beletristika-strani-pisci/protiv-vetra-anheles-kaso/33_345_26841_1_0_0/item.jsp�
http://www.domacaknjizara.com/user/beletristika-strani-pisci/protiv-vetra-anheles-kaso/33_345_26841_1_0_0/item.jsp�
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О књизи: 
Градом влада општа пометња: двојица истакнутих грађана починили су 

брутална убиства, а у оба случаја повод је била уметничка слика на којој је, у 
Рембрантовом стилу, представљена једна обична породица. Једини чудан детаљ на 
платну јесте интензивно плаветнило које њиме доминира. Када ова слика смрти на 
мистериозан начин нестане, млади сликар Корнелис Сајтоф пожелеће да случај 
испита до краја и да тако освети најбољег пријатеља који је због ње убијен. 
Корнелис ће постати Рембрантов ученик и зближити се са његовом кћерком... Док 
ствара упечатљиве портрете, Корнелис ће открити да је читав Амстердам у страху од 
нечег недодирљивог, нечег што обузима и град и његове становнике и збуњује 
њихова чула. Напослетку, плава је демонска боја.  

 
Преузето са: http://www.alnari.rs/d9710a1ф-0eb1-
4464-bфca-50cabdec8178/TAJANSTVENO-
PLAVETNILO.aspx 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Јерг Кастнер (1962) је сту-
дирао права у Билефелду. Током студија, почео је 
да пише новинске чланке и кратке приче. Након 
завршеног факултета, одлучио је да се у потпуности 
посвети писању. Данас живи у Хановеру и аутор је 

неколико бестселера. 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Тајанствено плаветнило 
Кастнер, Јерг 
Алнари, 2011 
310 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.112.2-31 
КАСТНЕР, Јерг 
         Tajanstveno plavetnilo : roman prema zapisima slikara 
i stražara u zatvoru, Kornelisa Bartolomeusa Sojthofa : 
zapisano u Amsterdamu, na jedrenjaku Tulpenburg i u 
Bataviji, od 1670. do 1673. godine / Jerg Kastner ; prevela s 
nemačkog Jagoda Živkov. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2011 
(Beograd : Plavo slovo). - 310 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: Die Farbe Blau / Jorg Kastner. - Tiraž 1.000. - 
Hronologija: str. 305-308. - Pogovor autora: str. 309-310. - O 
autoru: str. [311]. 
ISBN 978-86-7710-645-4(broš.) 
NIBIS ID : 26274  
 

http://www.alnari.rs/d9710a1f-0eb1-4464-bfca-50cabdec8178/TAJANSTVENO-PLAVETNILO.aspx�
http://www.alnari.rs/d9710a1f-0eb1-4464-bfca-50cabdec8178/TAJANSTVENO-PLAVETNILO.aspx�
http://www.alnari.rs/d9710a1f-0eb1-4464-bfca-50cabdec8178/TAJANSTVENO-PLAVETNILO.aspx�
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О књизи: 
Шта се догоди када две способне пословне жене у узлету каријере открију чари 

забрањене љубави? Стела Бредбери и Бела Чејмберс раде за Атлантик енерџи, међународну 
нафтну компанију у Лондону. Бела је згодна самохрана мајка која је напустила студије па је 
осуђена да ради као невидљива асистенткиња мушкарцима ни упола интелигентним као што 
је она. Стела је двадесет година старија, чека је место у одбору, оригинална је и способна – 
њеној каријери и успеху нема граница. Изненада, ове две интелигентне и одмерене жене 
одлучују да ураде нешто непромишљено: упуштају се у љубавне афере с колегама које 
иначе не би ни погледале – јер шта је изазовније од недозвољене љубави? Оне умеју да 
освоје све што пожеле, али још не знају која је цена забрањене страсти. Паметно, забавно и 
дирљиво, У радно време сатирично али верно одсликава савремени пословни живот и даје 
забаван увид у све оно што се догађа у канцеларијама „иза затворених врата“. Старо је 
правило да посао и забава не иду руком под руку. Хоће ли две лукаве али заљубљене жене 
успети да пронађу рецепт за ту „немогућу мисију“?  
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1653_knjiga_u_radno_vreme_laguna.html 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Луси Келавеј је рођена 1959. г. 
у Лондону. Студирала је филозофију, политику и 
економију. Веома је позната, успешна и награ-
ђивана новинарка и колумниста. Бави се темама из 
области економије, менаџмента и корпоративног 

пословања. На основу доброг познавања прилика у великим 
фирмама дошла је на идеју да пише сатиричне романе о 
међуљудским односима на радном месту. Живи у Лондону са 
супругом и четворо деце.  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

У радно време 
Келавеј, Луси 
Лагуна, 2011 
378 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар Библиографски опис: 

821.111-31 
КЕЛАВЕЈ, Луси 
         U radno vreme / Lusi Kelavej ; prevela Sanja Bošnjak. 
- Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art). - 378 str. ; 
20 cm 
 
Prevod dela: In Office Hours / Lucy Kellaway. - Tiraž 1500. 
- O autorki: str. 379. 
ISBN 978-86-521-0736-0(broš.) 
NIBIS ID : 122163  
 
 

http://www.laguna.rs/n1653_knjiga_u_radno_vreme_laguna.html�
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О књизи: 
Приче изван прича и у њима, никада не знате када се једна завршава, а друга 

почиње. Данијел Келман се у свом новом роману поиграва са замишљеним 
приповедањем, истовремено вешто пародирајући све оно на чему се заснива 
данашњи живот. Поставља се питање да ли само славни и познати имају право на 
постојање, а с друге стране, да ли треба прихватити такве вредности. Књига пуна 
ироније, дискретног хумора, и препуна забаве, луцидно се подсмева култури и свету 
у коме живимо. Келманових девет прича говори о људима који су дозволили да буду 
занесени и охрабрени начином живота у коме се не сналазе. Ову интелигентно 
написану књигу потребно је прочитати више пута, јер, мада у њој све изгледа не-
реално чини се да је то истинска реалност у којој живимо.  
 
Преузето са: http://www.delфi.rs/ka1un10329/delфi_knjige_slava.html 
 
 
 
  

 
 Белешка о аутору: Данијел Келман је рођен у 
Минхену 1975. г., да би се са шест година преселио 
у Беч. Студирао је филозофију и књижевност. Први 
роман, Магичан живот Артура Берхолма, по-
јављује се 1997, и  доноси му признања критике и 

публике. Пише рецензије и есеје за највеће немачке новине. 
Као професор предаје на неколико угледних факултета. Међу-
народни успех постиже књигом Ја и Камински, а роман 
Премеравање света постаје светски бестселер, преведен на 
преко 40 језика. За овај роман је добио и бројне књижевне на-
граде. 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Слава 
Келман, Данијел 
Дерета, 2011 
132 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.112.2-31 
КЕЛМАН, Данијел 
         Slava / Danijel Kelman ; preveo s nemačkog Slobodan 
Đorđević. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2011 
(Beograd : Dereta). - 132 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Dereta 
vam predstavlja ...)  
 
Prevod dela: Ruhm / Daniel Kehlmann. - Tiraž 1000. - Na 
presavijenom delu kor. lista beleška o autoru. 
ISBN 978-86-7346-816-7 (broš.) 
NIBIS ID : 122631  
 

http://www.delfi.rs/ka1un10329/delfi_knjige_slava.html�
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 О књизи: 
Нови роман Владимира Кецмановића стаје уз његове романе Феликс и Топ је 

био врео који су претходних година били међу најзначајнијим књижевним појавама. 
Све три Кецмановићеве књиге повезује време кризе вредности и распада државе и 
друштва на крају прошлог века. У Сибиру – наслов је алузија на изгнанство 
Достојевског а не место радње – Кецмановић је проширио своју галерију необичних, 
упечатљивих ликова. У Феликсу су главни јунаци пензионер који преварама опстаје 
у време инфлације и његов син. У Топу главни јунак је дечак који као српско сироче 
остаје у опседнутом Сарајеву. У Сибиру главна јунакиња је млада девојка која се 
нашла затечена између криминала, српско-хрватског рата и полиције. Док се 
расплиће питање ко јој је отац и како се она затекла у свему томе, у позадини је 
њена америчка романса. Шта је она и да ли је заслужила све што јој се дешава, да ли 
њу спасавају или отимају, да ли се еротски заноси или је само очајна? Да ли је она слика пропасти или 
биће које заслужује нешто боље? Кецмановић разоткрива ниво подлости и преваре на граници на којој 
је сукоб параван за богаћење у којем су полицајци криминалци и обрнуто, а његов роман се од трилера 
претвара у књижевност изврсним стилом који је Кецмановић открио и развио. Кратки пасуси од једне 
реченице, сленг у којем наоко нема дубљих мисли и бољих израза, граде ритам који је брз и неодољив. 
Мање амбициозан од романа Топ је био врео, Сибир је брза, узбудљива прича изузетно ефектног стила. 
Сибир је метафора за оно од чега се мора побећи у бољи живот, роман који се чита са надом упркос 
свему. То је књижевност која иде у сусрет своме времену и његовим изазовима. 
 
Преузето са: http://www.monoimanjana.rs/7532992a-0b30-4602-aa7ф-097ф98add88b/SIBIR.aspx 
 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Сибир 
Кецмановић, Владимир 
Моно и Мањана, 2011 
240 стр. ; 21 cm 
 

http://www.monoimanjana.rs/7532992a-0b30-4602-aa7f-097f98add88b/SIBIR.aspx�
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Белешка о аутору: 

 

Владимир Кецмановић рођен је 
1972. г. у Сарајеву, где је завршио основну и средњу 
школу. Општу књижевност са теоријом књижев-
ности дипломирао је 1997. на Филолошком факул-
тету у Београду. До сада је објавио више припо-

ведака и романа. Добитник је бројних књижевних награда. 
Живи и ради у Београду. Власник је и уредник издавачке куће 
VIA. Колумниста је листова Политика и Вечерње новости. 

  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
КЕЦМАНОВИЋ, Владимир 
          Sibir / Vladimir Kecmanović. - Beograd : Mono i 
Manjana, 2011 (Lazarevac : Elvod-print). - 240 str. ; 21 cm. - 
(Edicija Putevi : proza na putu / Mono i Manjana)  
 
Na presavijenom delu kor. lista beleška o autoru. 
ISBN 978-86-7804-509-7(broš.) 
NIBIS ID : 122196  
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О књизи: 
Исијавање представља оличење савременог хорор романа и пружа про-

ницљив увид у једну растурену породицу, мрачне ходнике душе и људску слабост. 
Таленат Стивена Кинга ни у једној књизи није био блиставији. Џек Торенс, његова 
жена Венди и син Дени усељавају се у хотел Видиковац, где је Џек добио посао 
кућепазитеља за време зиме. Месецима одсечени од цивилизације, Џек покушава да 
се избори са алкохолизмом и нападима беса док пише нов позоришни комад. Међу-
тим, силе таме које бораве у хотелу Видиковац – који има дугу историју насиља – 
желе да се дочепају Денија због његових снажних прекогнитивних способности и 
служе се Џековим слабостима како би уграбиле дечака...  

 
Преузето са: http://www.alnari.rs/20596eф4-1575-4cdф-9789-3221e3b63d00/ISIJAVANJE.aspx 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Стивен Едвин Кинг (1947) је 
амерички писац, сценариста, музичар, колумниста, 
глумац, филмски продуцент и режисер. Кинг је до 
сада продао преко 350 милиона примерака својих 
књига, а најпознатији је по свом раду у области 

хорор фантастике у којима демонстрира изврсно познавање 
историје овог жанра. Многе његове приче адаптиране су за 
друге медије, као што су филмови, ТВ серије и стрипови. Кинг 
је написао и неколико књига под псеудонимом Ричард Бакман. 
Године 2003, добио је Националну књижевну награду за изу-
зетан допринос америчкој књижевности. 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Исијавање 
Кинг, Стивен 
Алнари, 2011 
390 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
КИНГ, Стивен 
         Isijavanje / Stephen King ; preveo Dušan Mišić. - 1. 
izd. - Beograd : Alnari, 2011 (Beograd : Plavo slovo). - 390 
str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: The Shining. - Tiraž 1.000. 
ISBN 978-86-7710-666-9(broš.) 
NIBIS ID : 122119  
 

http://www.alnari.rs/20596ef4-1575-4cdf-9789-3221e3b63d00/ISIJAVANJE.aspx�
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О књизи: 
Једног сасвим обичног, лепог дана градић Честерс Мил у америчкој држави 

Мејн необјашњиво је одсечен од остатка света невидљивим пољем силе. Авиони 
падају при контакту са њим, а једној баштованки одсечена је рука када се Купола 
спустила на њу. Људи који обављају послове у суседним градовима одвојени су од 
својих породица... Нико не разуме шта ова тајанствена ограда представља, одакле 
потиче и да ли ће икада нестати. Дел Барбара, ветеран ирачког рата, а сада кувар, 
мораће да се удружи са неколицином неустрашивих грађана – власницом новинског 
листа Џулијом Шамвеј, једном медицинском сестром, једном одборницом и трима 
храбрим клинцима. Насупрот њима, Џим Рени, политичар који не преза ни од чега, 
покушава да у рукама чврсто задржи узде моћи, заједно са својим сином, који крије 
застрашујућу тајну. Међутим, највећи противник јесте сама Купола, јер становници 
Честерс Мила не само да имају мало времена него оно неумитно истиче... Под Куполом је још једно 
ремек-дело Стивена Кинга. Завршетак сваког поглавља мами вас да прочитате следеће, увлачећи вас у 
психолошку драму која је тако богата да је заправо не читате, већ проживљавате. 

 
 

Преузето са: http://www.alnari.rs/7фc36238-a1bb-
45e7-aca5-a5068a1фdbc3/POD-KUPOLOM.aspx 
 
 
 
 
  
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Под куполом 
Кинг, Стивен 
Алнари, 2011 
782 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
КИНГ, Стивен 
        Pod kupolom / Stephen King ; preveo Vladan 
Stojanović. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2011 (Beograd : 
Plavo slovo). - 782 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: Under the Dome. - Tiraž 1.000. - Napomene uz 
tekst. - Beleška autora: str. 781-782. 
ISBN 978-86-7710-646-1(karton) 
NIBIS ID : 122122  
 

http://www.alnari.rs/7fc36238-a1bb-45e7-aca5-a5068a1fdbc3/POD-KUPOLOM.aspx�
http://www.alnari.rs/7fc36238-a1bb-45e7-aca5-a5068a1fdbc3/POD-KUPOLOM.aspx�
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О књизи: 
Незаобилазан туристички водич ако намеравате да се упустите у неку од 

атрактивних европских дестинација или чак у далеку Америку. Савети и препоруке 
које вам аутор предлаже у овој збирци хуморески биће вам драгоцена помоћ у свим 
приликама и неприликама које вас неминовно очекују ако само и помислите „да 
скокнете мало преко гране“...  

 
Преузето са: http://www.dereta.rs/35cbc644-38b6-48ac-8875-7d99c17df952/KISON-za-
turiste-i-avanturiste.aspx 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Ефраим Кишон (1924–2005) је 
израелски хумориста, драматург, филмски редитељ 
и сценариста. Рођен је у Будимпешти под именом 
Ференц Хофман. После рата завршава вајарство на 
Ликовној академији у Будимпешти и почиње да 

пише позоришне комаде и сатире. Године 1949. одлази из Ма-
ђарске у Израел где му под занимљивим околностима мењају 
име и постаје Ефраим Кишон. Један је од најпознатијих светс-
ких сатиричара, а књиге су му преведене на 37 језика и продате 
у преко 40 милиона примерака.  

  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Кишон за туристе и авантуристе 
Кишон, Ефраим 
IP Book, 2011 
155 стр. ; 19 cm 
 

Библиографски опис: 
821.411.16`08-7 
КИШОН, Ефраим 
          Кишон за туристе и авантуристе : како лакше 
путовати светом / Ефраим Кишон ; превод Златко 
Црнковић, Саса Новак, Омер Лакомица. - Београд : IP 
Book, 2011 (Панчево : Графос интернационал). - 155 стр. 
; 19 cm. - (Библиотека Бисери)  
 
Превод дела: Kishon für Touristen und Abenteurer / 
Ephraim Kishon. - Право име аутора: Ferenc Hoffmann. - 
На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и 
белешка о њему. - Тираж 1000. - О аутору: стр. [157]. 
ISBN 978-86-7572-105-5(брош.) 
NIBIS ID : 122824  
 

http://www.dereta.rs/35cbc644-38b6-48ac-8875-7d99c17df952/KISON-za-turiste-i-avanturiste.aspx�
http://www.dereta.rs/35cbc644-38b6-48ac-8875-7d99c17df952/KISON-za-turiste-i-avanturiste.aspx�
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О књизи: 
Апсолутни класик СФ књижевности. Добитник награда Кембел, Хуго, Јупи-

тер и Небула. Рама је огромна ванземаљска свемирска летилица која улази у наш 
Сунчев систем. Савршен цилиндар дугачак неких педесет километара који се брзо 
окреће и јури кроз свемир. Рама је технолошко чудо, мистериозна и потпуно енигма-
тична ванземаљска творевина. То је први посетилац људској врсти са звезда и мора 
бити истражен… 

 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1708_knjiga_susret_sa_ramom_laguna.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Артур Кларк (1917–2008), 
култни аутор научне фантастике, светску славу 
стекао је романом 2001: Одисеја у свемиру, који је 
додатно прославио истоимени филм у режији 
Стенлија Кјубрика. Након студија математике и 

физике на Кингс колеџу у Лондону, Кларк се посветио писању 
књига. Кларкова љубав према овим наукама свој нови израз 
нашла је како у његовим књигама (због чега су његова дела 
неретко наговештавала нова научна открића), тако и у бројним 
изумима и патентима које је током живота потписао. Као доми-
нантне теме Кларковог дела, критика наводи човеков 
„духовни“ преображај и човекову потрагу за местом у уни-
верзуму.  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Сусрет са Рамом 
Кларк, Артур 
Лагуна, 2011 
307 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111-31 
КЛАРК, Артур Чарлс 
         Susret sa Ramom / Artur Klark ; preveo Branko 
Vučićević. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art). 
- 307 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: Rendezvous with Rama / Arthur C. Clark. - 
Tiraž 1500. - O autoru: str. [309]. 
ISBN 978-86-521-0831-2(broš.) 
NIBIS ID : 122061  
 

http://www.laguna.rs/n1708_knjiga_susret_sa_ramom_laguna.html�
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О књизи: 
Пол Клодел је, вероватно, последњи класични француски песник, у оном 

смислу у којем је веровао у идеално, божанско јединство речи и смисла, објективне 
стварности и израза, у постојање првобитне замисли коју је Бог, помоћу речи 
створио и прогласио. Било је потребно много ненатруњене духовне снаге,  просто-
душности, и оне посебне наивности својствене деци, свецима и песницима, да би се, 
у освиту XX века, са овом жестином обновила и потврдила вера предака. Спо-
собност чуђења пред стварима и бићима – и с њом, моћ откривања судбинског у 
свакодневном и натприродног у обичном – једна је од кључних врлина истинских 
песника; та је врлина код Клодела, рекао бих развијена преко сваке мере... 

 
Преузето са: пресавијеног дела коричног листа 
 
 
 
  

 
Белешка о аутору: Пол Клодел је један од највећих 
француских писаца XX века, песник и драматичар, 
рођен је 1868. г. Мада је пријатељ Малармеа и 
његовог круга, он се одваја од њих својим делима. 
Клодел је написао, за дугог живота, неколико 

збирки поезије, низ драмских дела, више прозних дела. Посебно 
место у француској поезији заузима његово монументално дело 
Пет великих ода – поетско дело без преседана и следбеника. 
Умро је 1955. године када му је слава била на врхунцу. 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Оде 
Клодел, Пол 
Orpheus,  2011 
422 стр. ; 19 cm 
 

Библиографски опис: 
821.133.1-1 
КЛОДЕЛ, Пол 
         Оде : (изабране песме) / Пол Клодел ; избор, препев 
и предговор Милован Данојлић. - 1. изд. - Нови Сад : 
Orpheus, 2011 (Нови Сад : Daniel print). - LV, 422 стр. ; 19 
cm. - (Библиотека Моји песници)  
 
Ауторова слика на кор. - Клоделов подвиг: стр. VII-LV. - 
Напомене уз текст. 
ISBN 978-86-7954-101-7(картон са омотом) 
1) Клодел, Пол (1868-1955) 
821.133.1.09 Клодел П. 
NIBIS ID : 122494  
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О књизи: 
После више превода старогрчких текстова, Гордан Маричић се латио 

најмодерније интерпретације античког мита о краљу Едипу, драме Паклена машина 
којом је Жан Кокто силно узбуркао париске уметничке кругове између два светска 
рата. Таквом послу је дорастао само преводилац који је и сам у стању да напише 
овакво дело, који може да нас наведе да га читамо (или гледамо) као да га је управо 
на нашем језику срочио, што је Маричићу у доброј мери пошло за руком. Али такву 
прилику преводиоцу пружа само велики уметник, довољно отвореног ума да му 
дозволи да у њега крочи и доживи пишчеву намеру као властиту. Жан Кокто је 
управо такав човек. Прву збирку песама је објавио у деветнаестој години (Аладинова 
лампа), да би наставио да пише, слика, прави филмове, дружећи се готово 
искључиво с уметницима, до краја живота. Намеће се питање: Зашто смо ми тако 
дуго Коктоа препуштали забораву? Зашто га није било на нашим позорницама, на БИТЕФ-у? Зар нас 
није занимало зашто је (и како) Кокто худу Едипову судбину упоредио са пакленом машином, коју су 
грчки богови тако навили да се њена опруга лагано одвија до испуњења пророчанства, његовог 
неумитног уништења?  

 
Преузето са: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133536_Paklena+ma%C5%A1ina_ISBN:%20978-86-
6157-004-9 
 
 
 
  
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Паклена машина 
Кокто, Жан 
NNK Internacional ; Конрас, 2011 
133 стр. ; 21 cm 
 

http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133536_Paklena+mašina_ISBN:%20978-86-6157-004-9�
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133536_Paklena+mašina_ISBN:%20978-86-6157-004-9�
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 Белешка о аутору: Жан Кокто (1889–1963), 
француски писац, сликар и режисер. Као експери-
ментатор прошао је кроз све фазе модерне умет-
ности – кубизам, дадаизам, надреализам, а по 
разноликости опуса сматра се корифејем францу-

ског духа (Орфеј, Страшна деца, Петао и Арлекин). Члан 
Француске академије постао је 1955. 

  

Библиографски опис: 
821.133.1-2 
КОКТО, Жан 
         Paklena mašina : komad u četiri čina / Žan Kokto ; 
preveo s francuskog i beleške napisao Gordan Maričić. - 1. 
izd. - Beograd : NNK Internacional : Konras, 2011 (Beograd 
: Kum). - 133 str. : autorova slika ; 21 cm 
 
Prevod dela: La machine infernale / Jean Cocteau. - Tiraž 
500. - Str. 99-106: Poezija pozorišta i pesnik u pozorištu / 
Frensis Fergason. - Str. 107-123: Drevni grčki mitovi i 
moderna drama / Anđela Beli. - Str. 124-125: Poetika Žana 
Koktoa / Radoslav Josimović. - Str. 126: Pozorište Žana 
Koktoa / Mihailo Pavlović. - Žan Kokto: str. 127-128. - O 
izvođenjima: str. 129-130. - Napomene uz tekst. 
ISBN 978-86-6157-004-9(broš.) 
1) Кокто, Жан (1889-1963) - ``Паклена машина`` 
821.133.1.09-2 Кокто Ж. 
NIBIS ID : 122719  
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О књизи: 
Роман Двострука земља одвија се у Југославији. То је породична и ратна 

прича која се врти око живота некадашњег партијског секретара. Његов живот 
доживљава слом с почетком новог рата деведесетих. Он из Дубровника бежи у 
херцеговачке планине, где га стижу сећања и недоумице везане за прошлост и све 
тешке одлуке које је морао да донесе, а које су се с накнадном памећу показале 
погрешне. Испоставља се да је стари комуниста издао и идеале и своје најближе и 
самог себе. Преостало му је само питање може ли бар нешто да поправи ако се 
одлучи на одлучујући и последњи избор – и оде на сахрану своје жене која је са 
сином остала у Дубровнику. И у тој последњој одлуци, он не може да побегне од 
авети прошлости.  
 
Преузето са: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133503_Dvostruka+zemlja_ISBN:978-86-6157-006-3 
 
 
 
  

 
 Белешка о аутору: Биргите Косовић је рођена у 
Данској 1972. г. У Копенхагену је дипломирала 
дански језик и књижевност. Неко време је радила 
као новинар. Пре романа Двострука земља, за који 
је добила награду за најбољу књигу коју додељују 

читаоци листа Weekendavisen, објавила је романе Легенда о 
Вили Валмарана и Јерусалим ноћу. 
  

Библиографски опис: 
821.113.4-31 
КОСОВИЋ, Биргите 
         Dvostruka zemlja : roman / Birgite Kosović ; [prevod s 
danskog Predrag Crnković]. - 1. izd. - Beograd : NNK 
Internacional, 2011 (Beograd : Kum). - 234 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: Det dobbelte land / Birgithe Kosović. - Na kor. 
autorkina slika i beleška o njoj. - Tiraž 2000. 
ISBN 978-86-6157-006-3(broš.) 
NIBIS ID : 122722  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Двострука земља 
Косовић, Биргите 
NNK Internacional , 2011 
234 стр. ; 21 cm 
 

http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133503_Dvostruka+zemlja_ISBN:978-86-6157-006-3�
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 О књизи: 
Генерација А је роман смештен у блиску будућност, у свет где су изумрле 

пчеле. Убодено је петоро људи из различитих делова света (САД, Канада, Шри 
Ланка, Француска, Нови Зеланд). Научници их изолују покушавајући да схвате како 
и зашто се то догодило. Петоро непознатих људи зближава се више но што су могли 
и да замисле. То је подстакао харизматични научник који зна много више него што 
показује. У овом роману Даглас Копланд истражује колико причање прича утиче на 
стварност у XXI веку и шта се налази између миленијумског оптимизма и свако-
дневне апокалиптичке параноје.  
 
Преузето са: http://www.monoimanjana.rs/ф09d3692-ф270-47a5-bc75-
4aee1ea61508/GENERACIJA-A.aspx
 

 

 
 
  
 

 Белешка о аутору: Даглас Копланд је канадски 
писац, рођен  1961. г. Његов први роман, који је 
међународни бестселер, популаризовао је термине 
као што су McJob и Генерација X. Објавио је 13 
романа, збирку прича и седам књига које не спадају 

у фикцију, а написао је и драме и сценарија за филм и теле-
визију. Препознатљива одлика његових романа је синтеза 
постмодерне религије, Web 2.0 технологије, људске сексуал-
ности и поп културе. 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Генерација А 
Копланд, Даглас 
Моно и Мањана, 2011 
271 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(71)-31 
КОПЛАНД, Даглас 
         Generacija A / Daglas Kopland ; preveo sa engleskog 
Nenad Župac. - Beograd : Mono i Manjana, 2011 (Lazarevac 
: Elvod-print). - 271 str. : autorova slika ; 21 cm 
 
Prevod dela: Generation A / Douglas Coupland. - Beleška o 
piscu: str. 271. 
ISBN 978-86-7804-485-4(broš.) 
NIBIS ID : 122198  
 

http://www.monoimanjana.rs/f09d3692-f270-47a5-bc75-4aee1ea61508/GENERACIJA-A.aspx�
http://www.monoimanjana.rs/f09d3692-f270-47a5-bc75-4aee1ea61508/GENERACIJA-A.aspx�
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О књизи: 
„Од очију хиљада векова трајније су каменове, узносите у чудесне светове 

вере, наде и љубави, маштом и поезијом Звонимира Костића Паланског. Камен са 
седам очију читај сном, очима осмим, својим.“ 

Саша Хаџи Танчић 
 

 
Преузето: из књиге 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Звонимир Костић Палански 
(1947, Бела Паланка) је дипломирао на Вишој 
педагошкој школи у Нишу, Филолошком факултету 
у Београду, Протестантском теолошком факултету у 
Новом Саду, где је добио и титулу почасног доктора 

теологије. Тренутно је на постдипломским студијама Факул-
тета уметности у Скопљу (Oдсек вајарства). Члан је Удружења 
књижевника Србије, Удружења књижевних преводилаца Срби-
је и Удружења ликовних уметника Србије. Објавио је 46 
књига, од тога седам књига за децу, 21 књигу из области 
теологије. Књиге су му превођене на више страних језика. 
Живи и ствара у Нишу. 
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Камен са седам очију 
Костић, Звонимир 
Нишки културни центар, 2011 
183 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41-32 
КОСТИЋ, Звонимир 
          Kamen sa sedam očiju : kratke priče / Zvonimir Kostić 
Palanski. - 1. izd. - Niš : Niški kulturni centar, 2011 (Niš : 
Medivest). - 183 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Tragači / [Niški 
kulturni centar])  
 
Tiraž 300. - O piscu: str. 183. 
ISBN 978-86-6101-049-1(broš.) 
NIBIS ID : 122384  
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О књизи: 
У Ани Едеш је из угла једне служавке приказан буран период вишеструких преврата 

у Мађарској након распада Аустроугарске, време непосредно после пада владе Беле Куна, 
када је буржоаски слој поново задобио своја права, између осталог и на израбљивање нижих 
слојева. Уз сатиру и црни хумор и са неочекиваним обртом на крају приче, Ана Едеш је 
класик европске књижевности. Шева – чија је радња смештена у Суботицу – много је раз-
игранији и сатиричнији приказ учмале свакодневице имућног грађанства које изненада 
открива да живот може бити много забавнији. Непривлачна, незанимљива, готово непри-
метна девојка с надимком Шева живи с родитељима за које кува, шије и брине о домаћин-
ству. Њиховим породичним животом одавно је завладала рутина. Када Шева отпутује на 
недељу дана, родитељи се прво питају шта ће и како ће без ње, а онда све више времена 
проводе ван куће и откривају колико им прија такав живот. Два женска лика – Ана Едеш, 
жена претворена у ствар, у део покућства без икаквог права и гласа, и девојка Шева чије 
одсуство покреће радњу приче – доприносе томе да су ове новеле, на тренутке изузетно духовите, а на тренутке 
сурово истините, постале популарне и омиљене међу читаоцима широм света. 
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1797_knjiga_ana_edes_seva_laguna.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Деже Костолањи је рођен у 
Суботици 1885. г. Од ране младости је живео у Бу-
димпешти. Романописац, песник и публициста. Као 
младог писца преводила га је цела Европа, а Ба-
кингамска палата у Лондону примила као почасног 

госта. Умро је у 51. години живота. Његова четири романа су 
доживела екранизацију. 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Ана Едеш ; Шева 
Костолањи, Деже 
Лагуна, 2011 
421 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.511.141-31 
КОСТОЛАЊИ, Деже 
         Ana Edeš ; Ševa / Deže Kostolanji ; prevela s 
mađarskog Maria Toth Ignjatović. - Beograd : Laguna, 2011 
(Beograd : Margo-art). - 421 str. ; 20 cm 
 
Prevodi dela: 1. Edes Anna ; 2. Pacsirta / Kosztolányi Dezső. 
- Tiraž 1500. - O autoru: str. [423]. 
ISBN 978-86-521-0816-9(broš.) 
NIBIS ID : 122166  
 
 

http://www.laguna.rs/n1797_knjiga_ana_edes_seva_laguna.html�


 
ст

ра
на

 1
77

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
О књизи: 
Негде у Африци, млади студент враћа се на родно острво да би присуствовао 

сахрани свог деде Маријана. Док чека да се обави обред, походе га чудна 
привиђења, прима поруке у облику писама која стижу с непознатог места, из 
граничног простора између живота и смрти. У смењивању стварних догађаја и 
сновиђења, млади Маријано, дедин имењак, мало-помало открива суштину пролаз-
ности догађаја и живота, своје право порекло, повест своје породице и острва, 
прошлости саздане од промашених љубави, потајних страсти, сукоба међу браћом и 
неразјашњених убистава. Животи жена и мушкараца, што умиру и поново се рађају 
да би испунили своју судбину и пронашли смисао постојања, стапају се у реци 
времена и емоција. Својим непоновљивим рукописом и стилом, ироничним и 
поетичним у исти мах, ослањајући се на богату машту и усмено предање, Мија Кото 
уводи читаоца у свет у коме се преплићу стварно и нестварно, историја и легенда, доживљено и 
сневано... 
 
Преузето са: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2636 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Река звана време, кућа звана земља 
Кото, Мија 
Геопоетика, 2011 
221 стр. ; 21 cm 
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2636�
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Белешка о аутору: Антонио Емилио Леите Кото, 
који се још од детињства потписује именом Мија 
Кото, рођен је 1955. у Мозамбику (Беира). Као 
потомак Европљана, белац чији је матерњи језик 
португалски, Мија Кото је провео детињство „с 

једном ногом у кући“ а другом у магичном свету црначких 
предграђа у којима је посредством усмених предања усвајао 
урођеничку културу. Превазилажење конфликта између те две 
културе представља основну преокупацију овог писца. Свет 
његове прозе омеђен је границама његовог завичаја, а приче 
које нам приповеда готово увек су подстакнуте неким 
истинитим догађајем који му је неко испричао. Мија Кото 
(биолог по струци), један је од најпознатијих и најпрево-
ђенијих писаца млађе генерације који стварају на португалском 
језику. Аутор је више од 20 књига (романи, приповетке, песме, 
есеји, хронике, књиге за децу). Живи и ради у Мозамбику, а 
дела објављује у Португалу.  

  

Библиографски опис: 
821.134.3-31 
КОТО, Мија 
         Reka zvana vreme, kuća zvana zemlja : roman / Mija 
Koto ; prevela s portugalskog Jasmina Nešković. - Beograd : 
Geopoetika izdavaštvo, 2011 (Novi Sad : Art-print). - 221 
str. ; 21 cm. - (Edicija Svet proze / [Geopoetika izdavaštvo])  
 
Prevod dela: Um rio chamado tempo, uma casa chamada 
terra / Mia Couto. - Pravo ime autora Antonio Emilio Leite 
Couto. - Beleška o piscu: str. 221. 
ISBN 978-86-6145-077-8(karton) 
NIBIS ID : 121907  
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О књизи: 
У пролеће 1992. године, након што је дипломирао на Универзитету Емори, 

одличан студент и спортиста, Кристофер Макандлес, поклонио је сву уштеђевину у 
добротворне сврхе, напустио породицу, променио име у Александер Суперскитница 
и отиснуо се у дивљину Аљаске. За собом је оставио све благодети цивилизације, 
чезнући за животом у беспућима. Четири месеца касније, пронађено је његово тело. 
Шта је овог младића нагнало да се одважи на ову опасну пустоловину, о чему је 
размишљао, као и његова смрт, теме су ове приче која никог неће оставити 
равнодушним. Пут у дивљину је дело које се заснива на накнадно пронађеним 
дневницима и писмима Кристофера Макандлеса, али и промишљањима писца Џона 
Кракауера, који је током живота и сам имао сличне пориве за одласком у дивљину. 
Ово није само књига о Кристоферовој одисеји и смрти у беспућима Аљаске, у њој се 
писац бави и жудњама и силама које неке људе терају да се, преиспитујући се, отргну од света у 
потрази за истином и суштином живота. Макандлес је узор пронашао у Толстоју и Хенрију Тороу, 
писцима који су својим писањем и начином живота указивали на лепоту и неопходност једноставног 
живота у природном окружењу. Ова књига је и покушај да се одгонетне мистерија самог Макандлеса: 
да ли је он био тек непромишљен и сметен младић или романтичан и храбар идеалиста који се 
одважио на пустоловину о којој многи само сањају, не усуђујући се на тај корак. 
 
Преузето са: http://www.carobnaknjiga.com/8476c2c8-2ffa-4747-b975-f7c6078dedfb/Put-u-divljinu.aspx 
 
 
 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Пут у дивљину 
Кракауер, Џон 
Чаробна књига, 2011 
249 стр. ; 21 cm 
 

http://www.carobnaknjiga.com/8476c2c8-2ffa-4747-b975-f7c6078dedfb/Put-u-divljinu.aspx�
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 Белешка о аутору: Џон Кракауер (1954) је 
амерички писац и планинар, најпознатији по писању 
текстова и књига на тему природе и планинарења. 
Његове књиге спадају у домен публицистике, а 
многе од њих су биле бестселери. Рођен је у 

Бруклину, у америчкој држави Масачусетс. Дипломирао је на 
Oдсеку за животну средину факултета Хемшир у Масачусетсу. 
Пре него што је постао познат као писац, осим бављења 
новинарством, радио је као рибар и столар. Добитник је 
престижне награде Америчке академије за уметност и писану 
реч 1999. г. за свој целокупан публицистички рад. 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
КРАКАУЕР, Џон 
        Put u divljinu / Džon Krakauer ; prevela Jadranka 
Počuča. - Beograd : Čarobna knjiga, 2011 (Beograd : 
Rubikon). - 249 str. : geogr. karte ; 21 cm. - (Biblioteka 
Odraz savremenog)  
 
Prevod dela: Into the Wild / Jon Krakauer. - Tiraž 1200. 
ISBN 978-86-7702-172-6(broš.) 
NIBIS ID : 122470  
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О књизи: 

 

Полазећи од ренесансног начела amor omnia vincit, Аманда Крејг узима 
велику Шекспирову комедију Сан летње ноћи и смешта је у модерно доба. Њени 
јунаци – енглески брачни пар, две пријатељице и два пријатеља, свекрва и деца, 
одлазе на летовање у Италију, у забачену вилу у недирнутој природи Тоскане, с 
намером да се друже, али и да се у љубави споје сви они који су усамљени. Магија 
крајолика, летње плаховитости и купидонске шале троје несташне деце, утичу да се 
отму контроли, а да се људски односи и судбине на чудесан начин испреплићу и 
измене.  

Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Ljubav-u-dokolici-74905 
 
 
 
 
  
 
 

Белешка о аутору: 

  

Аманда Крејг је рођена 1959. г. 
у Јужној Африци, а одрасла је у Енглеској и Ита-
лији. Завршила је енглески језик на Кембриџу. 
Бавила се новинарством, пише књижевну критику и 
критику дечје књижевности. Објавила је шест рома-

на, а 2010. г. добила награду Оринџ за књижевно ствара-
лаштво.  

Библиографски опис: 
821.111-31 
КРЕЈГ, Аманда 
       Љубав у доколици / Аманда Крејг ; превела с 
енглеског Смиљка Кесић. - Београд : Плато Books : B&S, 
2011 (Београд : B&S). - 278 стр. ; 20 cm. - (Библиотека 
``Савремена проза`` / [Плато Books и B&S] ; 118)  
 
Превод дела: Love in Idleness / Amanda Craig. - Тираж 
1.000. - На пресавијеном делу кор. листа ауторкина слика 
и белешка о њој. 
ISBN 978-86-447-0538-3(ПB ; брош.). - ISBN 978-86-
6115-057-9(B&S) 
NIBIS ID : 121680  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Љубав у доколици 
Крејг, Аманда 
Архипелаг, 2011 
278 стр. ; 20 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Ljubav-u-dokolici-74905�
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О књизи: 
Однедавно су у селу Стајлз Сент Мери почеле да се дешавају чудне ствари. 

Евелин, стална дружбеница старе госпође Инглторп изјурила је из куће мрмљајући 
нешто о „чопору грабљиваца“. Након тога се атмосфера некако променила. Њено 
присуство је некад уливало сигурност, а сад је ваздух просто одисао сумњом и 
надолазећим злом. Разбијена шољица за кафу, мрља од воска и леја с бегонијама – то 
је Поароу било довољно да покаже своју сад већ легендарну моћ расуђивања.  
 
Преузето са: http://www.korisnaknjiga.com/zagonetni-slucaj-stajlz-naslov-13526 
 
 
 
  

Белешка о аутору: Агата Кристи је псеудоним за 
најчувенијег писца криминалистичких романа – 
Агату Милер. Рођена је 1880. г., у Торкају, у  
Енглеској. За свог живота написала је 79 романа, 
збирки прича и десетине позоришних комада. Њене 

књиге продате су у више од две милијарде примерака на 
енглеском језику, а преведене су на преко 50 светских језика. 
Детективске приче са познатим ликовима детектива – Херку-
лом Поароом и госпођицом Марпл, донеле су јој светску славу. 
Оба поменута лика постала су нарочито позната захваљујући 
екранизацији у филмовима и ТВ серијама. Написала је и чети-
ри аутобиографске књиге, а под псеудонимом Мери Вестмакот 
и шест љубавних романа. Умрла је 1976. г. 

 

Библиографски опис: 
821.111-31 
КРИСТИ, Агата 
         Zagonetni slučaj Stajlz / Agata Kristi ; s engleskog 
preveo Aleksandar Milajić. - Beograd : Mladinska knjiga, 
2011 (Beograd : Margo art). - 208 str. ; 20 cm. - (Zabavna 
biblioteka / Mladinska knjiga, Beograd ; knj. br. 66)  
 
Prevod dela: The Mysterious Affair at Styles / Agatha 
Christie. - Tiraž 1500. - Str. 207-208: Beleška o piscu / Jelka 
Jovanović. 
ISBN 978-86-7928-327-6(broš.) 
NIBIS ID : 122377  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Загонетни случај Стајлз 
Кристи, Агата 
Младинска књига, 2011 
208 стр. ; 20 cm 
 

http://www.korisnaknjiga.com/zagonetni-slucaj-stajlz-naslov-13526�
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О књизи: 
...У роману Мартинов грех интелектуалне окоснице су у поимању о понавља-

њу људских судбина, о наследном проклетству о неразмрсивости снова и стварно-
сти, о нагону бежања у болест и лудило, о будућности као повратку у прошлост. 
Ранко Крстајић (1952), афирмисани писац фантастике и хорор фантастике (он је, 
поред приповедачких и романескних књига аутор и Антологије светске 
фантастике,1989), засновао је фабулу о доживљајима и стрепњама необичног 
књижевног јунака Мартина Беказа на универзалним и, истовремено, на нашим 
локалним, митолошким представама и духовним искуствима. При томе је драму 
појединца, заогрнуту амбијентима нестварног и ониричког, довео у узрочно-
последичну везу са осећајем самоће и са одсуством присне међуљудске комуни-
кације. Његово језички богато и сочно приповедање поседује драж тајанственог, 
затамњеног, нејасног, ноћног, злослутног и неизвесног, ону драж која фантастичком саопштењу 
обезбеђује и посебну провокативност. 

 
Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Martinov-
greh-73935 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Ранко Крстајић је српски 
приповедач и романсијер, рођен је 1952. г. у Жаб-
љаку под Дурмитором. Дипломирао је на Фило-
лошком факултету у Београду. Поред књижевног 
рада бави се и сликарством. До сада је имао више 

самосталних изложби у земљи и иностранству. Живи и ради у 
Београду. 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
КРСТАЈИЋ, Ранко 
        Martinov greh / Ranko Krstajić. - Beograd : Plato books 
: B&S, 2010 (Beograd : B&S). - 153 str. ; 19 cm. - 
(Biblioteka ``Za sva vremena`` / [Plato books [i] B&S])  
 
Autorova slika na presavijenom delu kor. lista. - Beleška o 
piscu: str. 153. 
ISBN 978-86-447-0525-3(broš.) 
NIBIS ID : 121383 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Мартинов грех 
Крстајић, Ранко 
Плато Books, 2010 
153 стр. ; 19 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Martinov-greh-73935�
http://www.plato.rs/knjiga-Martinov-greh-73935�
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О књизи: 
Амерички генерал и врхунски руски научник, обојица присталице мира у 

свету, убијени су сваки у својој земљи, а докази у оба случаја упућују на злочин 
врхунских шпијуна супротне велесиле: Талењекова из Русије и Скофилда из Аме-
рике. Два смртна непријатеља, међу којима стоји проливена крв њима најдражих, 
мораће ипак да се удруже за добробит човечанства, која надилази националну и 
блоковску припадност. Непријатељ који је са жељом да доминира целим светом 
избрисао све границе, пружа руку из стогодишњег корзиканског згаришта које чува 
језиву тајну. Њено разоткривање несумњиво доноси... смрт.  

 
Преузето са: http://www.alnari.rs/3e3865c9-0d43-442ф-8фad-
178d7b76917c/MATARESKI-KRUG.aspx 
 
 
 
 
  
 
 

 Белешка о аутору: Роберт Ладлам (1927–2001) је 
ненадмашни мајстор трилера, аутор 21 романа који 
су сви доспели на листу бестселера угледног Њујорк 
тајмса. Његове књиге објављене су у укупном тира-
жу од 210.000.000. примерака и преведене на 32 

језика. 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Матарешки круг 
Ладлам, Роберт 
Алнари, 2011 
478 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ЛАДЛАМ, Роберт 
         Matareški krug / Robert Ladlam ; prevela Nataša 
Andrić. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2011 (Beograd : Plavo 
slovo). - 478 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: The Matareze Circle / Robert Ludlum. - Tiraž 
1.000. - O autoru: str. 475. 
ISBN 978-86-7710-653-9(broš.) 
NIBIS ID : 122111 
 

http://www.alnari.rs/3e3865c9-0d43-442f-8fad-178d7b76917c/MATARESKI-KRUG.aspx�
http://www.alnari.rs/3e3865c9-0d43-442f-8fad-178d7b76917c/MATARESKI-KRUG.aspx�
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О књизи: 
Слојевита психолошка драма три главна јунака овог романа разоткрива се 

њиховим наизменичним монолозима у којима се они, према јунговској психологији, 
представљају као Он, Она и Оно. Он је психијатар, усамљен и остављен човек 
средњих година, који тихо пати због заувек прекинутог контакта са ћерком. Она је 
студенткиња из разорене породице, згодна је и популарна, али има психолошке 
проблеме неконтролисаних напада треме као манифестацију нарцисоидног типа 
личности са израженим егом. Оно је њен дечко, кога не краси интелигенција али 
који је типичан представник мачо-навијачке популације. Како ће се њихове судбине 
испреплитати, ко ће коме отворити нове могућности живљења, љубави, страсти и 
како ће ко изгубити сопствену личност и променити своју природу, постепено ће се 
разоткривати у овој болној психолошкој драми. 
 
Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Savr%C5%A1ena-samoubistva-93317 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Петар Лазић је теоријске и 
публицистичке текстове, есеје, приче, поезију и 
афоризме објављивао у стотинак листова и часо-
писа у Србији, бившој СФРЈ и свету. Био је аутор 
текстова, редитељ и доживотни уредник Индексо-

вог радио-позоришта, главни и одговорни уредник сатиричног 
листа Наша крмача, као и политичко-сатиричног магазина 
Бре!. Превођен је на тридесетак језика и заступљен у стотинак 
светских антологија, енциклопедија и зборника.  
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Савршена самоубиства 
Лазић, Петар 
Плато Books, 2011 
341 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ЛАЗИЋ, Петар 
        Savršena samoubistva : (pogled iznutra) / Petar Lazić. - 
Beograd : Plato Books : B&S, 2011 (Beograd : B&S). - 341 
str. ; 20 cm. - (Biblioteka Savremena proza / [Plato Books] ; 
124)  
 
Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o 
njemu. - Тираж 1000. - Na kor. beleška o delu. 
ISBN 978-86-447-0568-0(PB; broš.). - ISBN 978-86-6115-
091-3(B&S) 
NIBIS ID : 121699  
 

http://www.plato.rs/knjiga-Savršena-samoubistva-93317�
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 О књизи: 
Древна Македонија, 342. година пре н. е. На путу ка остварењу давнашњег сна – 

управљању Платоновом Академијом у Атини – Аристотел је принуђен да се повинује вољи 
моћног Филипа Македонског, који од славног филозофа и пријатеља из детињства тражи да 
буде учитељ његовом сину Александру. Иако му то ремети планове, Аристотела против 
воље привлачи дечаков блистави ум, али га уједно чека и тешка битка са Александровим 
дубоко укорењеним ратничким наслеђем. Подучавање тог необичног, запањујућег и неретко 
застрашујућег младића, пре времена баченог у сурово насиље очевих битака, Аристотелу 
постаје прави изазов. Он верује да једино филозофија златне средине – крхке равнотеже 
супротстављених екстрема – може обуздати Александрову жеђ за освајањем, која прети да 
младог краљевића одведе у пропаст… или легенду.  Истражујући време и место из којих 
потичу бројне легенде, Анабел Лајон приповеда причу о двојици тако сличних, а тако 
различитих људи на искрен, једноставан и проницљив начин. Кроз сензуалну али снажну 
прозу, она дочарава како је Аристотелов геније заувек променио младог човека који ће покорити читав познати 
свет и открива читаоцу како сви и даље живимо са духовима ове двојице великана. 
 
Преузето са: http://www.alnari.rs/c6e5a489-68b9-44dc-9593-6a65b6928b03/FILOZOF-I-
VOJSKOVODjA.aspx 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Анабел Лајон је канадска 
књижевница, рођена 1971. г. у граду Брамптону 
недалеко од Торонта. Студирала је класичну 
музику, филозофију и право. Подучавала је клавир 
пре него што се у потпуности посветила писању. 

Анабел предаје на Катедри за креативно писање Универзитета 
у Британској Колумбији. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Филозоф и војсковођа 
Лајон, Анабел 
Алнари, 2011 
254 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(71)-31 
ЛАЈОН, Анабел 
         Filozof i vojskovođa / Anabel Lajon ; preveo Vladan 
Stojanović. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2011 (Beograd : 
Plavo slovo). - 254 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: The Golden Mean / Annabel Lyon. - Tiraž 
1.000. - Pogovor: str. 252-254. - Bibliografija: str. [255]. 
ISBN 978-86-7710-687-4(broš.) 
NIBIS ID : 28516  
 

http://www.alnari.rs/c6e5a489-68b9-44dc-9593-6a65b6928b03/FILOZOF-I-VOJSKOVODjA.aspx�
http://www.alnari.rs/c6e5a489-68b9-44dc-9593-6a65b6928b03/FILOZOF-I-VOJSKOVODjA.aspx�
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О књизи: 
На међународној конференцији у Прагу, др Валентин Петренко затражиће 

помоћ од потпоручника Џона Смита, научника који за војску САД проучава порекло 
инфективних болести и начелника сектора Тајна-један. Петренко је забринут низом 
необјашњивих смрти у Москви и ставом руске владе да не објави никакве 
информације везане за нову епидемију. Када се њих двојица састану, напашће их 
група тајанствених људи и Петренко ће погинути, а његове белешке и медицински 
узорци заувек ће бити изгубљени. Истовремено, низ владиних званичника широм 
света оболело је од чудног, агресивног вируса чији је исход сигурна смрт. Ове жртве 
повезане су са растућим војним тежњама амбициозног руског председника Виктора 
Дударева. Са свега неколико трагова и све мање времена, Смит и Тајна-један морају 
да раскринкају злочиначку заверу и опасног непријатеља који неумољиво спроводи 
свој паклени план...  

 
 

Преузето са: http://www.alnari.rs/9030305d-0539-
479b-a69b-cdb8c6b7567e/OPASNI-PRORACUN.aspx 
 
 
 
 
  
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Опасни прорачун 
Ларкин, Патрик 
Алнари, 2011 
367 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ЛАРКИН, Патрик 
         Opasni proračun Robert[a] Ladlam[a] / napisao Patrik 
Larkin ; preveo Vladimir D. Nikolić. - 1. izd. - Beograd : 
Alnari, 2011 (Beograd : Plavo slovo). - 367 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: Robert Ludlum`s The Moscow Vector / by 
Patrick Larkin. - Tiraž 1.000. - Napomene uz tekst. 
ISBN 978-86-7710-714-7(broš.) 
NIBIS ID : 122113   
 

http://www.alnari.rs/9030305d-0539-479b-a69b-cdb8c6b7567e/OPASNI-PRORACUN.aspx�
http://www.alnari.rs/9030305d-0539-479b-a69b-cdb8c6b7567e/OPASNI-PRORACUN.aspx�
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О књизи: 
За време годишњег одмора који проводи на Антигви, оксфордски професор 

Пери Мејкпис и његова девојка упознају Димитрија Диму Краснова. Убрзо почињу 
да се друже. Дима моли Перија да у његово име пренесе британским обавештајцима 
поруку, у којој наговештава да жели да пребегне у Енглеску и открије поверљиве 
информације о повезаности мафије и политичара.  
  
Преузето са: http://www.evro-
giunti.com/webinar/view/izdajnik_po_nasem_ukusu_evro_giunti/17246 
 
 
 
 
  

 Белешка о аутору: Џон ле Каре, чувени писац 
шпијунских романа, је рођен 1931. г. у Дорсету. 
Након студија на Универзитету у Берну и војне 
обавезе коју је одслужио у Аустрији, враћа се у 
Енглеску. У Швајцарској је упознао енглеског ди-

пломату који је вероватно радио за обавештајну службу. Отуда 
потиче пишчево интересовање за шпијунажу. Студирао је 
савремене језике на Линколн колеџу и Оксфорду, где је 
дипломирао 1956. Једно време је радио и као предавач 
француског и немачког језика, а потом је ушао у дипломатију. 

 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Издајник по нашем укусу 
Ле Каре, Џон 
Evro-Giunti, 2011 
330 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111-31 
ЛЕ Каре, Џон 
        Izdajnik po našem ukusu / Džon le Kare ; s engleskog 
preveo Danko Ješić. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2011 
(Novi Sad : Budućnost). - 330 str. ; 20 cm. - (Edicija 
Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj. br. 188)  
 
Prevod dela: Our Kind of Traitor / John Le Carré. - Pravo 
ime autora: David John Moore Cornwell. - Tiraž 2000. - 
Beleška o autoru: str. [333]. 
ISBN 978-86-505-2006-2 (broš.) 
NIBIS ID : 121624  
 

http://www.evro-giunti.com/webinar/view/izdajnik_po_nasem_ukusu_evro_giunti/17246�
http://www.evro-giunti.com/webinar/view/izdajnik_po_nasem_ukusu_evro_giunti/17246�
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О књизи: 
Фантастичан наставак епопеје започете у Првом дану. Најпопуларнији 

савремени француски писац. ...Наша судбина је записана у звездама... Адријан сваке 
ноћи претражује небо у потрази за одговорима на питања која га прогањају. Ипак, 
највише га мучи питање шта је било са Киром, младом женом која је освојила 
његово срце. Њих двоје су заједно пропутовали свет у потрази за древним 
предметом који рефлектује звездано небо онако како је изгледало пре четири 
стотине милиона година. То је драгоцен, али и веома опасан предмет, јер открива 
истину коју би неки желели да заташкају. Када до њега стигне фотографија која 
буди наду да је Кира преживела саобраћајну несрећу, Адријан без оклевања креће ка 
бескрајним пространствима у подножју Хималаја, решен да је пронађе и врати у 
Европу. Али то је тек почетак пустоловине која ће Кири и Адријану омогућити да 
одгонетну тајну настанка човечанства. Прва ноћ је невероватно и узбудљиво путовање захваљујући 
којем ћемо прећи преко граница људског знања и открити... да је љубав највећа и најопаснија 
пустоловина. Водећи своје јунаке од етиопских висоравни до залеђених пространстава на северном 
Уралу, Марк Леви овим романом завршава фантастичну епопеју започету у Првом дану. 

 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1728_knjiga_prva_noc_laguna.html 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Прва ноћ 
Леви, Марк 
Лагуна, 2011 
408 стр. ; 20 cm 
 

http://www.laguna.rs/n1728_knjiga_prva_noc_laguna.html�
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Белешка о аутору: Марк Леви је један од 
најпопуларнијих француских писаца, рођен је 1961. 
После студија менаџмента и информатике, бави се 
приватним бизнисом у Француској и САД. На под-
стицај сестре, у то време сценаристкиње, а данас 

режисерке, шаље рукопис издавачкој кући Robert Laффont, 
која одмах пристаје да објави књигу Кад би то било тачно. 
Убрзо по изласку романа из штампе, Стивен Спилберг купује 
права за филмску адаптацију. Леви се после овог успеха 
посвећује искључиво писању. Сви његови романи налазили су 
се на врху листе најпродаванијих књига у Француској и 
доживели су велики међународни успех. Преведени су на више 
од 40 језика и продати у преко 19 милиона примерака. Он је 
најчитанији француски аутор у свету. Осим романа и 
приповедака, пише и песме за познате музичаре.  
 
  

Библиографски опис: 
821.133.1-31 
ЛЕВИ, Марк 
         Prva noć / Mark Levi ; prevela s francuskog Gordana 
Breberina. - Beograd : Laguna, 2011 (Novi Sad : Artprint). - 
408 str. : ilustr. ; 20 cm 
 
Prevod dela: La première nuit / Marc Levy. - Tiraž 1.500. - 
Napomene uz tekst. - O autoru: str. 429. 
ISBN 978-86-521-0823-7(broš.) 
NIBIS ID : 122043  
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О књизи: 
Необичан предмет пронађен у једном угашеном вулкану промениће из корена 

све што смо мислили да знамо о настанку света. Он је астрофизичар, а она археолог. 
Заједно ће доживети пустоловину која ће променити ток и њиховог и нашег живота. 
Кира је амбициозна млада жена која руководи ископавањима у долини Ома, у 
Етиопији, и машта о томе да пронађе остатке првог човека. Када пешчана олуја 
уништи резултате њеног вишегодишњег рада, принуђена је да напусти ископине. У 
Париз се враћа са необичним каменом, који је добила од једног дечака и који носи 
око врата као амајлију. Приликом посете једном музеју она и њен привезак привуку 
пажњу старог професора Ајворија... Адријан је успешан астрофизичар, који узима 
неплаћено одсуство на угледној Академији наука у Лондону како би наставио своја 
истраживања у опсерваторији на чилеанској висоравни Атакама. Услед здравстве-
них тегоба, проузрокованих боравком на великој висини, мора да се врати у Енглеску. Када се укрсте 
Кирин и Адријанов животни пут, оно што је почело као невино научно истраживање убрзо добија 
опасан заокрет. Излажући се смртним опасностима и следећи трагове записане у звездама и скривене 
у земљи, Кира и Адријан путују по свету, вођени тајнама загонетног привеска. Али мистериозни 
агенти су им увек на трагу, па чак и један корак испред њих... 
 
Преузето са: 
http://www.laguna.rs/n1514_knjiga_prvi_dan_laguna.ht
ml 
 
 
 
  
 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Први дан 
Леви, Марк 
Лагуна, 2011 
425 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.133.1-31 
ЛЕВИ, Марк 
         Prvi dan / Mark Levi ; prevela s francuskog Gordana 
Breberina. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). 
- 425 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: Le premier jour / Marc Levy. - O autoru: str. 
429. 
ISBN 978-86-521-0601-1(broš.) 
821.133.1-31 
NIBIS ID : 118868  
 
 

http://www.laguna.rs/n1514_knjiga_prvi_dan_laguna.html�
http://www.laguna.rs/n1514_knjiga_prvi_dan_laguna.html�
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О књизи: 
Изврстан роман о три годишња доба у животу једне савремене Београђанке. 

Пролеће, лето и јесен који се описују у овом роману чине да ова Београђанка јасније 
него икада сагледа сав свој живот, а поготову да сагледа сопствену свакодневицу. У 
тој свакодневици она опажа стално понављање истих ствари, у љубави, тако на 
послу, у породици и пријатељствима, као и у покушајима да се побегне од досаде и 
равнодушности. Брижљиво сликајући унутрашњи свет своје јунакиње, Балтимор 
приповеда о простору између љубави и смрти, између интиме и празнине, између 
ћутања и неразумевања, између стварности и интернета, између београдске 
свакодневице и веб-камере која јунакињу одводи у Балтимор, између писања и 
одласка код психијатра. Упечатљива прича о јунакињи наших дана. Један од нај-
бољих српских романа у последњој деценији.  
 
Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/baltimor/ 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Јелена Ленголд, песникиња, 
приповедач, романсијер. За књигу прича Вашарски 
мађионичар добила је Европску награду за књижев-
ност, награду Женско перо, награду Биљана Јова-
новић и награду Zlatni Hit Liber. Проза и поезија 

Јелене Ленголд преведени су на многе европске језике. Приче 
Јелене Ленголд заступљене су у више антологија и панорама 
савремене српске књижевности објављених у Србији и свету. 
Живи у Београду као професионални писац.  
 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ЛЕНГОЛД, Јелена 
        Baltimor / Jelena Lengold. - Beograd : Arhipelag, 2011 
(Novi Sad : Artprint media). - 125 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 
Zlatno runo / [Arhipelag])  
 
Tiraž 1.000. - O piscu: str. 125. 
ISBN 978-86-523-0015-0(karton) 
NIBIS ID : 73364 
 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Балтимор 
Ленголд, Јелена 
Архипелаг, 2011 
125 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/baltimor/�
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О књизи: 
Мејкомб, Алабама, тридесете године XX века: бели адвокат Атикус Финч 

брани црнца, оптуженог за силовање сиромашне беле девојке... Овај роман, у 
великој мери аутобиографски, води нас кроз свет предрасуда и страхова, 
конфликата и расне сегрегације, лажи и борбе за истину. Суочавајући се са 
заблудама које владају у свету одраслих, Атикусова деца, уче животне лекције. Ова 
књига, писана више година, била је толико добра да, упркос великом ишчекивању, 
Харпер Ли никада није написала следећу. 

 
Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Ubiti-pticu-rugalicu-55752 
 
 
 
  

 
Белешка о аутору: Харпер Ли је рођена 1926. г. у 
Монфовидлу у Алабами. Одрастала је са Труманом 
Кепотом са којим ће сарађивати на његовој чувеној 
документаристичкој књизи Хладнокрвно убиство 
која је послужила као модел за једног јунака у 

књизи Убити птицу ругалицу. За овај роман Харпер Ли је 
добила Пулицерову награду 1961. г. Књига је годинама била 
бестселер и постала је незаобилазна лектира свих генерација, а 
Харпер Ли никада није објавила следећи роман, што је поме-
нути учинило јединственим делом.  

  

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ЛИ, Харпер 
         Убити птицу ругалицу / Харпер Ли ; превела с 
енглеског Јелена Стакић. - Београд : Плато Books : B&S, 
2010 (Београд : B&S). - 330 стр. ; 20 cm. - (Библиотека 
``За сва времена`` / [Плато Books и B&S] ; 110)  
 
Превод дела: To Kill a Mockingbird / Harper Lee. - На 
пресавијеном делу кор. листа ауторкина слика и белешка 
о њој. - Стр. 5-9: Предговор / Јелена Стакић. 
ISBN 978-86-447-0493-5(ПB ; брош.). - ISBN 978-86-
6115-034-0(B&S) 
NIBIS ID : 121682  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Убити птицу ругалицу 
Ли, Харпер 
Плато Books, 2010 
330 стр. ; 20 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Ubiti-pticu-rugalicu-55752�
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О књизи: 
Кратак роман Клаудија Магриса, прича о историјским слојевима Медитерана, 

о људима, културама и традицијама које су настајале и трају на његовим обалама. У 
роману Друго море читаоца непрестано освајају занимљива прича и једна од 
најбриљантинијих ерудиција у модерној европској књижевности, отменост припо-
ведања и дубина увида, неочекивани сусрети и чари мора које открива можда 
најбољи модерни познавалац Медитерана. Живећи на Медитерану и с њим и 
његовим новим и старим историјским и искуственим траговима, Магрисови јунаци 
чезну и за неким другим морем властитог живота. Та чежња јесте њихова велика 
утопија која траје упоредо с мирним или драматичним приликама на Медитерану, 
међу којима у овом роману посебно место имају Други светски рат и догађаји у 
годинама које му непосредно следе.  

Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/drugo-more/ 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Клаудио Магрис (Трст, 1939), 
романсијер, приповедач, есејиста, драмски писац, 
књижевни историчар. Један је од најзначајнијих 
савремених италијанских писаца. Магрис је деце-
нијама био професор модерне немачке књижев-

ности на Универзитету у Трсту. Дугогодишњи је колумниста 
италијанског дневника Corriere della Sera. Проза, есеји и 
студије Клаудија Магриса превођени су на све веће светске 
језике. Добио је велики број награда за књижевност. Живи у 
Трсту.  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Друго море 
Магрис, Клаудио 
Архипелаг, 2010 
101 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.131.1-31 
МАГРИС, Клаудио 
         Drugo more / Klaudio Magris ; prevod s italijanskog 
Snežana Milinković. - Beograd : Arhipelag ; Novi Sad : 
Kulturni centar Novog Sada, 2010 (Novi Sad : Artprint ). - 
101 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Zlatno runo / [Arhipelag])  
 
Prevod dela: Un altro mare / Claudio Magris. - Tiraž 1.000. - 
Sadrži i: Govor zahvalnosti / Klaudio Magris. 
ISBN 978-86-86933-92-8(karton) 
NIBIS ID : 30900  
 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/drugo-more/�
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О књизи: 
Рат копилади је сурова прича о људима са дна бразилског друштва, бес-

поштедна колико и сами њихови животи. Прича о рату у којем нема победника и 
побеђених, јер сви губе. А почиње тако што Амадеу, порно глумац и класични 
губитник, стицајем околности пронађе торбу пуну дроге која припада локалном 
мафијашу. Одлучује да дрогу прода како би спасао своју кожу и кожу своје девојке, 
боксерке која се бори и против мушкараца када јој затреба новац. Али ништа се не 
одвија онако како је Амадеу замислио, и у том тренутку почиње рат, проливају се 
потоци крви и страдају и криви и недужни. Млада бразилска ауторка Ана Паула 
Маја написала је прави мачо роман, проткан иронијом и црним хумором, у којем се 
осећа снажан утицај пулп литературе. А ово је први превод тог романа, његова свет-
ска премијера. 

 
Преузето са: http://www.rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&фile=article&sid=322 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Ана Паула Маја  је бразилска 
књижевница, рођена 1977. г. у Рио де Жанеиру. 
Први роман, Становник подземних пукотина, 
објавила 2003. За њим су уследили Рат копилади 
(2007), Између борби паса и закланих свиња (2009) 

и Животињски угаљ (2011). Приповетке су јој објављене у 
неколико антологија савремене бразилске прозе. Прва је на 
бразилском интернету објавила пулп роман у наставцима 
(2006). Она је и прва бразилска ауторка која је снимила трејлер 
за своје романе. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Рат копилади 
Маја, Ана Паула 
Ренде, 2011 
211 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.134.3(81)-31 
МАЈА, Ана Паула 
         Rat kopiladi / Ana Paula Maja ; prevela s portugalskog 
Ana Kuzmanović Jovanović. - Beograd : Rende, 2011 
(Užice : Grafičar). - 211 str., [1] autorova slika ; 20 cm. - 
(Edicija Revolver)  
 
Prevod dela: A Guerra dos Bastardos / Ana Paula Maia. - 
Tiraž 500. - O autoru: str. [213]. 
ISBN 978-86-6173-015-3(broš.) 
NIBIS ID : 14180  
 

http://www.rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=322�
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О књизи: 

  Судбина Дмитрија Реса обележена је дугим годинама борбе и патње, али и 
великом љубављу коју је осећао према једној жени. У вечитом сукобу добра и зла, 
ипак постоје наизглед обични, али суштински тренуци у којима изнова проналазимо 
смисао постојања и храброст да волимо. Одмереним и убедљивим стилом, Макин 
нам у овој књизи дочарава снагу тих тренутака. Његови јунаци их проживљавају 
интензивно, али без великих речи, у самом срцу историјских догађаја а опет изван 
њиховог разорног вихора.  

 
Преузето са: http://paideia.rs/biblioteka-mastarije/a/ 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Андреј Макин је рођен 1957. г. 
у Краснојарску (Сибир). Докторирао је филолошке 
науке на Московском универзитету 1987. г. Крајем 
осамдесетих година настањује су у Француској. 
Предавао је неколико година руски језик и књи-

жевност, а на Универзитету Париз IV одбранио је докторат о 
делу Ивана Буњина. Добитник је бројних књижевних награда.  
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Књига вечних кратких љубави 
Макин, Андреј 
Паидеиа,  2011 
146 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.133.1-31 
МАКИН, Андреј 
          Knjiga večnih kratkih ljubavi / Andrej Makin ; prevela 
s francuskog Anđa Petrović. - 1. izd. - Beograd : Paideia, 
2011 (Valjevo : Topalović). - 146 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 
Maštarije / Paideia)  
 
Prevod dela: Le livre des brèves amours èternelles / Andrei 
Makine. - Na koricama autorova slika i beleška o njemu. 
ISBN 978-86-7448-540-8(karton) 
NIBIS ID : 122289  
 

http://paideia.rs/biblioteka-mastarije/a/�
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О књизи: 
Прича о амбицијама и издаји, о изузетном времену и љубави двоје 

незаборавних људи: Ернеста Хемингвеја и његове жене Хедли. Чикаго, 1920. Хедли 
Ричардсон је тиха девојка од двадесет осам година која је скоро одустала од љубави 
и среће. Када сретне Ернеста Хемингвеја, живот ће јој се сасвим променити. После 
вртоглавог удварања и венчања они се отискују за Париз, где постају златни пар 
живе и несталне групе – чувене „изгубљене генерације“ – у ко јој су и Гер труда 
Стајн, Езра Паунд, Франсис Скот и Зелда Фицџералд. Иако веома заљубљени, 
Хемингвејеви нису припремљени за живот испуњен пићем и брзином у Паризу за-
хваћеном ером џеза, који не вреднује традиционалне појмове породице и моно-
гамије. Окружен прелепим женама и супарничким сујетама, Ернест с муком тражи 
глас који ће му обезбедити место у историји и претаче све богатство и жестину 
живота с Хедли и њиховим кругом пријатеља у роман Сунце се поново рађа. За то време Хедли се 
труди да очува своје биће док захтеви живота с Ернестом постају све тежи, а њена улога супруге, 
пријатељице и музе постаје све изазовнија. Упркос њиховој изузетној везаности, ипак се суочавају с 
крајњом кризом брака – издајом која ће довести до пропасти свега за шта су се тако снажно борили. 
Париска жена је слика злосрећне љубави и пољуљане оданости, још потресније кад знамо да је 
Хемингвеј пред крај свог живота написао да би боље било да је умро него да се заљубио у неког 
другог осим Хедли.  
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1781_knjiga_pariska_zena_laguna.html 
 
 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Париска жена 
Маклејн, Пола 
Лагуна, 2011 
372 стр. ; 20 cm 
 

http://www.laguna.rs/n1781_knjiga_pariska_zena_laguna.html�
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 Белешка о аутору: Пола Меклејн је постала 
мастер на Одсеку поезије Универзитета у Мичигену 
и била је члан многих уметничких колонија. Пише 
поезију, мемоарску прозу и романе. Живи с поро-
дицом у Кливленду.  

 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
МАКЛЕЈН, Пола 
          Pariska žena / Pola Meklejn ; prevela Milica 
Cvetković. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : 
Colorgrafx). - 372 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: The Paris Wife / Paula McLain. - Tiraž 1500. - 
Beleška o piscu: str. [373]. - Beleška o izvorima: str. 371-
372. 
ISBN 978-86-521-0849-7(broš.) 
NIBIS ID : 122162  
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 О књизи: 
Salto mortale је посебна врста метафизичког и авангардног детективског 

романа. Истраживање врло чудног догађаја, који је окосница приче, тече 
различитим, али паралелним токовима: првим  током управља приповедач, а другим 
полиција. Међутим, како прича одмиче, исход истраживања као да постаје мање 
важан и у први план избијају неки, у најмању руку, чудни подаци и подударности 
које ће читаоцу врло брзо наметнути низ других, важнијих питања од идентитета 
убице. Књига коју хвали Умберто Еко, а допала би се и Бекету. 
 
Преузето са: http://www.monoimanjana.rs/a/7016dc3b-037c-46dd-971c-
фe003b6d56d8/Luidji-Malerba.aspx 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Луиђи Малерба (1927–2008) 
био је италијански писац и сценариста, аутор 
кратких прича и историјских романа. Био је један од 
оснивача Групе 63, коју су чинили писци окупљени 
око идеја марксизма и структурализма. Многи га 

сврставају међу представнике постмодерне књижевности. Био 
је један од најважнијих протагониста италијанског неоаван-
гардног књижевног покрета, заједно са Балестринијем, Сангви-
нетијем и Манганелијем. Добитник је бројних књижевних на-
града. 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Salto mortale 
Малерба, Луиђи 
Моно и Мањана, 2011 
189 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.131.1-31 
МАЛЕРБА, Луиђи 
          Salto mortale / Luiđi Malerba ; prevod, pogovor 
Aleksandar Kostić. - Beograd : Mono i Manjana, 2011 
(Lazarevac : Elvod-print) . - 189 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: Salto mortale / Luigi Malerba. - Pravo ime 
autora: Luiđi Bonardi. - Na presavijenom delu kor. lista 
autorova slika i beleška o njemu. - Pogovor: str. 181-189. 
ISBN 978-86-7804-483-0(broš.) 
NIBIS ID : 122142  
 

http://www.monoimanjana.rs/a/7016dc3b-037c-46dd-971c-fe003b6d56d8/Luidji-Malerba.aspx�
http://www.monoimanjana.rs/a/7016dc3b-037c-46dd-971c-fe003b6d56d8/Luidji-Malerba.aspx�
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О књизи: 
„Он је схватао културу као духовно начело које уноси поредак и 

архитектонику у историјски процес и у сферу чистог духа, никад није прихватао 
бекство од земаљског тродимензијалног света.“ 

Михаил Пољаков 
 

Преузето са: корица књиге 
  
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Осип Емиљевич Мандељ-
штам (1891–1938) је био руски песник и есејиста, 
један од најистакнутијих представника акме-
истичке песничке школе. Рођен је у Варшави. 
Године 1900, Мандељштам полази престижну 

школу Тенишевски. Прве песме штампане су му у школском 
листу 1907. У априлу 1908. креће на Сорбону на студије 
књижевности и филозофије, али већ идуће године прелази на 
Свеучилиште у Хеиделбергу. Године 1922. стиже у Москву са 
супругом Надеждом. Своје нонконформистичке ставове изра-
зио је 1933. у познатом делу Стаљинови епиграми. Шест 
месеци након објављивања је ухапшен. Протеран је на 
подручје Урала, али се после настанио у Вороњежу. Иако је 
касније величао Стаљина, опет је ухапшен и осуђен на при-
силни рад те је убрзо након тога и умро. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Изабране песме 
Мандељштам, Осип Емиљевич 
Orpheus,  2011 
300 стр. ; 19 cm 
 

Библиографски опис: 
821.161.1-1 
МАНДЕЉШТАМ, Осип Емиљевич 
           Изабране песме / Осип Мандељштам ; избор 
Светислав Травица ; предговор Зорислав Паунковић ; 
[превели Данило Киш ... и др.]. - 1. изд. - Нови Сад : 
Orpheus, 2011 (Нови Сад : Daniel print). - X, 300 стр. ; 19 
cm. - (Библиотека Источно небо ; коло 2, 8)  
 
Ауторова слика на кор. - Песник Осип Мандељштам: 
стр. III-X. - Стр.291-292: Селективна библиографија дела 
Осипа Емиљевича Мандељштама објављених на 
српском језику / саставила Г. Ђ. [Гордана Ђилас]. 
ISBN 978-86-7954-089-8(картон са омотом) 
1) Мандељштам, Осип Емиљевич (1891-1938) 
821.161.1.09 Мандељштам О. Е. 
NIBIS ID : 122506  
 

http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
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О књизи: 
Роман Синдбад се враћа кући Шандор Мараи је објавио 1940. године, на 

почетку Другог светског рата када је изгледало да се заправо наставља претходни, 
„недовршени“, Први светски рат. Овај роман је писан као одговор на познати 
роман мађарске књижевности Синбад Ђуле Крудија. Свет емоција у њему је зачудно 
реализован и он налази одјека у болној души која није успела да извида ране. Реални 
свет је отишао сасвим дугим смером, чак супротним. Синдбад више није само јунак 
сна, него је и креатор, писац романа о том свету; он је сам Круди. Жуђени сан самог 
романсијера Мараија, сан којим се емоционално успоставља минуло време, минула 
збивања и минуле емоције, њихов ехо који и даље живи. 
 
Преузето са: http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=432:andor-
marai--sinbad-se-vraa-kui-
roman&catid=26&Itemid=115
 

 

 
 
  
 

Белешка о аутору: Шандор Мараи (1900–1989), 
приповедач, романсијер, есејиста и песник, један је 
од највећих мађарских писаца XX века. Био је веома 
популаран између два рата. Када је завладао стаљи-
низам емигрирао је и остатак живота провео на 

Западу, у Европи и Америци. Није престајао да пише и то увек 
на мађарском језику. И поред свега, тешког и неизвесног еми-
грантског живота, без издавача, он је и даље писао песме, 
есеје, романе и остварио импресивно дело које се тек у наше 
време постепено објављује.  

Библиографски опис: 
821.511.141-31 
МАРАИ, Шандор 
         Sindbad se vraća kući : roman / Šandor Marai ; prevod 
s mađarskog i pogovor Sava Babić. - 1. izd. - Beograd : 
Agora, 2011 (Novi Sad : Budućnost). - 159 str. ; 21 cm. - 
(Biblioteka ``Agora`` ; knj. 48)  
 
Prevod dela: Szindbad hazamegy / Marai Sandor. - Tiraž 
1.000. - Život je san: 149-155. - Str. 157-158: Beleška o 
autoru / S.B. [Sava Babić]. 
ISBN 978-86-6053-027-3(karton) 
1) Мараи, Шандор (1900-1989) - ``Синдбад се враћа 
кући`` 
821.511.141.09-31 
NIBIS ID : 65836  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Синдбад се враћа кући 
Мараи, Шандор 
Агора, 2011 
159 стр. ; 21 cm 
 

http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=432:andor-marai--sinbad-se-vraa-kui-roman&catid=26&Itemid=115�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=432:andor-marai--sinbad-se-vraa-kui-roman&catid=26&Itemid=115�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=432:andor-marai--sinbad-se-vraa-kui-roman&catid=26&Itemid=115�
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О књизи: 
Несумњиво најзрелији Маројевићев роман до сада, Мајчина рука први пут у 

српској књижевности отворено и убедљиво расветљава осетљиву и болну тему 
односа нових власти и домаћег становништва према фолксдојчерима после Другог 
светског рата. Главни јунак је гимназијалац чији је једини сан да се ослободи 
невиности. У потрази за женама и девојкама, упознаје две Немице, своју вршњакињу 
Херту и њену знатно старију сестру Соњу. Наизглед још један Маројевићев роман о 
љубавном троуглу неосетно прелази у узнемирујућу причу о породици Шлесер и 
другим „Швабама“, већином цивилима, које је између 1944. и 1948. године задесио 
изгон из социјалистичке Југославије или смрт и понижења у војвођанским логорима. 
Тако у овом роману дословно ослобађање од невиности носи и додатно значење које 
се односи на историју, на истину коју је све до тада, крајем седамдесетих година 
прошлог века, дечакова фамилија на челу са мајком крила од главног јунака. Коме је припадала кућа у 
коју се после рата, међу многим другим колонистима, уселила његова породица? Какво је сазревање 
младих људи под неочекиваном сенком историје? Колико је могућа љубав оптерећена повешћу? Ово 
су само нека од питања која Мајчина рука покреће на узбудљив, духовит и интригантан начин.  

 
 

Преузето са: http://www.laguna.rs/n1724_knjiga_majcina_ruka_laguna.html 
 
 
 
 
  
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димезије 

Мајчина рука 
Маројевић, Игор 
Лагуна, 2011 
220 стр. ; 20 cm 
 

http://www.laguna.rs/n1724_knjiga_majcina_ruka_laguna.html�
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 Белешка о аутору: Игор Маројевић је српски 
приповедач, романописац и  драмски писац, рођен 
1968. г. у Врбасу. Дипломирао је српски језик и 
књижевност на Филолошком факултету у Београду. 
Књиге су му објављиване на многим страним 

језицима. Његове приче су уврштене у петнаестак антологија 
српске и европске прозе. За романе је добио награду Стеван 
Пешић и награду из Фонда Борисав Пекић, и неколико 
швајцарских, немачких и шпанских књижевних стипендија. 
  
  

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
МАРОЈЕВИЋ, Игор 
         Majčina ruka / Igor Marojević. - 2. izd. - Beograd : 
Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art). - 220 str. ; 20 cm 
 
Tiraž 1.500. - O autoru: str. 219-220. 
ISBN 978-86-521-0798-8(broš.) 
NIBIS ID : 121980  
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О књизи: 
„Сећам се једном, у лето, лето пре него што је требало да пођемо на 

универзитет. Имали смо осамнаест година, управо постали пунолетни и прослав-
љали смо, доле у Мертиру у једном пабу, након чега је требало да останемо код 
Дејвиса у кући. И због тога, од почетка је изгледало као да улаже посебан труд, као 
да је то постала посебно његова ноћ, да се проведе како он жели. И мада смо у 
Мертиру били готово сваке суботе у животу – за почетак с мајкама, касније сами, 
хватајући аутобус који се спуштао низбрдо, велика мала авантура сама по себи – 
град је за нас те ноћи био нешто ново. Пун богатих обећања...“ 

 
Преузето: из књиге 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Овен Мартел је рођен 1976. г. 
у јужном Велсу. Његов први роман на велшком 
Уметнички савет Велса прогласио је за књигу 
године 2001. Његов други роман, Други човек, био 
је у најужем избору за исту награду 2004, оцењен и 

као „камен темељац новије велшке фикције“. Његово најно-
вије дело је Велшки чвор, збирка шест кратких прича чија се 
радња одвија у „велшким“ градовима у САД, која је настала у 
сарадњи са фотографом Сајмоном Профитом. Овен Мартел 
ради и као преводилац. Адаптирао је Покушаје њеног живота 
Мартина Кримпа за позориште у Кардифу. 

 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димезије 

Други човек 
Мартел, Овен 
Трећи трг ; Чигоја штампа, 2011 
237 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111-31 
МАРТЕЛ, Овен 
         Drugi čovek / Oven Martel ; preveo sa engleskog 
Milan Dobričić. - Beograd : Treći Trg : Čigoja štampa, 2011 
(Beograd : Čigoja štampa). - 237 str. ; 21 cm. - (tt : 
biblioteka za svetsku književnost. Proza)  
 
Prevod dela: Dyn yr Eiliad / Owen Martell. - Tiraž 500. - O 
autoru: str. 235. 
ISBN 978-86-86337-54-2(broš.) 
NIBIS ID : 122823  
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О књизи: 
Судбина уметника у злим временима, тема је ове књиге. Распад Југославије је 

и распад личних историја главних јунака, што ову књигу чини занимљивoм и тако 
актуелном. Књига је препуна личних драма и питања, шта учинити са болном 
прошлошћу. Уна, главна јунакиња ове књиге, у потрази за изгубљеним временом, 
изгубљеном земљом, изгубљеним пријатељима, скупља крхотине свог живота, који 
је рат разорио, у потрази за новим идентитетом и новом земљом. На Олујном острву 
налази своје ново уточиште и среће сликара Петра, и стално се пита, има ли наде за 
њих, до јуче, само бродоломнике рањене животом... 

 
Преузето са: пресавијеног дела коричног листа 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Ката Мартиновић Цвијин 
рођена 1952. г. у Суботици. Докторирала је историју 
уметности. Као кустос водила је познате галерије у 
Суботици, Београду, Будимпешти. Радила је и у 
Заводу за заштиту споменика културе Суботице и 

Модерној галерији Суботице. Објавила је више стручних 
књига. Олујно острво је њен први роман. Објављен је и на 
мађарском језику. 

 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димезије 

Олујно острво 
Мартиновић Цвијин, Ката 
Plavi jahač group, 2011 
355 стр. ; 19 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
МАРТИНОВИЋ Цвијин, Ката 
         Olujno ostrvo / Кata Martinović Cvijin. - Beograd : 
Plavi jahač group, 2011 (Beograd : Draslar partner+). - 355 
str. : autorkina slika ; 19 cm. - (Biblioteka Plave čarape)  
 
Tiraž 500. - O autorki: str. 353-354. - Na presavijenom delu 
kor. lista beleška o delu. 
ISBN 978-86-481-0069-6(broš.) 
1) Жене 
NIBIS ID : 122837  
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О књизи: 
Док траје борба лекара, неурохирурга за живот ћерке, он се суочава са својом 

савешћу и покушава да осмисли и оправда читав претходни живот. Тајна веза са 
сиромашном девојком са периферије за њега је представљала оазу љубави и среће. 
Однос који је почео нечим што је личило на силовање и мржњу, развио се у 
безусловну љубав и посвећеност. У ноћи када се рађа његова законита ћерка, догађа 
се трагедија. Две судбине и две љубави симболично су се мимоишле на позорници 
живота.  

Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Ostani-tu-51241 

 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Маргарет Мацантини, кћи 
ирске вајарке и италијанског писца, рођена је у 
Даблину 1961, а живи у Риму. После завршених 
студија драмске уметности посвећује се позоришној 
и филмској глуми. Својим првим романом већ 

скреће на себе пажњу критике (ужи избор за књижевну награду 
Campiello) као и публике. Сценарио и режију за филм Остани 
ту урадио је Серђо Кастелито, супруг Маргарет Мацантини, 
који је уједно и носилац главне мушке улоге, уз Пенелопе Круз 
и Клаудију Ђерини.  

  

Библиографски опис: 
821.131.1-31 
МАЦАНТИНИ, Маргарет 
          Остани ту / Маргарет Мацантини ; превела с 
италијанског Бранка Новаковић. - 2. изд. - Београд : 
Плато Books : B&S, 2010 (Београд : B&S). - 239 стр. ; 20 
cm. - (Библиотека ``Савремена проза`` / [Плато Books [и] 
B&S] ; 65)  
 
Превод дела: Non ti muovere / Margaret Mazzantini. - На 
пресавијеном делу кор. листа ауторкина слика и белешка 
о њој. 
ISBN 978-86-447-0489-8(ПB ; брош.). - ISBN 978-86-
6115-030-2(B&S) 
NIBIS ID : 121738  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Остани ту 
Мацантини, Маргарет 
Плато Books, 2010 
239 стр. ; 20 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Ostani-tu-51241�
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О књизи: 
...Побуна ђака у једној палилулској школи због писменог задатка створила је 

у медијима нову синтагму „младохобити са Палилуле“. Шта је заиста разлог 
ученичке побуне? Зашто „младохобит“ Душан неће да одустане од теза које је изнео 
у свом раду? Али то је тек почетак одисеје страницама Господара прстенова Џ. Р. Р. 
Толкина и фасцинантних подударности са многим важним епизодама из српске 
историје. У библиотеци професора Николића, српско-хобитски чајни клуб оживљава 
свет фантастичних сличности у којима се тамне силе Мордора боре са српским 
јунацима са Цера и Колубаре. Прича која поставља нека необична питања и плени 
шармом историјске емоције и новим, надасве оригиналним читањем Господара 
прстенова.  
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1795_knjiga_cajni_klub_proфesora_nikolica_laguna.html 
 
 
 
 
  
 
 

 Белешка о аутору: Бојан Медић је рођен 1975. г. у 
Београду. По занимању је економиста. У слободно 
време проучава историју и бави се писањем. Роман 
Чајни клуб професора Николића (2011) његов је 
првенац.  

 
   

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Чајни клуб професора Николића 
Медић, Бојан 
Лагуна, 2011 
297 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
МЕДИЋ, Бојан 
         Čajni klub profesora Nikolića / Bojan Medić. - 
Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art). - 297 str. ; 
20 cm 
 
Tiraž 2000. - O autoru: str. [301]. - Bibliografija: str. 295-
297. 
ISBN 978-86-521-0805-3(broš.) 
NIBIS ID : 122188  
 

http://www.laguna.rs/n1795_knjiga_cajni_klub_profesora_nikolica_laguna.html�
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О књизи: 
Узбудљивим приповедањем и подробношћу која оставља без даха, Колин 

Мекалоу, списатељица најпродаванијих књига, поново ствара моћну Републику која 
је некад владала светом и слави генијалност и лукавство, храброст, страст, безоб-
зирност и величанственост омиљеног сина Републике, најплеменитијег од свих Рим-
љана. У дугој, легендарној историји Рима, никога нису толико обожавали као Гаја 
Јулија Цезара – нити је ико као он изазивао страх и презир код оних чију је моћ 
помрачио. На бојном пољу Цезар је непобедив, а они који се боре на његовој страни 
радо ће и живот дати за његову славу. Али чак и док Цезар јуриша Галијом – неми-
лосрдно покоравајући уједињена племена која пркосе Републици – његови неприја-
тељи код куће смишљају како да га свргну и обешчасте... 
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1771_knjiga_cezar_i_-_kralj_galije_laguna.html 
 
 
 
  

Белешка о аутору: Колин Мекалоу је аустралијска 
књижевница, рођена 1937. г. По образовању лекар, 
Мекалоу је дала значајан допринос медицини као 
истраживач у области неурофизиологије. Каријеру 
писца отпочела је романом Тим, иза кога је следио 

интернационални бестселер Птице умиру певајући. Поред 
прозе, бави се и писањем текстова за позоришне мјузикле. 
Колин Мекалоу живи са мужем на острву Норфолк у Јужном 
Пацифику. 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Цезар. Књ 1 
Мекалоу, Колин 
Лагуна, 2011 
414 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар Библиографски опис: 

821.111(94)-31 
МЕКАЛОУ, Колин 
         Cezar . Knj. 1, Kralj Galije / Kolin Mekalou ; prevela 
Žermen Filipović. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : 
Margo-art). - 414 str. : ilustr. ; 20 cm 
 
Prevod dela: Caesar. Let the Dice Fly / Colleen McCullough. 
- Tiraž 1.500. - Rečnik: str. 369-414. - Kolin Mekalou: str. 
[415]. 
ISBN 978-86-521-0871-8(broš.) 
NIBIS ID : 122037  
 

http://www.laguna.rs/n1771_knjiga_cezar_i_-_kralj_galije_laguna.html�
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О књизи: 
...Да би уништили највећег заштитника Рима, осветољубиви сплеткароши 

попут Катона и Бибула неће презати ни од тога да унесу раздор и у сам град 
користећи сопствено лукавство, положај и лажна обећања не би ли на своју 
страну намамили остале – бескичмењака Цицерона, грамзивог Брута, па чак и 
Помпеја, првог човека Рима и Цезаровог бившег савезника. Али зла коб једино је 
што ће задесити оптимате који потцењују Цезара. Јер, Рим јесте његова судбина – 
судбина која ће га славодобитно одвести преко обала Рубикона... и даље, у 
легенду... 
 
 
Преузето са: 
http://www.laguna.rs/n1802_knjiga_cezar_ii_-
_vladar_sveta_laguna.html 
 
 
 
 
  

   

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Цезар. Књ 2 
Мекалоу, Колин 
Лагуна, 2011 
401 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111(94)-31 
МЕКАЛОУ, Колин 
         Cezar . Knj. 2, Vladar sveta / Kolin Mekalou ; prevela 
Žermen Filipović. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : 
Margo-art). - 401 str. : ilustr. ; 20 cm 
 
Prevod dela: Caesar. Let the Dice Fly / Colleen McCullough. 
- Tiraž 1.500. - Beleška pisca: str. 387-392. - Rečnik: str. 
393-401. - Kolin Mekalou: str. [403]. 
ISBN 978-86-521-0883-1(broš.) 
NIBIS ID : 122039  
 
 

http://www.laguna.rs/n1802_knjiga_cezar_ii_-_vladar_sveta_laguna.html�
http://www.laguna.rs/n1802_knjiga_cezar_ii_-_vladar_sveta_laguna.html�
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О књизи: 
У последњем делу триологије Христ и Антихрист, Мерешковски је из 

темеља саграђених на заједничким мотивима за сва три романа, изградио уметнички 
лик Петра Великог, цара који је руском народу био и најближи и најдаљи — један од 
највећих добротвора и највећих злотвора. Лик владара, који је у историјском смислу 
био покретач и реформатор руске државе са краја седамнаестог и почетка 
осамнаестог века, поприма лице отеловљеног Антихриста — синоубице. Нуди ли 
нам Мерешковски тезу да је аутократија религиозна идеја... Има ли у тој идеји 
љубави и промисли виших сила...  

 
Преузето са: http://www.dobra-knjiga.com/home.asp?NaslovID=8575 
 
 
 
  
 
Белешка о аутору: Дмитриј Сергејевич Мерешковски 
(1865–1941) руски прозни и драмски писац, песник, 
књижевни историчар и филозоф припада плејади руских 
модерниста који су дали  трајни печат уметности XX века. 
Отишавши 1919. у  емиграцију у Париз, један је од оснивача и 
челних представника европског симболизма У једном 
периоду своје духовне биографије био је посвећен концепцији 
измирења паганства, православља и католичанства. Живот у 
емиграцији и изразито негативни став према историјским 
путевима којима је кренула комунистичка Русија фокусирали 
су његов рад на историјско-религијске есеје критичке тракте о 
руској стварности, али и на капиталне студије о кључним ли-
чностима европске и руске историје и уметности.  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Антихрист 
Мерешковски, Дмитриј Сергејевич 
Отворена књига, 2011 
567 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.161.1-31 
МЕРЕШКОВСКИ, Дмитриј Сергејевич 
         Antihrist - Petar i njegov sin : [roman o Petru Velikom] 
/ D. S. Mereškovski ; [prevod sa ruskog Nikola Nikolajević]. 
- Beograd : Otvorena knjiga, 2011 (Beograd : Otvorena 
knjiga). - 567 str. ; 21 cm 
 
Tiraž 1000. 
ISBN 978-86-7674-146-5(karton) 
NIBIS ID : 122788  
 
 

http://www.dobra-knjiga.com/home.asp?NaslovID=8575�
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О књизи: 
Роман Смрт богова историјски је роман о животу Флавија Клаудија Јулијана, 

римског императора који је владао од 360. до 363. године. Пошто је ступио на 
престо, одрекао се хришћанства и покушао да обнови многобоштво, због чега је и 
добио надимак Јулијан Отпадник. Користећи историјске податке о овом римском 
цару, Мерешковски нам кроз широки спектар ликова приказује огољену људску 
природу и наводи на размишљање о исконској потреби човека за религијом и вишим 
смислом. Као и у свим својим историјским романима и овде обрађује питање 
свевременог сукоба између добра и зла – Христа и Антихриста. Без додворавања, 
,,верујуће” обавија блатом лажи и лицемерства и, не приклањајући се ни једној ни 
другој страни, читаоцима оставља избор...  

 
 

Преузето са: 
http://www.otvorenaknjiga.co.rs/sr/index.php?tabela=k
njiga&Id=121 
 
 
 
 
  
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Смрт богова 
Мерешковски, Дмитриј Сергејевич 
Отворена књига, 2011 
345 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.161.1-31 
МЕРЕШКОВСКИ, Дмитриј Сергејевич 
         Smrt bogova : [roman o Julijanu Otpadniku] / D. S. 
Mereškovski ; [prevod sa ruskog Nikola Nikolajević]. - 
Beograd : Otvorena knjiga, 2011 (Beograd : Otvorena 
knjiga). - 345 str. ; 21 cm 
 
Tiraž 1000. 
ISBN 978-86-7674-147-2(karton) 
NIBIS ID : 122790  
 

http://www.otvorenaknjiga.co.rs/sr/index.php?tabela=knjiga&Id=121�
http://www.otvorenaknjiga.co.rs/sr/index.php?tabela=knjiga&Id=121�
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О књизи: 
Параноја наспрам непознатих ужаса наводи једног човека да испита сваки 

кутак свог разума у ситуацији у којој је потпуно беспомоћан. Том Волас је водио 
сасвим обичан живот све до наизглед безазлене хипнотизерске сеансе, која у њему 
буди парапсихолошке способности за које није ни знао да их поседује. Исте ноћи, 
борећи се с несаницом, Том схвата да чује мисли људи око себе и сазнаје шокантне 
тајне које није желео да открије. Врло брзо увиђа да је то тек почетак, а 
дојучерашњи миран и уобичајен живот одједном се претвара у истински кошмар. 
Страхоте тек почињу када, против своје воље, прими поруку из гроба! Том је суочен 
са страшном чињеницом да жртва убиства захтева да јој помогне да пронађе убицу. 
 
Преузето са: http://www.carobnaknjiga.com/0e63e928-ф72b-407e-9ф48-
834ec360ф4da/Komesanje-odjeka.aspx
 
 

 

 
  

 
 Белешка о аутору: Ричард Метисон је рођен 
1926. г. у Њу Џерсију. Учествовао је у Другом 
светском рату, након којег је (1949) дипло-
мирао журналистику на Универзитету Мисури, 
да би се 1951. преселио у Калифорнију, где и 

данас живи и ради. Метисон спада у ред изузетно утицај-
них и плодних писаца и сценариста, који је инспирисао 
читаве генерације савремених (америчких) писаца.. Ричард 
Метисон је четвороструки добитник признања World 
Fantasy Award, као и награде Брем Стокер за најбољу 
збирку хорор прича. 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Комешање одјека 
Метисон, Ричард 
Чаробна књига, 2011 
205 стр. ; 21 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
МЕТИСОН, Ричард 
         Komešanje odjeka / Ričard Metison ; prevela Maja 
Kostadinović. - Beograd : Čarobna knjiga, 2011 (Beograd : 
Rubikon). - 205 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Horor)  
 
Prevod dela: A Stir of Echoes / Richard Matheson. - Tiraž 
1200. 
ISBN 978-86-7702-176-4(broš.) 
NIBIS ID : 122472  
 

http://www.carobnaknjiga.com/0e63e928-f72b-407e-9f48-834ec360f4da/Komesanje-odjeka.aspx�
http://www.carobnaknjiga.com/0e63e928-f72b-407e-9f48-834ec360f4da/Komesanje-odjeka.aspx�
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О књизи: 
У роману Африканац читалац зарања у један фантастичан свет у коме су књижевни 

јунаци цареви и председници, принцезе и врачеви, песници и авантуристи, герилци и 
амбасадори, свет који врви од митомана, еротомана, среброљубаца и међународних 
лицемера, међу којима има и личности које су обележиле можда најузбудљивију епоху 
савремене афричке историје. Уверљивост којом су описани потиче из чињенице којом се 
може похвалити мало који писац – лично их је познавао. Пустоловине које се од оних у 
пикарском роману разликују једино по томе што су стварно доживљене идеално одговарају 
живописном амбијенту „црног континента“: високе планине, широке реке, прашуме, језера 
велика као мора... У Африканцу се покрећу и значајна митолошка, антрополошка, па и 
филозофска питања о покиданим везама савременог човека не само са својом прошлошћу, 
већ и са природом, о различитој структури знања, о лажној хуманости „добротвораца“ и 
надмености освајача и, најзад, о самом смислу развоја човечанства. Као да сте усред 
Африке, ошамутиће вас боје и мириси – нећете бити сасвим сигурни да ли о њој читате или је удишете!  
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1535_knjiga_aфrikanac_laguna.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Душан Микља рођен је у 
Београду, где се и школовао. Много је путовао и 
боравио више година у Африци, одакле је као 
дописник извештавао о драматичним историјским 
догађајима. Аутор је бројних романа. Написао је и 

више публицистичких дела, историјских хроника и радио-
драма. Бави се и превођењем. Живи и ради у Београду као 
независни новинар и писац.  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Африканац 
Микља, Душан 
Лагуна, 2011 
350 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
МИКЉА, Душан 
           Afrikanac / Dušan Miklja. - Beograd : Laguna, 2011 
(Beograd : Colorgrafx). - 350 str. ; 20 cm 
 
Beleška o piscu: str. [269].. - Tiraž 2000. - Mali afrički 
pojmovnik: str. 341-350. - O autoru: str. [351]. 
ISBN 978-86-521-0558-8(broš.) 
NIBIS ID : 122093  
 

http://www.laguna.rs/n1535_knjiga_afrikanac_laguna.html�
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О књизи: 
„Истинска балада о исељавању. Блискост се мрви, пријатељи постају 

подозриви непријатељи. Ништа се не ради поштено, све се завршава ’испод жита’. 
Прича која се овде приповеда, продире кроз тренутак у садашњости до митских 
дубина, и у својој песничкој сажетости представља велики допринос проблему 
емиграције као теми века.“ 

 
 

Зидојче Цајтунг 

Преузето са: http://www.laguna.rs/n1611_knjiga_covek_je_veliki_фazan_na_ovom_svetu_laguna.html 
 
 
 
 
  
 
 

 Белешка о аутору: 

 

Херта Милер је рођена 1953. г. 
у Ничидорфу у Румунији, а од 1987.  живи у Бер-
лину као књижевница. За своје дело награђивана је 
бројним немачким и међународним наградама. Го-
дине 2009, Херта Милер је добила  Нобелову награ-

ду за књижевност.  

  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Човек је велики фазан на овом свету 
Милер, Херта 
Лагуна, 2011 
149 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.112.2-31 
МИЛЕР, Херта 
         Čovek je veliki fazan na ovom svetu / Herta Miler ; 
prevela s nemačkog Tijana Tropin. - Beograd : Laguna : 
Zlatni zmaj, 2011 (Beograd : Margo-art). - 149 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt / 
Herta Müller. - Na presavijenom delu kor. lista autorkina 
slika i beleška o njoj. - Tiraž 2000. 
ISBN 978-86-521-0550-2(Laguna). - ISBN 978-86-83495-
33-7(ZZ; broš.) 
NIBIS ID : 122174  
 

http://www.laguna.rs/n1611_knjiga_covek_je_veliki_fazan_na_ovom_svetu_laguna.html�
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О књизи: 
У роману Terra d'oro Милкица Милетић прати бурну синхронију породичних 

судбина трговаца, морепловаца, госпара, Срба из Дубровника, и њихових бурних 
живота и живих фресака тих судбина у окриљу источнога залеђа, у Србији, у 
моравском Грацу и околини, у земљи деспота Стефана Лазаревића. Један од браће 
Де Лембрини, Лоренцо, остаје као фратар у Дубровнику. Други, Антун, разблудан и 
немиран, оставља немиловану младу невесту рођеном брату, слуги божјем, као 
фатално искушење, а његов син, плод блудничења са слушкињом, смерно само-
кажњавајуће усвојен од вилинске маћехе из Беневента, постаје закупац царине на 
Руднику, тамо где је Градац, или Чачак, како га зваху Дубровчани. Тај преплет 
медитеранског, азурног и белокаменог, с једне стране, и бујнопланинског, змијо-
ликог, византијски пасторалног и суровог, католичког и православног, с друге 
стране, артикулисан је изузетном густом драматургијом, која сиже овог романа успоставља потресним 
сценама девојачког самоубиства у исконском самоспасењу од обешчашћења, животом новорођенчади 
донете у сукненом или сламнатом смотуљку, васељенском тугом нељубљене жене и нељубљеног 
мушкарца, олаким жртвовањем деце, браће и сестара... Тако се у овом роману, уз песничке наводе и 
цитате, бројним значењима придодаје и лексички обилна чулна „околина“, мало соли, јода и 
лијандера, а мало рудничког биља и моравског жубора...  
 
 
Преузето са: http://www.domacaknjizara.com/user/beletristika-domaci-pisci/terra-d-oro-milkica-
miletic/33_344_37443_1_0_0/item.jsp 
 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Terra d’oro 
Милетић, Милкица 
Дерета, 2011 
157 стр. ; 21 cm 
 

http://www.domacaknjizara.com/user/beletristika-domaci-pisci/terra-d-oro-milkica-miletic/33_344_37443_1_0_0/item.jsp�
http://www.domacaknjizara.com/user/beletristika-domaci-pisci/terra-d-oro-milkica-miletic/33_344_37443_1_0_0/item.jsp�
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 Белешка о аутору: Милкица Милојевић је по 
образовању дипломирани правник. Пише поезију, 
прозу и поезију за децу. Активно сарађује са књи-
жевним часописима. Живи и ради у Чачку (уређује 
књижевни програм у Дому културе). 

 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
МИЛЕТИЋ, Милкица 
         Terra d`oro / Милкица Милетић. - 1. Деретино изд. - 
Београд : Дерета, 2011 (Београд : Дерета). - 157 стр. ; 21 
cm 
 
Тираж 1000. - На пресавијеном делу кор. листа белешка 
о ауторки. 
ISBN 978-86-7346-841-9(брош.) 
NIBIS ID : 122640  
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О књизи: 
Прва књижевно-историјска студија на српском језику о Ђованију Бокачу и 

његовом кључном делу Декамерону. Тумачење Декамерона у светлу питања љубави. 
Прецизна и детаљна анализа културних и историјских околности у којима је 
Декамерон настао, као и културноисторијских слојева који су омогућили настанак 
једног од највећих дела у историји светске књижевности. Изврсна студија о 
приповедачким поступцима на којима су засноване поједине приче у Декамерону. 
Расправа о томе како данас читати Декамерон и шта нам данас Декамерон говори. 
Декамерон: Књига о љубави је одговор на питање зашто је Бокачо и даље наш 
савременик.  

Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/dekameron-knjiga-o-ljubavi/ 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Снежана Милинковић, 
књижевни историчар и преводилац.  Магистрирала 
и докторирала на Филолошком факултету Универ-
зитета у Београду, где и ради. Бави се старијом 
италијанском књижевношћу, периодом средњега 

века и хуманизма и ренесансе, као и проблемима жанра, новеле 
и витешког романа, и најзначајнијим ауторима у овим пољима, 
од Ђ. Бокача до Л. Ариоста и Т. Таса. Такође се бави и компа-
ративним изучавањима и везама између српске и италијанске 
књижевности.  

 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Декамерон 
Милинковић, Снежана 
Архипелаг, 2011 
215 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.131.1.09-32 Бокачо Ђ. 
МИЛИНКОВИЋ, Снежана 
          Dekameron : knjiga o ljubavi / Snežana Milinković. - 
Beograd : Arhipelag, 2011 (Novi Sad : Artprint media). - 
215 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Znakovi / [Arhipelag])  
 
Tiraž 500. - O autorki: str. 213. - Napomene i bibliografske 
reference uz tekst. - Registar. 
ISBN 978-86-523-0016-7(karton) 
1) Бокачо, Ђовани (1313-1375) - ``Декамерон`` 
2) Италијанска књижевност - 14в 
821.131.1.09``13`` 
NIBIS ID : 121736  
 
 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/dekameron-knjiga-o-ljubavi/�
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О књизи: 
На овој позорници крећу се, спојени испреплетаним породичним и 

друштвеним везама, губитници преко којих је прешла свом немилосрдном тежином 
историја, официри разних војски, сељаци, рибари, пропали дубровачки госпари, 
полицајци, дечаци и девојчице, слушкиње, газдарице, попови и комесари. Породица 
Милишићеве јунакиње, девојчице Катице, таква је какву је могао да склопи само 
овај простор и његове несталности: „Мајка се посредством тете Nicolette договара са 
илегалцем у Загребу, отац за то вријеме у војсци НДХ, Ноне симпатизер Италије, 
дјед Драгомир фолксдојчер, његов син у њемачкој војсци, бака Дара помаже четнике 
и комунисте и све остале који наиђу, дундо Дамир шверца у Дубровнику – луда 
кућа!“ Они су као они путници сабијени у тескобу старог дубровачког трамваја, чија 
ће се последња вожња завршити на (не)очекиван начин, који је и метафора 
заједничке судбине и грубог краја детињства; суровог, али ипак потребног, отрежњења. Милан 
Милишић је оставио читаоцима овај рукопис као део свог драгоценог књижевног завештања, 
уградивши у њега истанчано познавање и разумевање свог медитеранског света, истовремено 
отвореног ка мору и пространству, али често скученог и загушеног јаким емоцијама, наслагама 
традиције и провинцијалношћу...  

Милан Ристовић 
 
Преузето са: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2672 
 
 
 
  
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Официрова кћи 
Милишић, Милан 
Геопоетика, 2011 
346 стр. ; 20 cm 
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2672�
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Белешка о аутору: 

  

Милан Милишић рођен је  
1941. г. у Дубровнику. Средњу школу завршио је у 
родном граду, а Филолошки факултет (студије свет-
ске књижевности) у Београду. Писао је поезију, пу-
тописе, драме, и књижевне репортаже. Погинуо је у 

свом стану у Дубровнику 5. октобра 1991. г.  

Библиографски опис: 
821.163.42-31 
МИЛИШИЋ, Милан 
          Oficirova kći : roman / Milan Milišić ; priredila Jelena 
Trpković ; pogovor Predrag Čudić. - Beograd : Geopoetika 
izdavaštvo, 2011 (Beograd : Čigoja štampa). - 346 str. ; 20 
cm. - (Edicija Svet proze / [Geopoetika izdavaštvo])  
 
Oficirova kći u vitražu socijalizma: str. 343-346. - Na 
presavijenom delu kor. lista beleška o autoru. 
ISBN 978-86-6145-080-8(broš.) 
NIBIS ID : 121905  
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О књизи: 
„Уписавши се у песнички мит Бранко Миљковић је био и остао незаобилазна 

карика српског песништва. Такав, он траје и на челу новога века подсећајући и 
трајно опомињући песнике да „Најлепше певају заблуде“ а да песничке истине имају 
унутарњу цену, и да је треба намирити на прави начин.“ 
 

Срба Игњатовић 
 
Преузето: из предговора књиге 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Бранко Миљковић, рођен је у 
Нишу 1934. г. Један је од најпознатијих српских  
песника друге половине XX века, есејиста и 
преводилац. Године 1953. се преселио у Београд, 
где почиње да пише песме и да се бори за њихово 

објављивање. Његове песме показују утицај француских 
симболиста Валерија и Малармеа, као и филозофије Хера-
клита. Поред поезије, писао је есеје и критике и бавио се 
превођењем руских и француских песника. Добио је Октобар-
ску награду Београда 1960, за збирку Ватра и ништа. Крајем 
1960. г. се преселио у Загреб. Извршио је самоубиство 1961. г. 

 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Изабране песме 
Миљковић, Бранко 
Беоштампа, 2011 
143 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-1 
МИЉКОВИЋ, Бранко 
           Изабране песме / Бранко Миљковић ; (избор 
сачинио Слободан Стојадиновић). - Београд : 
Беоштампа, 2011 (Београд : Беоштампа ). - 143 стр. ; 20 
cm. - (Библиотека Савременик / [Беоштампа]. Едиција 
Од злата јабука)  
 
Тираж 500. - Стр. 137-143: Бранко Миљковић, 
незаобилазна карика / Срба Игњатовић. 
ISBN 978-86-84815-22-6(брош.) 
1) Миљковић, Бранко (1934-1961) 
821.163.41.09-1 Миљковић Б. 
NIBIS ID : 122391  
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О књизи: 
„Овај избор чине најлепше Бранкове песме, а пошто су готово све његове 

песме најлепше, у избор су ушли читави циклуси: Седам мртвих песника, Трагични 
сонети, Утва златокрила. Уврштене су и све оне песме које су генерације песника и 
студената књижевности знале напамет, као и песме које су објављене ван књига или 
су нађене у песниковој заоставштини (циклус Орфичко завештање). Ако бисмо тра-
жили још неки повод овој књизи, онда би то могао бити датум: педесетогодишњица 
песниковог одласка тамо где ’све што прође вечност бива’.“ 

 
Љубица Милетић 

 
 
Преузето из: предговора књиге 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Орфејско завештање 
Миљковић, Бранко 
Просвета Београд, 2011 
135 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-1 
МИЉКОВИЋ, Бранко 
           Орфејско завештање / Бранко Миљковић ; избор и 
предговор Љубица Милетић. - Београд : Просвета, 2011 
(Суботица : Ротографика). - 135 стр. ; 21 cm 
 
Кор. ств . насл.: Орфејско завештање и друге песме. - 
Тираж 1000. - Предговор: стр. 5-7. 
ISBN 978-86-07-01911-3(картон) 
NIBIS ID : 122598  
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О књизи: 

 

Овај роман писац је посветио генерацији рођеној седамдесетих година XX 
века која је стасала у совјетско доба, а која је имала велике снове и очекивала лепе 
промене с отварањем ка Западу. Прича главног јунака је слика онога што се тој 
генерацији десило. С доласком страних улагања он је постао комерцијални директор 
у московском представништву француске компаније за продају конзервираног 
поврћа. Обиље новца омогућава му живот на високој нози који у савременој Москви 
значи провођење времена у екстравагантним клубовима где праве забаве нема него 
се она своди на доказивање престижа уз разврат. Насупрот том животу без смисла 
стоји Петроград као стара престоница која чува славу старих времена и духовност. 
Али и та духовност је остала само као сећање јер је данашњи Петроград провинција, 
сиромашнија од мегалополиса Москве, пуна ситних типова који гледају да по соци-
јалистичко-комунистичком моделу подмите и ућаре где могу а раде што мање. Биланс је одсуство 
сваког смисла и радости у животу садашњих тридесетогодишњака који сулудо троше своју снагу на 
живот пун новца и порока а лишен духовности. 

Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Duhless-
92464 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: 

 

Сергеј Минајев је познати 
руски публициста, телевизијски и радио водитељ, 
рођен 1975. г. у Москви. Завршио је Руски државни 
факултет друштвених наука. Његов први роман 
Духless, објављен 2006. г., био је један од најпро-

даванијих у Русији. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Духless 
Минајев, Сергеј Сергејевич 
Плато Books, 2011 
311 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.161.1-31 
МИНАЈЕВ, Сергеј Сергејевич 
        [Духлес] 
         Духless / Сергеј Минајев ; превела с руског 
Наталија Ненезић. - Београд : Плато Books : B&S, 2011 
(Београд : B&S). - 311 стр. ; 20 cm. - (Библиотека 
Савремена проза / [Плато Books] ; 122)  
 
Превод дела: Духless / Сергей Сергеевич Минаев. - На 
пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка 
о њему. - Тираж 1000. 
ISBN 978-86-447-0564-2(PB; брош.). - ISBN 978-86-6115-
085-2(B&S) 
NIBIS ID : 121687  
 

http://www.plato.rs/knjiga-Duhless-92464�
http://www.plato.rs/knjiga-Duhless-92464�
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О књизи: 

Преузето са: 

Проза Веселина Мишнића коју имамо пред собом није ни наставак Малог 
Принца, па чак ни реплика на њега, већ ново дело, написано лепим језиком и 
препознатљивим стилом овог писца у којем он трага за одговором на питање где се 
могу пронаћи срећа и љубав. О овом старом, али никад до краја одгонетнутом 
питању, писац размишља кроз причу о сну. У сну је једино могуће право прожив-
љавање живота и прави сусрети међу људима. Његов јунак, Велики Принц, у сну 
доспева на планету Малог Принца, који га уверава да он није јунак оне приче коју су 
сви људи читали као деца, и да таквих малих принчева има много и свугде. Они тад 
разговарају о животу, срећи и љубави, и када Мали Принц оде на Земљу не би ли 
пронашао срећу, прича се претвара у епистоларни роман, а писма која лете 
космичком поштом између Малог и Великог Принца, и Великог Принца и његове 
вољене Госпе, постају слика нама данас заборављеног и изгубљеног начина општења са блиским 
људима, истинског отварања своје душе, истинског повезивања са другима.  

 
http://www.plato.rs/knjiga-Veliki-i-Mali-

Princ-92350 
 
 
 
  
 

 
Белешка о аутору: 

 

Веселин Мишнић (псеудоним: 
Давид Јанг), пише поезију, афоризме, есеје, припо-
ветке и романе. Живео је у Мојковцу, Цетињу, 
Бечу, а сада у Београду.  

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
МИШНИЋ, Веселин 
           Veliki i Mali princ / Veselin Mišnić. - Beograd : Plato 
Books : B&S, 2011 (Beograd : Plato). - 267 str. ; 18 cm. - 
(Biblioteka Minjon / [Plato Books])  
 
Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o 
njemu. - Тираж 1000. - Bibliografija [Veselina Mišnića]: str. 
266-267. 
ISBN 978-86-447-0557-4(PB; broš.). - ISBN 978-86-6115-
079-1(B&S) 
NIBIS ID : 121697  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Велики и Mали принц 
Мишнић, Веселин 
Плато Books, 2011 
267 стр. ; 18 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Veliki-i-Mali-Princ-92350�
http://www.plato.rs/knjiga-Veliki-i-Mali-Princ-92350�
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О књизи: 
Белина Белога – књига стилистичко-трополошких огледа Марина Младенова, 

угледног слависте, представља значајан прилог тумачењу прозе особеног писца, 
какав без сумње јесте Радован Бели Марковић. Ову књигу, сачињавају три опсежна 
огледа о роману Р. Б. Марковића Кавалери Старог премера и књизи изабраних 
приповедака Ћорава страна.  

 
 

Преузето са: http://www.albatrosplus.rs/belina_beloga.html 
 
 
 
 
  
 
 
Белешка о аутору: Марин Младенов (1928) је лингвиста и 
књижевни историчар, књижевник и преводилац, редовни 
професор Филолошког факултета у Београду, где је и докто-
рирао. Бави се бугаристиком, бугарско-српском лексикогра-
фијом и новинарском стилистиком. Младенов је један од 
наших истакнутих филолога-слависта, учесник низа славистич-
ких скупова и аутор бројних научних радова, рецензија, записа, 
чланака. Живи и ради у Београду и Петници код Ваљева. 
 
 
  

Библиографски опис: 
821.163.41.09 Марковић Б. M. 
МЛАДЕНОВ, Марин 
          Белина Белога : стилистичко-трополошки огледи о 
прози Р. Б. Марковића. - Београд : Албатрос плус ; 
Лајковац : Градска библиотека, 2011 (Лазаревац : 
Lapressing). - 171 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Посебна 
издања / [Албатрос плус])  
 
Тираж 500. - О писцу: стр. [173]. 
ISBN 978-86-6081-056-6(АП; картон) 
1) Марковић Бели, Радован (1947- ) - Проза 
2) Књижевност - Стилска анализа 
82.0 
NIBIS ID : 30547  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Белина Белога 
Младенов, Марин 
Албатрос плус, 2011 
171 стр. ; 21 cm 
 

http://www.albatrosplus.rs/belina_beloga.html�
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О књизи: 

Преузето са: 

Историјски роман о Великој сеоби Срба и о Србима у Угарској у XVIII веку. 
Моравчевићев роман је упечатљива прича о драми света који у Великој сеоби пред 
турском војском бежи преко Саве и Дунава, где постају војни граничари у сталној 
борби за своја права. Моравчевићева сага о Великој сеоби и о Србима у Угарској 
прати велике историјске догађаје и обична збивања у људској свакодневици, 
знамените историјске фигуре тог времена и обичне људе ухваћене у матици 
историје. Роман Бечу на веру, на једној страни, приповеда о судбини породице 
Вукчевић која се пред ударима историјских прилика склања из Рашке, да би преко 
кратког задржавања у Београду доспела у простор Војне границе. Слика историје 
постаје поготову упечатљива када се представи њен удео у пометеним животима 
обичних људи који су се нашли у сасвим новом окружењу, изван дотадашњег 
животног искуства. На другој страни, овај роман реконструише сложене историјске, политичке и 
друштвене околности живота избеглих Срба и њихове дуговремене борбе за обећана национална 
права. После година темељног истраживања Моравчевић је написао узбудљив историјски роман у 
коме плене и занимљивост причања и оживљавање историјских догађаја. На почетку сваког од седам 
поглавља романа Бечу на веру налази се по једна историјско-географска мапа подунавског света у 
XVIII веку.  

 
http://www.arhipelag.rs/knjige/becu-na-veru/ 

 
 
 
  
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Бечу на веру 
Моравчевић, Никола 
Архипелаг, 2010 
202 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/becu-na-veru/�
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Белешка о аутору: Никола Б. Моравчевић 
(Загреб, 1935), писац историјских романа и истори-
чар књижевности. По завршетку Академије за позо-
ришну уметност Београдског универзитета, отишао 
је у Америку, где је магистрирао и докторирао на 

Одсеку за светску књижевност Универзитета државе Бискон-
син у Медисону. Његов научни рад обухвата преко двеста 
књижевних есеја и критичких приказа из области руске и 
српске књижевности, штампаних у десетак збирки есеја у 
неколико водећих енциклопедија и у великом броју познатих 
књижевних часописа у САД и Канади. Члан је неколико 
америчких и интернационалних професионалних удружења и 
почасни доктор Вроцлавског универзитета у Пољској. Био је 
оснивач и петнаест година (1980–1994) главни уредник јединог 
научног часописа у Америци посвећеног српској култури, 
Serbian Studies. Живи у Чикагу.   

  

Библиографски опис: 
821.163.41(73)-31 
МОРАВЧЕВИЋ, Никола 
         Бечу на веру / Никола Моравчевић. - Београд : 
Архипелаг, 2010 (Нови Сад : Артпринт). - 202 стр. : 
илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Златно руно / 
[Архипелаг])  
 
Тираж 1.000. - Речник: стр. 195-199. - О писцу: стр. 201-
202. 
ISBN 978-86-86933-95-9(брош.) 
1) Ђаковић, Исаија, карловачки митрополит (16??-1708) - 
У литератури 
2) Срби - Сеобе - 17в - У литератури 
NIBIS ID : 62872  
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О књизи: 
Наставак романа Витез у доба зла. Историјски роман о деспоту Ђурђу 

Бранковићу и о Србији XV века. Смештајући свог јунака у историјске околности 
које обележавају Србију и Европу тога времена, Моравчевић сигурно води 
узбудљиву причу пуну ратова и дипломатских догађаја, успона и падова, освајања и 
одбрана средњовековних градова, витештва и злочина, драматичних догађаја и 
судбинских удеса, чудесних преокрета и примера људске доброте. Роман о 
историјској личности и његовој личној и државничкој драми. Однос са деспотом 
Стефаном Лазаревићем, однос са Турском и Угарском, подизање Смедерева, 
дипломатско умеће деспота Ђурђа, само су неке од великих тема које покрећу овај 
историјски роман. А кроз све то писац провлачи једну снажну љубавну причу двоје 
обичних људи, који од градитеља Смедерева, преко година турског ропства, 
доспевају најзад у Дубровник.  

 
 

Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/poslednji-
despot/ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Последњи деспот 
Моравчевић, Никола 
Архипелаг, 2011 
268 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41(73)-31 
МОРАВЧЕВИЋ, Никола 
         Последњи деспот : српска деспотовина под Ђурђем 
Бранковићем / Никола Моравчевић. - Београд : 
Архипелаг, 2011 (Нови Сад : Артпринт медиа). - 268 стр. 
; 21 cm. - (Библиотека Златно руно / [Архипелаг])  
 
Тираж 1.000. - Речник мање познатих страних и 
архаичних речи и израза: стр. 259-265. - О писцу: стр. 
267-268. 
ISBN 978-86-523-0022-8(брош.) 
1) Бранковић, Ђурађ, српски деспот (око 1375-1456) - У 
литератури 
NIBIS ID : 121762  
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/poslednji-despot/�
http://www.arhipelag.rs/knjige/poslednji-despot/�
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О књизи: 
Неодољиви роман очаравајуће атмосфере, прича о тајнама, породици и успоменама. Добитница 

награде Аустралијског удружења издавача Књига године. 
Изгубљено дете... 
Уочи Првог светског рата једна девојчица нађена је напуштена на броду за 

Аустралију. Тајанствена жена звана Књижевница обећала је да ће се старати о њој – 
али Књижевница је нестала без трага. 

Страшна тајна... 
Вече уочи свог двадесет првог рођендана Нел О’Конор сазнаје тајну која ће 

јој заувек променити живот. Деценијама касније она креће у потрагу за истином, 
која је доводи на ветром ишибану обалу Корнвола, у чудни и лепи дворац Блекхерст, 
некадашње власништво племићке породице Монтраше. 

Тајанствено наследство... 
После Нелине смрти њена унука Касандра неочекивано добија наследство. 

Кућа на литици и њен заборављени врт озлоглашени су међу месним становницима због тајни које 
крију – тајни о уклетој породици Монтраше и њеној штићеници Елизи Мејкпис, ауторки мрачних 
викторијанских бајки. Ту ће Касандра најзад разоткрити истину о породици и решити читав век стару 
тајну изгубљене девојчице.  

 
 

Преузето са: http://www.laguna.rs/n1668_knjiga_zaboravljeni_vrt_laguna.html 
 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Заборављени врт 
Мортон, Кејт 
Лагуна, 2011 
524 стр. ; 20 cm 
 

http://www.laguna.rs/n1668_knjiga_zaboravljeni_vrt_laguna.html�
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Белешка о аутору: Кејт Мортон је рођена 1976. г. у 
Аустралији. Још је у детињству заволела књиге и 
била страсни читалац. Факултетско образовање 
стекла је у Лондону на колеџу Тринити и на Кра-
љевској академији драмских уметности. Мастер 

студије из енглеске књижевности завршила је на Универзитету 
у Квинсленду (Аустралија). Тренутно завршава докторску тезу. 
До сада је објавила неколико драма и три романа. Сва три су 
доживела велики међународни успех. Кејт је удата и има два 
сина. Живе у Великој Британији.  
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111-31 
МОРТОН, Кејт 
         Zaboravljeni vrt / Kejt Morton ; preveo Nenad 
Dropulić. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art). - 
524 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: The Forgotten Garden / Kate Morton. - Tiraž 
1.500. - Napomene uz tekst. - O autorki: str. [525]. 
ISBN 978-86-521-0719-3(broš.) 
NIBIS ID : 122044  
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О књизи: 
Овај роман је пре свега прича о љубави – необичној, свепрожимајућој, 

помало ишчашеној, али искреној и неспутаној, о љубави према породици, према 
уметности и према животу у свим његовим појавним облицима, од људи до Месеца, 
трајној и насушној, без обзира на препреке које мора да превазиђе и жртве које 
захтева. Зато се ова књига чита с осмехом, јер све у њој даје нам шансу да се кроз 
хумор, понекад карикатуру, чак и гротеску, подсетимо на љубав и оне ствари које 
живот чине вредним живљења. Сликајући необичну породицу у време посткому-
нистичке Русије, Марина Москвина прича топлу и нежну причу о људској потреби 
за јединством и разумевањем.  

 
Преузето са: http://www.interliber.com/catlistdetail.asp?ISBN=9788673468280&ml=b 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Марина Москвина је једна од 
најзначајнијих савремених руских књижевница, 
рођена у Москви, где је завршила журналистику. 
Преко десет година је водила радио-емисију У 
друштву с Марином Москвином и аутор је доку-

ментарних филмова за телевизију. По њеним сценаријима 
направљени су многобројни цртани филмови. Писац је и више 
књига за децу и добитница међународне награде Х. К. 
Андерсен. Страствени је путник и објављивала је путописе о 
Јапану, Непалу, Индији и Арктику. Њени романи и приче 
преведени су на многе стране језике. 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Романса са Месецом 
Москвина, Марина 
Дерета, 2011 
211 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.161.1-31 
МОСКВИНА, Марина 
          Romansa sa Mesecom / Marina Moskvina ; s ruskog 
prevela Milena Mićunović. - 1. Deretino izd. - Beograd : 
Dereta, 2011 (Beograd : Dereta). - 211 str. ; 21 cm. - 
(Biblioteka IN / [Dereta])  
 
Prevod dela: Роман с луной / Марина Москвина. - Tiraž 
1000. - Napomene uz tekst. 
ISBN 978-86-7346-828-0(broš.) 
NIBIS ID : 122626  
 
 

http://www.interliber.com/catlistdetail.asp?ISBN=9788673468280&ml=b�
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О књизи: 
Љубавна прича се наставља... Алекс и Ники, заљубљенији но икада, тек што 

су се вратили са  Плавог острва, где су проживели незаборавне дане. Љубав цвета, а 
код куће их чека свакодневица – обавезе, навике, али и понека новина. Ники се 
уписала на књижевност, нови распоред, нове обавезе и нарочито нова познанства... а 
Алексу, рекламном стручњаку, поверен је нов, интересантан пројекат и способна и 
предивна асистенткиња... Ники има своје легендарне другарице – Таласе, које су сад 
зрелије, са новим обавезама и пред новим задацима. Да ли ће њихово пријатељство 
бити исто као некада? Алекс има своја три друга, који се налазе пред брачним 
бродоломима и недоумицом – да ли је тачна она прича о кризи седме године? Да ли 
ће љубав између лепе Ники и двадесет година старијег Алекса преживети сва 
искушења? Алекс, романтична сањалица, одлучује да ризикује и запроси Ники, па 
куд пукло да пукло! Сви, без обзира на пол и године, размишљају и постављају питања о љубави. Да 
ли љубав заиста постоји? Да ли је у праву онај ко каже да љубав не може да потраје више од три 
године? А онда и оно питање на које је најтеже одговорити: да ли љубав може потрајати заувек? А да 
ли је одговор на сва ова питања једноставно – ЉУБАВ? Јер волети значи имати храбрости да сањаш, 
да трагаш за сопственом срећом, и да је, једном када је нађеш, више не пушташ... 
 
Преузето са: http://www.carobnaknjiga.com/e440ac79-d45d-4ada-ad7a-6114275918a4/Izvini-ali-hoces-li-
da-se-udas-za-mene.aspx 
 
 
 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Извини, али хоћеш да се удаш за мене? 
Моћа, Федерико 
Чаробна књига, 2011 
559 стр. ; 21 cm 
 

http://www.carobnaknjiga.com/e440ac79-d45d-4ada-ad7a-6114275918a4/Izvini-ali-hoces-li-da-se-udas-za-mene.aspx�
http://www.carobnaknjiga.com/e440ac79-d45d-4ada-ad7a-6114275918a4/Izvini-ali-hoces-li-da-se-udas-za-mene.aspx�
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Белешка о аутору: Федерико Моћа је рођен 1963. г. 
у Риму. Сценариста, режисер и писац. Први роман, 
Три метра изнад неба, написао је 1992. и практично 
га сам издао, пошто је свуда наилазио на одбијање. 
Роман доживљава велику популарност међу мла-

дима и почиње у фотокопијама да кружи по школама, тако да 
га 2004. поново штампа реномирани издавач. Наставак овог 
романа, Желим те, излази 2006. г. На основу обе књиге Моћа 
пише сценарија и режира успешне филмове. Године 2007, 
пише нови хит, роман Извини, али ти си моја љубав из 2007. 
године, који такође прераста у популаран филм. Наставак овог 
дела је роман Извини, али хоћеш ли да се удаш за мене?. 
Написао је још два романа: Љубав 14 (2008) и Човек који није 
желео да воли (2011).  
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.131.1-31 
МОЋА, Федерико 
           Izvini, ali hoćeš li da se udaš za mene? / Federiko 
Moća ; s italijanskog prevela Biljana Janković. - Beograd : 
Čarobna knjiga, 2011 (Beograd : Eternal Mix). - 559 str. ; 21 
cm. - (Biblioteka Okean)  
 
Prevod dela: Scusa ma ti voglio sposare / Federico Moccia. - 
Tiraž 1500. 
ISBN 978-86-7702-208-2(broš.) 
NIBIS ID : 122473  
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O  књизи: 
Колико је стара историја писмености, толико је стара и епистоларна форма. 

Лист исписане хартије од давнина је савладавао раздаљине и замењивао присутност, 
преносећи поруке различитог садржаја. Дуги низ векова то је био једини вид контак-
та међу онима који нису заједно. Савремени системи комуникације толико су 
напредовали да писма класичног облика полако падају у заборав, а са тиме и многе 
дражи које савремени модели комуникације не могу заменити. Писма уливају 
поверење. У писму ниједно обећање није тек обећање, оно поприма одлике завета.  

 
Преузето са: 
http://www.delфi.rs/ka1un10814/delфi_knjige_najlepsa_ljubavna_pisma.html 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821-6(082.2) 
            NAJLEPŠA ljubavna pisma / priredila Dragica S. 
Ivanović. - Novi Sad : Kuća dobre knjige, 2011 (Čačak : Sito 
print). - 199 str. ; 21 cm 
 
Tiraž 1000. - Str. 5-8: Predgovor Dragica S. Ivanović. - 
Biografske beleške: str. 184-199. 
ISBN 978-86-87445-11-6(karton) 
NIBIS ID : 122399  
 
 

Наслов 
Издавач 
Димензије 

Најлепша љубавна писма 
Кућа добре књиге, 2011 
199 стр. ; 21 cm 
 

http://www.delfi.rs/ka1un10814/delfi_knjige_najlepsa_ljubavna_pisma.html�
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O  књизи: 
Не мора човек бити песник да би се препустио размишљањима о љубави, али 

чим о њој почне мислити и сам помало постаје песник. Да ли нас то љубав чини 
поетичним, или само песници умеју одгонетнути њене тајне?  

 
Преузето са: 
http://www.delфi.rs/ka1un10815/delфi_knjige_najlepse_ljubavne_price.html 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821-32(082.2) 
             NAJLEPŠE ljubavne priče / priredila Dragica S. 
Ivanović. - Novi Sad : Kuća dobre knjige, 2011 (Čačak : Sito 
print). - 240 str. ; 21 cm 
 
Tiraž 1000. - Str. 5-9: Slovo ljubavi / Dragica S. Ivanović. - 
Beleške o piscima: str. 229-[241]. 
ISBN 978-86-87445-10-9(karton) 
NIBIS ID : 122400  
 
 

Наслов 
Издавач 
Димензије 

Најлепше љубавне приче 
Кућа добре књиге, 2011 
240 стр. ; 21 cm 
 

http://www.delfi.rs/ka1un10815/delfi_knjige_najlepse_ljubavne_price.html�
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О књизи: 

 

Три приче три жене које кажу не. Нора, Фанта и Кади Демба ношене 
ковитлацима од Сенегала до Француске. Париска адвокатица Нора долази у Дакар 
на хитан позив свога оца кога није видела годинама. Некадашњи деспот негованог 
изгледа претворио се у аљкавог и гојазног старца који проводи ноћи на грани 
великог пламењака у дворишту. Мора да јој саопшти ужасну вест. Африканка Фанта 
предаје француски у елитној школи у Дакару, али приморана је да пође са својим 
мужем Рудијем у француску учмалу провинцију. Је ли она злокобна птичурина која 
прогони Рудија док овај истерује демоне из своје прошлости? Кади Демба је млада 
афричка удовица која је натерана да крене у избеглиштво у Европу. Носи адресу 
своје рођаке Фанте, професорке у Францукој. Али на том путу је чекају страхоте... 
Свака од три јунакиње се бори да сачува достојанство пред понижењима које им 
намеће живот са методичном и несхватљивом упорношћу. 

Преузето са: корица књиге 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Мари Ндијај је једна од 
најзначајнијих савремених француских књижев-
ница, рођена 1967. г. у Француској. Студирала је 
лингвистику на Сорбони. Почела је да пише већ са 
дванаест година. Од двадесетак књига које је обја-

вила, половина су романи. За роман Три моћне жене добила је 
Гонкурову награду, што је највеће књижевно признање у 
Француској. Живи у Берлину   

Библиографски опис: 
821.133.1(430)-31 
НДИЈАЈ, Мари 
         Tri moćne žene : roman / Mari Ndijaj ; prevod s 
francuskog Vesna Cakeljić. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 
2011 (Novi Sad : Budućnost). - 267 str. ; 21 cm. - 
(Biblioteka ``Agora`` ; knj. 54)  
 
Prevod dela: Trois femmes puissantes / Marie NDiaye. - 
Tiraž 1.000. - Napomene uz tekst. - Str. 253-263: Mari 
Ndijaj, u traganju za neizmenjivom ljudskošću / Vesna 
Cakeljić. - Beleška o piscu: str. 265-266. 
ISBN 978-86-6053-060-0(karton) 
1) Ндијај, Мари (1967- ) 
NIBIS ID : 25080  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Три моћне жене 
Ндијај, Мари 
Агора, 2011 
267 стр. ; 21 cm 
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О књизи: 
Наставак романа Атила – бурна прича која пршти од епских призора, крвавих 

битака и сензуалних предаха. Лета господњег 441, Римско царство је начето, али још 
није потучено. Државне ризнице су празне, али су се Вандали и Визиготи мирно 
сместили унутар граница Царства и нису више његови непријатељи. Друго једно 
племе срушиће хиљадугодишњег колоса: племе из далеких степа на истоку, први 
пут уједињено под једним поглаваром – јер Атила се вратио. Лутао је прогнан 
тридесет година, а за све то време његов гнев и његова частољубивост расли су из 
дана у дан. Сад се вратио да завлада својим народом. Тек пошто буде ујединио сва 
братства Хуна широм дивље скитске земље, тек пошто буде од њих сковао 
јединствену и моћну војску, Атила ће напокон поћи да се судари с царством које већ 
увелико клеца...  

 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1734_knjiga_atila_-_oluja_se_blizi_laguna.html 
 
 
 
  

 
 Белешка о аутору: Вилијем Нејпијер је енглески 
писац и новинар рођен 1965. г. Школовао се у 
Оксфорду и Лондону где је и докторирао на тези о 
Јејтсу. Његово право име је Кристофер Харт и под 
тим именом је написао два савремена романа 

Жетва и Спаси ме. Од 2001. године почиње да пише под псеу-
донимом Вилијем Нејпијер. Као новинар је радио на функцији 
књижевног уредника у неколико магазина. Живи у Дорсету и 
воли да путује.  
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Атила. Књ. 2 
Нејпијер, Вилијам 
Лагуна, 2011 
367 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111-31 
НЕЈПИЈЕР, Вилијам 
         Atila . Knj. 2, Oluja se bliži / Vilijem Nejpijer ; prevela 
Tatjana Bižić. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-
art). - 367 str. : ilustr. ; 20 cm 
 
Prevod dela: Attila. The Gathering of the Storm / William 
Napier. - Pravo ime autora: Christopher Hart. - Hronološka 
tablica: str. 363-364. - Spisak najvažnijih toponima ...: str. 
365-367. - O autoru: str. [375]. - Bibliografija: str. [371]. 
ISBN 978-86-521-0339-3(broš.) 
NIBIS ID : 122045  
 
 

http://www.laguna.rs/n1734_knjiga_atila_-_oluja_se_blizi_laguna.html�
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О књизи: 
Аутор књига Београд испод Београда, Масонски симболи у Београду и Тајне 

Новог Београда. Једна од највећих тајни Балкана је она о гробу хунског војсковође 
Атиле, који је сахрањен на дну реке да му нико никада не пронађе гроб. Потрага за 
њим траје све док таква легенда живи, а трагачи су све упорнији без обзира што 
тајна измиче све дубље у историјску тмину. Београдског новинара, стручњака за 
тајну историју, ангажује богати Американац да буде члан екипе која ће кренути у 
потрагу за Атилиним гробом. Али тајна Атилиног вечног почивалишта није једина 
тајна која ће их пратити на том путу, то је само почетак нечег већег и мистичнијег – 
кључа свих тајни. Ко су чланови тајног друштва, власници историје или њене тајне? 
Зашто је краљ Александар Карађорђевић држао у руци масонски чекић док је рушио 
древни град Жрнов на Авали да би направио споменик Незнаном јунаку?... 
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1652_knjiga_grad_tajni_laguna.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Зоран Љ. Николић (1967), 
новинар и публициста. Прву књигу Београд испод 
Београда (заједно са др Видојем Голубовићем) 
објавио је 2002. г. Године 2005, објављује књигу 
Масонски симболи у Београду. Објавио је и сати-

ричну књигу Глобализација за неупућене, да би се 2010. г. 
поново вратио истраживачком новинарству и публицистици 
објављујући књигу Тајна Новог Београда. Током 2011. г. 
објавио је и збирку поезије Декада, а Град тајни му је први 
роман.  
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Град тајни 
Николић, Зоран Љ. 
Лагуна, 2012 
311 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
НИКОЛИЋ, Зоран Љ. 
          Град тајни / Зоран Љ. Николић. - 4. изд. - Београд : 
Laguna, 2012 (Београд : Margo-art). - 311 стр. ; 20 cm 
 
Тираж 2000. - Стр. 309-311: Потрага за смислом трагања 
: забелешке по читању романа Зорана Љ. Николића Град 
тајни / Перо Зубац. - О аутору: стр. [313]. 
ISBN 978-86-521-0652-3(брош.) 
NIBIS ID : 122087  
 

http://www.laguna.rs/n1652_knjiga_grad_tajni_laguna.html�
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О књизи: 
...Новинарка сазнаје за текст објављен у Политици 1968. у којем су тачно 

предвиђени датум и време Титове смрти, дванаест година пре него што је Тито 
заиста умро. Почиње да истражује ко је и како ово успео да изведе, а, у међу-
времену, иако у немилости владајуће странке, добија акредитацију да извештава са 
скупштине на којој се бирају нови лидери и владари Србије. И тамо ће је брзо 
заокупити нови злочин. Тито још није умро је узбудљива књига у којој ћете уживати 
као у напетом криминалистичком роману са истрагом, незаборавним ликовима, 
немогућим убиствима и неочекиваним преокретима. А новинаркини јетки комен-
тари, описи корупције, насиља и спреге политичара, тајкуна, полицајаца, крими-
налаца и естраде утврђују роман као бритку критику савременог српског друштва.  
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1719_knjiga_tito_je_umro_laguna.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Мирјана Новаковић (1966, 
Београд), приповедач и романсијер. Објавила је 
збирку прича Дунавски апокрифи (1996) и романе 
Страх и његов слуга (1999, награда Исидора 
Секулић, најужи избор за НИН-ову награду) и 

Johann’s 501 (2005). Приче и романи Мирјане Новаковић 
објављени су на француском, енглеском и немачком језику.  
  

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
НОВАКОВИЋ, Мирјана 
         Tito je umro / Mirjana Novaković. - 2. izd. - Beograd : 
Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art). - 293 str. ; 20 cm 
 
Tiraž 1.500. - O autorki: str. [415]. 
ISBN 978-86-521-0799-5(broš.) 
NIBIS ID : 59042  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Тито још није умро 
Новаковић, Мирјана 
Лагуна, 2011 
293 стр. ; 20 cm 
 

http://www.laguna.rs/n1719_knjiga_tito_je_umro_laguna.html�
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О књизи: 
„...Пол Клодел је, вероватно, последњи класични француски песник, у оном 

смислу у којем је веровао у идеално, божанско јединство речи и смисла, објективне 
стварности и израза, у постојање првобитне замисли коју је Бог, помоћу речи 
створио и прогласио. Било је потребно много ненатруњене духовне снаге,  
простодушности, и оне посебне наивности својствене деци, свецима и песницима, да 
би се, у освиту XX века, са овом жестином обновила и потврдила вера предака. 
Способност чуђења пред стварима и бићима – и с њом, моћ откривања судбинског у 
свакодневном и натприродног у обичном – једна је од кључних врлина истинских 
песника; та је врлина код Клодела, рекао бих развијена преко сваке мере...“ 

 
Преузето: из предговора књиге 
 
 
 
  
 
 Белешка о аутору: Чарлс Норман је амерички песник, публи-
циста и аутор више биографија, рођен 1904. г. у Русији. Године 
1910, његови родитељи су се преселили у Америку. Похађао је 
Универзитет у Њујорку (1921–1924), на коме је педесетих 
година прошлог века предавао Шекспира. Писао је и књиге за 
млађе читаоце. 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Езра Паунд 
Норман, Чарлс 
Orpheus,  2011 
668 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
929:821.111(73) Паунд Е. 
НОРМАН, Чарлс 
         Ezra Paund / Čarls Norman ; prevod, predgovor i 
napomene Viktor Radun Teon. - Novi Sad : Orpheus, 2011 
(Novi Sad : Daniel print ). - 668 str. : fotogr. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Kolesa)  
 
Ezra Paund : pesnik, prorok i buntovnik: str. 7-17. - 
Napomene uz tekst. - Beleške uz poglavlja: str. 653-663. 
ISBN 978-86-7954-103-1(karton) 
1) Паунд, Езра (1885-1972) - Биографије 
821.111(73).09 Поунд Е. 
NIBIS ID : 122507  
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О књизи: 
Нови роман великог холандског писца и светског путника, једног од највећих 

савремених европских писаца. Прича о случајном сусрету двоје некадашњих 
љубавника, о Европи и Аустралији, о недокучивом свету аустралијских Абориџина, 
као и о необичном Пројекту Анђео у част великог енглеског песника из осамнаестог 
века Џона Милтона и његовог дела Изгубљени рај. Главна тема романа је љубав која 
је у свим комбинацијама немогућа и неостварива јер се не може превазићи и избећи 
свеопшти неспоразум у модерном времену и простору. Нотебомови јунаци истра-
жују љубав и трагају за њом као за великим смислом и изазовом властитог живота. 
Изгубљени рај је изузетна прича о приватним драмама нашег времена, о немирима 
који испуњавају савременог човека присиљавајући га да непрестано лута од места до 
места, од града до града, од континента до континента, од једне до друге особе, 
тражећи призор или тренутак изгубљеног раја у властитом животу. Нотебом на врхунски начин 
приказује ту потрагу за смислом и утехом. Европска критика је овај Нотебомов роман оценила као 
„предивну књигу, елоквентну, мајсторски саздану, са ангажованим ликовима и догађајима“ и као дело 
које „дотиче и дубоке идеје и површност модерног живота“. Нотебом је писац чија се дела пореде с 
Калвином, Набоковом, Кундером…  

 
Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/izgubljeni-raj/ 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Изгубљени рај 
Нотебом, Сејс 
Архипелаг, 2010 
125 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/izgubljeni-raj/�
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Белешка о аутору: Сејс Нотебом (Хаг, 1933), 
рођен је као Корнелис Јоханес Јакобус Марија 
Нотебом. Један је од највећих савремених холанд-
ских и европских писаца. Он је романсијер, песник, 
путописац и есејист. Познат и као велики светски 

путник који је обишао готово све крајеве света, Нотебом је 
писац читавог низа путописних књига. Нотебомова дела су 
превођена на преко 20 језика. Добитник је многобројних хо-
ландских и међународних књижевних награда. Приликом 
номиновања за највећу књижевну награду холандског говорног 
подручја 2004. године, Нотебомова проза оцењена је као нај-
боља холандска проза у последњих педесет година. Већ 
неколико година Сејс Нотебом је један од најчешће помињаних 
кандидата за Нобелову награду за књижевност. Живи у 
Амстердаму.  
   

Библиографски опис: 
821.112.5-31 
НОТЕБОМ, Сејс 
         Izgubljeni raj / Sejs Notebom ; s holandskog prevela 
Ivana Šćepanović. - Beograd : Arhipelag, 2010 (Novi Sad : 
Artprint). - 125 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Zlatno runo / 
[Arhipelag])  
 
Prevod dela: Paradijs Verloren / Cees Nooteboom. - Tiraž 
1.000. - Napomene uz tekst. - O piscu: str. 125. 
ISBN 978-86-86933-77-5 
NIBIS ID : 35415  
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О књизи: 

  Батист Бордав, обичан човек који води незанимљив живот, долази на идеју да 
преузме идентитет богатог и тајанственог незнанца који је случајно преминуо у 
његовом стану. Поигравајући се парадоксима, стереотипима и неочекиваним обрти-
ма, ауторка нам пружа необичну слику утопије уз својеврстан омаж свом омиљеном 
пићу – шампањцу.  
 
Преузето са: http://paideia.rs/biblioteka-mastarije/ameli-notomb/ 
 
 
 
 
  
 
 

 Белешка о аутору: Амели Нотомб је рођена 1967. 
г. у Кобеу у Јапану, де је њен отац радио у дипло-
матској служби. Њен роман Хигијена убице веома 
брзо је постао бестселер. Све што је касније напи-
сала изазивало је велику пажњу. Хваљена и 

оспоравана у исти мах, Амели Нотомб остаје верна својим 
идејама, и немилосрдно доводи у питање предрасуде и конфор-
мизам савременог доба. Добитница је бројних књижевних 
награда.  
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Краљевска привилегија 
Нотомб, Амели 
Паидеиа,  2011 
110 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.133.1-31 
НОТОМБ, Амели 
          Kraljevska privilegija / Ameli Notomb ; prevela s 
francuskog Amalija Vitezović. - Beograd : Paideia, 2011 
(Valjevo : Topalović). - 110 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 
Maštarije / Paideia)  
 
Prevod dela: Le fait du prince / Amélie Nothomb. - Na 
koricama autorkina slika i beleška o njoj. 
ISBN 978-86-7448-543-9(broš.) 
NIBIS ID : 122239  
 

http://paideia.rs/biblioteka-mastarije/ameli-notomb/�
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О књизи: 
Већина текстова настала је искључиво за овај спис, као интимна рефлексија. 

Изузетак су текстови Жељка Марковића преузети из његових бриљантних, недавно 
објављених документаристичких и литерарних казивања, с тим што су уз његову 
сагласност прилагођени концепту ове књиге. Из већ објављене књиге преузет је и 
текст Благоте Митрића, а прича Бошка Божовића потиче из његовог необјављеног 
рукописа. Присуство фотографија зависило је од карактера прича и од тога какве 
смо фотографије имали на располагању.  

 
 
Преузето: http://www.pasmojprijatelj.com/sr/tekstovi/knjiga-o-ljudima-i-psima/3654 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41-32(082.2) 
            O psima i ljudima / [priredio] Ratko Božović. - 
Beograd : Čigoja štampa, 2011 (Beograd : Čigoja štampa). - 
318 str. : fotogr. ; 21 cm 
 
Tiraž 500. - Str. 7-19: Pas kao metafora / Ratko Božović. - 
Od istog autora: str. 317-318. 
ISBN 978-86-7558-824-5(broš.) 
NIBIS ID : 122822  
 

Наслов 
Издавач 
Димензије 

О псима и људима 
Чигоја штампа,  2011 
318 стр. ; 21 cm 
 

http://www.pasmojprijatelj.com/sr/tekstovi/knjiga-o-ljudima-i-psima/3654�
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О књизи: 
Добитница награде Оринџ за најбољи роман године. Бестеселер Њујорк 

тајмса. Млада лекарка, Наталија, покушава да открије истину о смрти свога деде 
негде на Балкану. Присећајући се прича које јој је приповедао у детињству, Наталија 
схвата да је можда умро док је трагао за бесмртним човеком, вагабундом за кога се 
говорило да не може умрети. Настојећи да схвати због чега би се човек који је 
одувек био рационалан упустио у такву потрагу, наилази на траг који ће је довести 
до похабаног примерка Књиге о џунгли и необичне приче о тигровој жени... 
 
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1718_knjiga_tigrova_zena_laguna.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Теа Обрехт родила се у 
Београду 1985, а у Сједињеним Америчким Држа-
вама живи од своје дванаесте године. Њене радове 
објављивали су многи познати амерички часописи, 
а укључена је и у антологије Најбоље америчке 

кратке приче и Најбоље америчко необавезно штива. 
Њујоркер ју је уврстио међу двадесет најбољих америчких 
писаца млађих од четрдесет година, као и у листу 5 испод 35 
Националне фондације за књигу. Добитник је награде Оринџ 
као најбољи женски писац за 2011. Живи у Њујорку. 
  
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Тигрова жена 
Обрехт,Теа  
Лагуна, 2011 
362 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ОБРЕХТ, Теа 
        Tigrova žena / Tea Obreht ; prevela Dubravka 
Srećković Divković. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : 
Margo-art). - 362 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: The Tiger`s Wife / Tea Obreht. - Tiraž 1500. - O 
autorki: str. [363]. 
ISBN 978-86-521-0817-6(broš.) 
NIBIS ID : 122165  
 

http://www.laguna.rs/n1718_knjiga_tigrova_zena_laguna.html�
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О књизи: 
Први пут у српској књижевности. Мајстори савремене српске приче. 

Антологија прича о Грчкој. Нема на свету човека који бар једном није пожелео да 
отпутује у Грчку. Уписана у све бедекере, конзервирана у књигама уметности на 
нашим полицама, она нуди дуго и животно путовање до прапостојбине европске 
мисли по којој смо васпитани и у којој деламо. Сваког ко се само једном окупао у 
њеном мору обузело је својеврсно осећање да је загазио у воду постања и приспео на 
важно место са којег се из магме и хаоса појавила јасно уобличена мисао о лепоти и 
мудрости. Инспирисани колевком цивилизације која нам је ту, надохват руке, 
најзначајнији савремени српски приповедачи прерушени у туристе, оперске певаче, 
заводнике, митотворце и Византинце исписују надахнуте и сижејно разноврсне 
приче. Њихов блистави омаж Грчкој само је мали део онога што јој заправо сви ми 
дугујемо. У антологији су заступљени: Милован Марчетић, Владимир Пиштало, Видосав Стевановић, 
Светислав Басара, Вида Огњеновић, Филип Давид, Јелена Ленголд, Горан Петровић, Давид Албахари, 
Владимир Кецмановић, Љиљана Шоп, Ибрахим Хаџић, Миомир Петровић, Љубица Арсић, Михајло 
Пантић, Игор Маројевић, Ђорђе Писарев, Мирјана Митровић, Вуле Журић, Даница Вукићевић, Дејан 
Стојиљковић, Бранко Анђић, Енес Халиловић, Васа Павковић, Александар Илић, Милица Мићић 
Димовска и Миодраг Раичевић.  
 
Преузето са: 
http://www.laguna.rs/n1774_knjiga_ovako_je_pocelo_l
aguna.html 
 
 
 
  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821-32(082.2) 
            OVAKO je počelo : priče o Grčkoj / priredili Ljubica 
Arsić i Dejan Mihailović. - Beograd : Laguna, 2011 
(Beograd : Margo-art). - 349 str. ; 20 cm. - (Majstori 
savremene svetske priče) (Edicija Talasi ; knj. 4)  
 
Tiraž 2.000. - Sadrži i biobibliografske beleške o autorima. 
ISBN 978-86-521-0801-5(broš.) 
NIBIS ID : 122026  
 

Наслов  
Издавач 
Димензије 

Овако је почело 
Лагуна, 2011 
349 стр. ; 20 cm 
 

http://www.laguna.rs/n1774_knjiga_ovako_je_pocelo_laguna.html�
http://www.laguna.rs/n1774_knjiga_ovako_je_pocelo_laguna.html�
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О књизи: 
Базен је прва књига Јоко Огаве која је објављена на енглеском језику и одмах 

је доживела велики успех. Награђена је признањем Ширли Џексон, које се додељује 
за изузетна књижевна остварења на пољу психолошких романа и прича с 
елементима фантастике и хорора. Три изврсно написане новеле представљене у овој 
књизи, показују ауторкино умеће да сачини напет заплет који читаоца често доводи 
у недоумицу. У свакој причи, нараторски глас је раван, емоционално удаљен, и у све 
три приче главне јунакиње су жене. Књигу прожима атмосфера језивости каква се 
јавља у ноћној мори, те опасан осећај да лепота и бол могу постојати истовремено. 
Огавина приповедна техника могла би се упоредити са искривљеним огледалом: 
уобичајене реакције су толико искошене да се претварају у нешто потпуно 
неочекивано: слике се ређају и повезују на веома изненађујуће начине. У зависности 
од читаоца, то може да изазове чуђење или чак неку врсту гађења. (Насловна прича говори о младој 
девојци Аји, која се хвата у коштац с растућим осећајем отуђености од сопствене породице. Њени 
религиозни родитељи одгајили су је заједно са напуштеном децом коју су прихватили на чување у 
сиротиште названо Светионик. Породичне фотографије испуњене су лишцима сирочића, „а ту сам и 
ја”, каже Аја, „изгубљена међу њима”. Једино дете с којим осећа повезаност јесте дечак по имену Ђун. 
Аја сваке недеље одлази на његове тренинге пливања, и посматра га. Ужива у прекрасним покретима 
Ђуновог тела, али је немогућност да до краја развије страст коју осећа, доводи до новог, непознатог 
искуства. У њој се развија пакост и она открива готово чулно задовољство у томе да мучи малено 
сироче које јој је препуштено на бригу. Огава смешта једно крај другог узвишено и одурно, као да 
жели да покаже колико су заправо блиска та два осећања. И друге две приче показују ауторкину 
вештину да прикаже фине нијансе окрутности. У Дневнику трудноће, за који је списатељица добила 
престижну Акутагавину награду, још један удаљени посматрач: жена код које из неког разлога 
изостају очекиване реакције. Она бележи тескобу и мучнину своје сестре у трудноћи, притом 
уживајући у сопственом апетиту: „Мислим на њу, склупчану у кревету, окружену свим тим мирисима 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Базен 
Огава, Јоко 
Танеси, 2011 
147 стр. ; 20 cm 
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и широко отворим уста да са залогајем меса прогутам и таму.” Овде Огава користи моћно књижевно 
средство, често у дечјим причама: у јукстапозицију ставља удобност и страх, топли дом и блесак зуба. 
Набијена двосмисленошћу, прича је структурирана као дневник, који девет месеци сажима у низ 
неповезаних тренутака, при чему су запажања јунакиње увек чудна и потпуно неочекивана. Последња 
прича, Студентски дом, иако најтрадиционалније испричана, заправо је најнеобичнија, скоро бизарна. 
Веза између познатог и опасног овде је посебно наглашена и чврста. Жена припрема све што је 
потребно како би сместила свог нећака у студентски дом у којем је и сама својевремено живела. Након 
што се доселио, њен рођак нестаје. Или се бар тако чини. Мале тајне о којима је само начула пре 
много година почињу да се шире пред њом и место које је некоћ сматрала другим домом сада изгледа 
страно. „Имала сам осећање да ме је нека непозната сила довела у овај невероватни положај и 
говорила сам себи да ће се све ускоро завршити и свет ће се опет вратити у своје нормално стање.” 
Огава пушта читаоца да верује како прича иде ка тужном, али извесном објашњењу: реч је, нажалост, 
о несрећи. Али онда нагло мења смер приповедања – и одлази у непредвидљиво, неочекивано, 
запањујуће. Док се јунакиња пење степеницама да открије тајну студентског дома, заправо се читава 
збирка завршава мистериозним подсећањем: дубока, запретена осећања су ту, баш надохват наше 
руке. 
 
Преузето са: http://www.tanesi.co.rs/details_bazen.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Јоко Огава сврстава се међу 
најбоље савремене јапанске писце. Рођена је 1962. 
г. и до сада је објавила преко 20 књига, а према 
њеним романима снимљени су и филмови. 
Добитница је свих престижних књижевних награда 

у Јапану, између осталог, понела је Акутагавину награду за 
Дневник трудноће, као и чувену Танизакијеву награду за 
књигу Минин марш. Дела јој се преводе широм света, а у 
Јапану су међу најчитанијима. У Огавиним романима прота-
гонисти су углавном жене. У њихове животе читалац бива 
увучен проницљивим списатељичиним описима онога што 
оне, најчешће као у искривљеном огледалу, примећују и 
осећају, или одбијају да виде.  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар Библиографски опис: 

821.521-31 
ОГАВА, Јоко 
         Bazen : tri novele / Joko Ogava ; prevela sa engleskog 
Ksenija Todorović. - Beograd : Tanesi, 2011 (Beograd : 
Draslar partner). - 147 str. ; 20 cm. - (Savremeni japanski 
roman / Tanesi ; 1)  
 
Prevedeno prema: Samenai kocha / Yoko Ogawa. - Na 
presavijenom delu kor. lista autorkina slika i beleška o njoj. - 
Tiraž 700. - Joko Ogava, Bazen: str. 145-147. - Sadrži i: 
Dnevnik trudnoće = Ninshin karenda ; Studentski dom = 
Dormitory. 
ISBN 978-86-81567-43-2(broš.) 
NIBIS ID : 121962  
 

http://www.tanesi.co.rs/details_bazen.html�
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О књизи: 
Нови роман Виде Огњеновић. У критици је већ оцењено да је реч о можда 

најбољем делу ове ауторке. Два издања за три месеца. Посматрач птица је 
узбудљива прича модерних времена, роман у чијим се гласовима сабирају искуства 
једног доба и преламају нека од најважнијих питања приватних и јавних историја 
савременог тренутка. Посматрач птица је несвакидашња похвала причи и причању, 
књига у којој сами јунаци уживају у причању и која нуди најпробранија читалачка 
задовољства. Роман Виде Огњеновић испуњавају велика и снажна прича, јунаци 
изузетних судбина, дубина приповедачког хумора и снага приповедања. У средишту 
овог изузетног романа налази се јунак изукрштаног и ускомешаног идентитета, али 
читалац прати и приче о Руском заштитном корпусу и белим Русима – емигрантима 
у Србији, о историји железнице у Србији, о прогонима и уметности, о Београду у 
време и после Другог светског рата, о Окуџави и Висоцком, о љубави и свевидећем оку полиције. У 
овај роман стала је читава друга половина XX века. Посматрач птица је један од најбољих српских 
романа новијег времена.  
 
Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/posmatrac-ptica/ 
 
 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Посматрач птица 
Огњеновић, Вида 
Архипелаг, 2010 
301 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/posmatrac-ptica/�
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Белешка о аутору: Вида Огњеновић је рођена у 
Дубочкама (Црна Гора). Студирала је светску књи-
жевност на Филолошком факултету и драмску 
режију на Факултету драмских уметности у 
Београду. Постдипломске студије је започела на 

Сорбони, а завршила на Универзитету у Минесоти. Била је 
стални редитељ, директор Драме, а затим и управник Народног 
позоришта у Београду. Била је и селектор Стеријиног позорја, 
као и главни и одговорни уредник часописа Сцена. Пише 
драме,  режира своје комаде као и дела других аутора, преводи, 
објављује прозу и есеје.  

  

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ОГЊЕНОВИЋ, Вида 
         Posmatrač ptica / Vida Ognjenović. - 2. izd. - Beograd 
: Arhipelag, 2010 (Novi Sad : Artprint ). - 301 str. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Zlatno runo / [Arhipelag])  
 
Tiraž 1.000. - O piscu: str. 301. 
ISBN 978-86-86933-91-1 
NIBIS ID : 35800  
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О књизи: 
Роман Мој Михаел сврстао је израелског аутора Амоса Оза у значајне светске 

романописце. Ова љубавна прича, смештена у Јерусалим пре Суецке кризе, говори о 
браку Хане Гонен са Михаелом, о њеном постепеном удаљавању од мужа и 
повлачењу у лични свет маште и потиснутих жеља. Предивно написан, веома 
емотиван, овај изузетни роман је уједно одлична љубавна прича и богат, мисаони 
портрет једне земље. 
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1780_knjiga_moj_mihael_laguna.html 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Амос Оз рођен је у Јерусалиму 
1939. г. Студирао је филозофију и књижевност на 
Хебрејском универзитету. Један је од најбољих 
израелских живих писаца, а уз то је и угледни 
политички коментатор и поборник мира на Блиском 

истоку. Аутор је многих књижевних дела међу којима су 
романи: Црна кутија, Познавати жену, Фима, Не одлази 
ноћас и најновији Исто море, као и документарна прозна дела 
На тлу Израела, Падине Либана, Израел, Палестина и мир и 
Почетак приче. Његове књиге преведене су на 28 језика. 
Добитник је многих међународних књижевних награда. 
Ожењен је и отац две кћерке и сина. Живи у Араду, у Израелу.  
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Мој Михаел 
Оз, Амос 
Лагуна, 2011 
290 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.411.16`08-31 
ОЗ, Амос 
          Moj Mihael / Amos Oz ; prevela Žermen Filipović. - 
Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art). - 290 str. ; 
20 cm 
 
Prevеdeno prema: My Michael. - Pravo ime autora: Amos 
Klausner. - Tiraž 1.500. - O autoru: str. [291]. 
ISBN 978-86-521-0855-8(broš.) 
NIBIS ID : 73928  
 

http://www.laguna.rs/n1780_knjiga_moj_mihael_laguna.html�
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О књизи: 
Прича о приватној авантури која је заувек променила историју целог света. 

Бродови не полазе само из лука, њих гурају наши снови. Многи историчари су већ 
говорили или ће говорити о Кристифоровом открићу и расправљаће о његовим 
последицама. Пошто сам му брат, једини који га познаје откако је дошао на овај 
свет, видео сам како се његова замисао рађа и како га обузима све јача грозница. 
Причаћу о настанку те замисли, о њеној сулудости. „Тринаестог августа 1476. 
Кристифор Колумбо доживљава бродолом у португалским водама. Будући адмирал 
је управо напунио двадесет пет година. Неким чудом успева да се докопа обале. 
Налази уточиште у Лисабону, код млађег брата Бартоломеа, по занимању карто-
графа. Од почетка XV века свет се отвара. У португалској престоници се окупљају 
припадници свих еснафа неопходних за Откриће. Двојица браће ће осам година 
припремати путовање о којем Кристифор машта од детињства. Он сања да оде у Индију, стигне до 
Сипанга (Јапан) и царства великог кана (Кина). Али уместо уобичајеног пута, Пута свиле, који иде на 
исток, кренуће преко океана, на запад. Хтео сам да се позабавим тим мало познатим раздобљем у 
историји људске знатижеље. Тренутком када се рађа нова слобода, упоредо са развојем инквизиције и 
прогоном Јевреја. Да бих то постигао, дао сам реч млађем брату Колумба – Бартоломеу. Овде он 
говори, он прича. Ово је свет кроз који ће вас водити мајстор картограф, носорог, произвођач удовица, 
учитељица у школи за птице, шљука, блудница која је чувена због својих ушију, Марко Поло, понеки 
доминиканац, пси који черече Индијанце... Ово је авантура која је за последицу има модерно доба – 
доба у којем и не сањамо да је постојало време када људи још увек нису знали где престаје насељени 
део света.“ 

Ерик Орсена  
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1698_knjiga_poduhvat_indija_laguna.html 
 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Подухват Индија 
Орсена, Ерик 
Лагуна, 2011 
322 стр. ; 20 cm 
 

http://www.laguna.rs/n1698_knjiga_poduhvat_indija_laguna.html�
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Белешка о аутору: Ерик Арну, алиас Орсена, после 
студија филозофије и политичких наука предаје 
економију на École normale supérieure. Од 1981. до 
1984. ради као саветник за културу председника 
Франсоа Митерана (тај период ће описати у Великој 

љубави из 1993). Године 1985. постаје члан Државног савета. 
Упоредо с тим, пише седам романа. Године 1978. добио је 
награду Роже Нимије за Живот као Лозана, а 1988. Гонкурову 
награду за Колонијалну изложбу. Десет година касније изабран 
је за члана Француске академије. Сматрају га једним од 
најзначајнијих савремених француских писаца.  
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.133.1-31 
ОРСЕНА, Ерик 
         Poduhvat Indija / Erik Orsena ; prevela Gordana 
Breberina. - Beograd : Laguna, 2011 (Novi Sad : Artprint ). - 
322 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: L`Entreprise des Indes / Erik Orsenna. - Tiraž 
1500. - O autoru: str. 323. - Bibliografija: str. 317-319. 
ISBN 978-86-521-0754-4(broš.) 
NIBIS ID : 122071  
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О књизи: 
Као и Ерик Мајкл Пакер, главни јунак ДеЛиловог Космополиса – романа 

посвећеног управо Полу Остеру – и Мајлс Хелер, главни јунак нове Остерове књиге, 
романа Сансет Парк, има двадесет осам година и Њујорчанин је. Њихове сличности 
ту, међутим, завршавају. Док је ДеЛилов Пакер мултимилијардер, Мајлс Хелер на 
Флориди преживљава радећи као физички радник. Напустивши родни град и 
факултет због породичне трагедије, годинама је лутао Америком, а за Флориду се 
везао због младе девојке, Пилар, која је још средњошколка. Управо због њене 
младости, међутим, тачније речено, малолетности, Мајлс ће се (привремено) 
вратити у Њујорк, одазвавши се позиву старог пријатеља... У Сансет Парку Остер 
се враћа неким од својих опсесивних тема: младости, породичним односима, 
Њујорку, књижевности. Контекст је савремен: време светске економске кризе и 
масовне незапослености, време у коме докторанти и перспективни уметници једва спајају крај с 
крајем, време флуидних и неодређених друштвених вредности. У свету у коме је извесна само 
неизвесност, Остерови јунаци у љубави проналазе једну од ретких оаза смисла. Иако је Мајлс Хелер 
без сумње главни јунак романа, његова перспектива нема привилегију да буде једина из које се прича 
приповеда. Перспективе његовог оца Мориса, мајке Мери-Ли Свон, старог пријатеља Бинга Нејтана, 
познаница и цимерки Алис Бергстром и Елен Брајс, доприносе полифоничности Сансет Парка, 
романа који, као и претходни Остерови, читаоца осваја чаробњачком вештином причања и у којем се 
Остер покаткад доима тужнијим и мудријим него икад пре.  
 
Преузето са: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2612 
 
 
 
  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Сансет Парк 
Остер, Пол 
Геопоетика, 2011 
231 стр. ; 21 cm 
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2612�
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Белешка о аутору: Пол Остер (1947) један је од 
најзначајнијих америчких романсијера данашњице, 
песник, есејиста, сценариста, редитељ и преводи-
лац. Својим друштвеним ангажманом сврстава се 
међу утицајне критичаре стања савременог света, и 

посебно савременог америчког друштва. Аутор је бројних 
романа. Написао је две мемоарске књиге, књигу есеја Умет-
ност гладовања, као и збирку песама Ишчезавања. Аутор је 
сценарија за филм Дим, коредитељ (са Вејном Вангом) филма 
Пандорина кутија, сценариста и редитељ филма Унутрашњи 
живот Мартина Фроста. Његове књиге су преведене на 
преко двадесет језика.  

 
  

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ОСТЕР, Пол 
          Sanset Park / Pol Oster ; preveli s engleskog Ivana 
Đurić Paunović i Muharem Bazdulj. - Beograd : Geopoetika 
izdavaštvo, 2011 (Novi Sad : Art-print). - 231 str. ; 21 cm. - 
(Edicija Svet proze / [Geopoetika izdavaštvo])  
 
Prevod dela: Sunset Park / Paul Auster. - Beleška o autoru: 
str. 231. 
ISBN 978-86-6145-072-3(karton) 
NIBIS ID : 121892  
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О књизи: 
„Небеске костурнице јесу сложен, модеран роман о старости која не доноси 

смирење, у којој седамдесетогодишњак Василије у овом новом рату губи сина и унука, а у 
прошлом рату убијен му је отац, а у оном претходном рату дјед оболио до скоре смрти и 
тако у бескрај, као страшни небески рингишпил с кога се не може сићи јер се не зауставља. 
Силазак је у ствари пад у амбис, као Фаустово проклетсво. Романом Небеске костурнице, 
Ранко Павловић умјетнички убједљиво даје визију нашег колективног памћења које је 
утемељено на мртвима, на гробовима, на потрази за мјестима страдања, нестајања и 
васкрсења. То је слика које не може да се додворава овоме или ономе, која је дата високом 
мјером умјетничке убједљивости, језичке чистоте и сажетости. Она показује сва наша 
батргања кроз глиб незнања, трагање за утјехом, иако утјехе не може бити. Павловић своје 
личности ваја психолошки утемељено, њима блиским језиком, њима блиским сликама које 
су слике завичаја, наших врлети и чука, бестрагија и никад припитомљених варошица. 
Узбудљива прича о животу и смрти, лицу и наличју. Небеске костурнице истовремено нису роман 
фактографије, тешког набрајања мртвих, него књижевно дјело у коме читалац открива пулс не само прошлости, 
него наше савремености, ако не, не дај нам Боже, и будућности. Гдје живимо, тешко да од тога можемо да 
побјегнемо.“ 

Ранко Рисојевић 
 
Преузето са: корица књиге 
 
 
 
  
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Небеске костурнице 
Павловић, Ранко 
Прометеј, 2011 
180 стр. ; 21 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 
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Белешка о аутору: Ранко Павловић је рођен 1943. 
г., у Шњеготини Горњој, код Теслића. Живи и 
ствара у Бањалуци. Пише поезију, прозу и драмске 
текстове, за одрасле и за децу. Бави се књижевном 
критиком и есејистиком.  До сада је објавио десет 

збирки песама, 13 збирки приповедака, три романа, збирку 
есеја и десет радио драма за одрасле, затим 12 збирки прича за 
децу, један роман за младе, десетак текстова за дечја 
позоришта и петнаестак радио-игара за децу. Заступљен у 
читанкама, лектири и многим антологијама. Превођен и 
награђиван значајним признањима за књижевност. 

 
  

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ПАВЛОВИЋ, Ранко 
        Небеске костурнице / Ранко Павловић. - Нови Сад : 
Прометеј, 2011 (Нови Сад : Прометеј ). - 180 стр. ; 21 cm 
 
ISBN 978-86-515-0598-3(картон) 
NIBIS ID : 36505  
 



 
ст

ра
на

 2
57

 
 
 
 
 
 
 
 
 
О књизи: 
После три деценије писања романа добитник Нобелове награде за те исте 

романе, сакупио је у овој књизи есеје и репортаже писане све то време паралелно са 
белетристиком. Неке од њих прате и цртежи нацртани Памуковом руком. Друге боје 
су представиле свога аутора као врцавог, забавног, духовитог, али истовремено и 
врло озбиљног, промишљеног посматрача света и сопственог живота. Он се овде 
можда отворио и више но што је планирао: текстови о пушењу, односу са својом 
ћерком или о опсесивној самоћи приказују га у до сада непознатом светлу. Када се 
ови интимнији чланци повежу са текстовима о тзв. књигама његовог живота, 
читањем, анализом политике у Турској и Европи, а потом са путовањима по другим 
градовима и цивилизацијама, добија се књига самоиспитивања и једне нове 
(ауто)биографије врло перцептивног човека који једнако изнијансирано запажа све 
око себе било да гледа на свет са свог прозора или из авиона. То што је ова књига састављена од 
међусобно веома различитих врста есеја и чланака, уз повећи интервју дат часопису Paris Review, уз 
наградни додатак – причу Гледање кроз прозор, заправо је њена предност. Збир ових текстова је и 
врхунска вредност ове књиге: добили смо богату и потпуну слику Писца и његове непоткупљиве 
оданости литератури. Орхан Памук као да би да нам каже: па, писци и књижевност томе и служе – да 
буду Једно. 

Владислав Бајац 
 
Преузето са: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2660 
 
 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Друге боје 
Памук, Орхан 
Геопоетика, 2011 
382 стр. ; 24 cm 
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2660�
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Белешка о аутору: Орхан Памук је рођен у 
Истанбулу 1952. г. По завршеној гимназији студи-
рао је архитектуру, али се потом определио за 
новинарство. Памук, који за себе каже да је у 
детињству и младости маштао о томе да постане 

сликар, активно се посветио писању 1974. г. Године 2006. 
додељена му је Нобелова награда за књижевност. Исте године 
одликован је француским Орденом витеза реда уметности и 
књижевности, а Универзитет у Вашингтону доделио му је 
медаљу (Distinguished Humanist Medal), која се бијенално 
додељује научницима и уметницима за врхунска дела и 
храброст. Орхан Памук је почасни члан Америчке академије 
уметности и књижевности, као и Кинеске академије друштве-
них наука. Године 2010. уручена му је награда Norman Mailer Lifetime Achievement Award. Добитник је и бројних других 
књижевних награда. Књиге Орхана Памука преведене су на више од 40 светских језика и продате у тиражу од више 
милиона примерака. 

  

Библиографски опис: 
821.512.161-4 
ПАМУК, Орхан 
         Druge boje : eseji i jedna priča / Orhan Pamuk ; 
prevela sa turskog Mirjana Marinković. - [1. izd.]. - Beograd 
: Geopoetika izdavaštvo, 2011 (Novi Sad : Art-print). - 382 
str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Krug)  
 
Beleška o autoru: str. 381-382. - Registar. 
ISBN 978-86-6145-076-1(broš.) 
NIBIS ID : 121893  
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О књизи: 
Мужеви: дозвољено је имати само једног у исто време... Бела се тајно удала 

за Стивија пре много година. Били су студенти и правили су се да су одрасли. Када 
је реалност покуцала на врата, Бела је једноставно отишла. Много година касније 
она упознаје Филипа, и упркос свом завету да се више никада неће удавати, не може 
да одоли. Он је прилика. Духовит, шармантан, интересантан и нежан. Једини 
проблем је што је и даље званично удата за Стивија. А никако да нађе прави 
тренутак да то саопшти Филипу. Бела зато планира да никада не открије своју тајну, 
јер то је ионако само глупи лист папира, заведен код матичара, зар не? А Стивија 
није видела годинама и вероватно га више никада неће срести... Осим када њена 
најбоља пријатељица Лора, не представи друштву новог момка – никог другог до 
Стивија. Да ли ствари могу бити компликованије? Само ако би се Бела и Стиви 
поново заљубили једно у друго... 

 
Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Mu%C5%BEevi-74142 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Адел Паркс је рођена у Тисајду 
на североистоку Енглеске. Завршила је енглески 
језик и књижевност на Лестер универзитету. Након 
завршених студија, живела је у Италији и Африци, 
али је већи део свог „одраслог“ живота провела у 

Лондону. Данас живи у Чисвику с мужем и сином. Њени 
досадашњи романи били су бестселери и објављивани су у 
више од 20 земаља. 

Библиографски опис: 
821.111-31 
ПАРКС, Адел 
        Мужеви / Адел Паркс ; превела с енглеског Гордана 
Марковић. - Београд : Плато Books : B&S, 2010 (Београд 
: B&S). - 406 стр. ; 20 cm. - (Библиотека ``Савремена 
проза`` / [Плато Books и B&S] ; 115)  
 
Превод дела: Husbands / Adele Parks. - На пресавијеном 
делу кор. листа ауторкина слика и белешка о њој. 
ISBN 978-86-447-0533-8(брош.) 
NIBIS ID : 121683  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Мужеви 
Паркс, Адел 
Плато Books, 2010 
406 стр. ; 20 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Muževi-74142�


 
ст

ра
на

 2
60

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
О књизи: 
Тони Парсонс нам показује зашто није само врло популаран романописац, 

него и један од најомиљенијих британских новинара. Ако вам млада љубавница 
сломи срце, ако паднете с харлија или ако направите будалу од себе – па, мушкарци 
су то одувек радили и увек ће радити. То није криза средњег доба. То је само 
најновија глупост у дугом низу глупости. Али, шта је с мало саосећања према 
стереотипном мушком понашању? Такви смо, тако смо испузали из праисконске 
мочваре. Дајемо све од себе, заиста... Савремени мушкарац заправо је очувао 
превише старих навика него што је добро за њега. Потребу за ловом, жељу за 
борбом и неодољиви порив да просипа семе. То баш и није рецепт за спокојан 
живот... Ово је књига о животу савременог мушкарца. Објашњава нам шта се догађа 
у његовој глави, у његовом срцу и у његовим панталонама, и зашто. Ово је књига о 
звуку правих пушака и додиру силиконских груди. О томе шта учинити кад хулигани псују а ви сте с 
дететом. О инстант сексу, о сексуалној треми и у томе зашто су фудбал и аутомобили отишли до 
ђавола. С истом оном немилосрдном проницљивошћу која карактерише његове бестселере као што је 
Човек и дечак, Парсонс нам објашњава зашто је криза средњег доба само мит и посеже за осетљивом 
темом последњег опроштаја од родитеља. Открива нам како осмех Бобија Мура, истинска љубав и 
бокс могу спасти савременог мушкарца...  
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1554_knjiga_o_zivotu_smrti_i_dorucku_laguna.html 
 
 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

О животу, смрти и доручку 
Парсонс, Тони 
Лагуна, 2011 
268 стр. ; 20 cm 
 

http://www.laguna.rs/n1554_knjiga_o_zivotu_smrti_i_dorucku_laguna.html�
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Белешка о аутору: Тони Парсонс је један од 
најутицајнијих писаца у Енглеској. Рођен је у сиро-
машној породици у Лондону. Када му је било два-
десет година запослио се у фабрици за производњу 
џина. Потом је постао музички новинар и пратио је 

експлозију панка и новог таласа. Током седамдесетих био је 
музички критичар у NME, једном од најутицајнијих  музичких 
листова у Британији. Његови интервјуи с групама као што су 
The Clash, Sex Pistols, Blondie, Talking Heads и Ramones 
начинили су га култном фигуром међу младима Енглеске. 
Парсонс је добијао награде за свој новинарски рад у листовима 
GQ и Elle током осамдесетих. Деведесетих је постао један од 
најпознатијих телевизијских коментатора у емисији BBC-ja, 
Late Review. Његов први роман Човек и дечак доживео је огро-
ман успех у Енглеској и само за прва два месеца продат је у 
тиражу од 750.000 примерака.  
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111-31 
ПАРСОНС, Тони 
         O životu, smrti i doručku / Toni Parsons ; preveo 
Nenad Dropulić. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : 
Margo-art). - 268 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: Tony Parssons on Life, Death and Breakfast. - 
O autoru: str. 267-268. 
ISBN 978-86-521-0657-8(broš.) 
NIBIS ID : 122084  
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О књизи: 
Мало је дела у светској књижевности која су стекла тако велику славу какву 

има санскритска класика, Панчатантра. Писана у јединственој индијској форми 
приче унутар приче, Панчатантра је, од давнина па све до данашњих дана, 
представљала извор едукације и забаве. Панчатантра, у преводу, значи „пет 
књига“. У тих пет књига један образовани Браним на себе преузима задатак да 
подучи три глупа и необразована принца преко прича које представљају принципе 
световне мудрости. Такозване „поуке“ ових прича се не ослањају на моралност; оне 
славе разбориту и практичну мудрост у питањима живота и управљања државом.  

 
 

 
Преузето са: 
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/107539_Pan%C4
%8Datantra_ISBN:978-86-7958-011-5 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.211-342:398 
            ПАНЧАТАНТРА / превео и приредио Флавио 
Ригонат. - Београд : Лом, 2008 [тј.] 2009 (Београд : 
Caligraph ). - 188 стр. ; 22 cm 
 
Преведено према: The Panchatantra. - Тираж 300. - 
Поговор: стр. 183-187. - Напомене уз текст. 
ISBN 978-86-7958-011-5(картон) 
1) Индијске народне басне 
821.211.09-342:398 
NIBIS ID : 122375  
 

Наслов 
Издавач 
Димензије 

Панчатантра 
ЛОМ, 2009 
188 стр. ; 22 cm 
 

http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/107539_Pančatantra_ISBN:978-86-7958-011-5�
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/107539_Pančatantra_ISBN:978-86-7958-011-5�
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 О књизи: 
Питање да ли је уопште требало бацити атомске бомбе на Хирошиму и 

Нагасаки предмет је за неко друго време и о њему треба да полемишу неки други 
људи. Ово је једноставно прича о томе шта се под бомбама догодило људима и 
предметима. Цела ова прича посвећена је танушној нади да нико никада више неће 
умрети таквом смрћу. Како се све више ближимо стреловитом ширењу нуклеарног 
оружја па чак и нуклеарном тероризму, морамо се сетити да Хирошима и Нагасаки 
пружају пример отприлике онолике разорне моћи оружја колику ћемо 
највероватније поново видети. Нада да прошлост није само пролог заиста је 
танушна, али никада нисам срео анђела наде који није деловао изгладнело и 
испијено. Посебно је истицана вештина Чарлса Пелегрина да читаоца уведе у 
збивања тако да стекне утисак да се све одвија ту, пред њим, као да може свим 
чулима да осети ужасе које је бомба донела. Последњи воз из Хирошиме потресна је али хумана књига, 
у њој Пелегрино у стопу прати људе чија је судбина већ одлучена, али и преживеле гледа на један од 
најстрашнијих догађаја у историји, и то са обе стране. У њој се као у успореном кино-роману 
документи и имагинација преплићу на јединствен начин, какав није виђен у савременој прози. Ускоро 
је, међутим, покренута права лавина контроверзи, утолико тежих јер Пелегринова слика америчког 
бомбардовања није могла бити пријатна за амерички војно-политички естаблишмент, и учеснике у тој 
акцији. Војничко братство припадника 509. мешовите групе америчког ратног ваздухопловства 
објавило је опширно саопштење у коме протестују због онога што је по њиховом мишљењу погрешно 
приказано, а довели су у сумњу и нека сведочења којима се Пелегрино послужио. У једној покренутој 
расправи изречене су и сумње у Пелегрина, на крају се и његов издавач поколебао, иако нека спорна 
сведочења или непотврђени догађаји заправо не мењају основни квалитет целе књиге. Пелегрино је, 
наравно, погрешио инсистирајући на томе да се може створити утисак о реконструкцији целог 
догађаја. Зато је изложен страховитом притиску. Са друге стране, контроверзе су ефикасан начин да се 
тешка и за Американце непријатна тема, која је могла постати догађај године и бити преточена у 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Последњи воз из Хирошиме 
Пелегрино, Чарлс 
Моно и Мањана, 2011 
384 стр. ; 21 cm 
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филмски блокбастер, држи по страни. Свој данак узеле су и политичке потребе у време када САД воде 
два рата. Проблем је и недовољно разликовање закона писања професионалне историографије од 
рубног жанра у којем се маштом дограђују детаљи, у најмању руку, корак од историографске 
публицистике до документарног романа и романсираних докумената. Да ли је одиста дошло до 
инцидента у хангару у коме је била смештена атомска бомба бачена на Хирошиму – важно је за 
америчку војску, али много мање за оне на које је бомба бачена. Питања и дилеме да ли је нуклеарно 
бомбардовање било неопходно да би се рат ефикасно окончао, или је реч о ратном злочину у којем се 
уништавају градови и цивилно становништво, па чак, како је цинично речено, да је требало бомбе 
бацити да се оправдају огромна средства која су у њу уложена и осигура супремација у послератном 
периоду, све то и даље рађа нелагоду и представља теме о којима се ни данас не расправља сасвим 
слободно. Савезничка бомбардовања цивила у Другом светском рату врло су неугодна тема за оне који 
су их вршили. Књига о бомбардовању Хирошиме и Нагасакија садржи много различитих углова 
гледања. Ту се реконструишу два стравична дана, оно што им је претходило и оно што је уследило, 
укрштају се казивања очевидаца, Јапанаца који су преживели атомско бомбардовање и сећања 
америчких авијатичара с владиним документима, који су доскора носили ознаку тајности. Људи и 
догађаји, страховити призори, ређају се као у роману у којем што је прича тежа то је књигу теже 
испустити из руку. Чарлс Пелегрино не крије да је опчињен механизмом деловања тог оружја, али је 
подједнако заинтересован за његове далекосежне, не само физичке већ и психолошке и културолошке 
последице. Није ту реч само о гама-зрацима, млазу неутрона и масним капима отровне црне кише. 
Скоро поентилистички приказујући сложену политичку и војну стратегију које су се на крају изродиле 
у атомске детонације, Пелегринова књига се не своди на судско-медицинску фактографију, на опис 
нуклеарних реакција, нити на културолошку или војнополитичку анализу краја рата. Он није ни борац 
против нуклеарног оружја. А о поузданости историјског виђења и предрасудама које га ремете, 
свеједно да ли су позитивне или негативне, проистекле из поноса или стида, доста казује чињеница да 
Пелегрино именом и презименом представља двоструко преживеле, иако је по службеним записима 
јапанских власти постојао само један човек који је преживео и Хирошиму и Нагасаки: Цутому 
Јамагучи. Јесу ли остали плод имагинације, или су до сада били скривени далеко од сваке јавности? И 
у најбољем роману тешко је замислити јунака који би из Хирошиме, после атомске бомбе, побегао у 
безбедност Нагасакија. То је већ више од судбине. Пелегриново дело читаоца не оставља на миру, а 
његове контроверзне одлике само појачавају тај утисак. 

 Александар Јерков 
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Преузето са: http://www.monoimanjana.rs/bd7c5dф5-1642-492a-a7be-9265cd3фc179/POSLEDNJI-VOZ-
IZ-HIROSIME.aspx 
 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Чарлс Пелегрино рођен је 
1953. г. у Њујорку. Стекао је мастер диплому на 
Универзитету Лонг Ајленд. Тврди да му је одузета 
титула доктора наука на Универзитету Велингтон 
на Новом Зеланду јер је дошло до суштинских 

неслагања са колегама у вези са теоријом еволуције. И његову 
уметничку и документарну прозу, која се ослања на научна 
истраживања из најразличитијих области, прате контроверзе 
које су кулминирале након објављивања његовог дела По-
следњи воз из Хирошиме. 
 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111(73)-94 
ПЕЛЕГРИНО, Чарлс 
         Poslednji voz iz Hirošime : osvrti preživelih / Čarls 
Pelegrino ; sa engleskog prevela Ljiljana Nedeljković. - 
Beograd : Mono i Manjana, 2011 (Lazarevac : Elvod-print). 
- 384 str. : ilustr. ; 21 cm  
 
Prevod dela: The Last Train from Hiroshima / Charles 
Pellegrino. - Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i 
beleška o njemu. - Napomene: str. 364-381. - Str. 382-384: 
Uz ovo izdanje / A. J. [Aleksandar Jerkov]. 
ISBN 978-86-7804-322-2(broš.) 
1) Хирошима - Бомбардовање - 1945 - У успоменама 
821.111(73)-94 
NIBIS ID : 122130  
 

http://www.monoimanjana.rs/bd7c5df5-1642-492a-a7be-9265cd3fc179/POSLEDNJI-VOZ-IZ-HIROSIME.aspx�
http://www.monoimanjana.rs/bd7c5df5-1642-492a-a7be-9265cd3fc179/POSLEDNJI-VOZ-IZ-HIROSIME.aspx�
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О књизи: 
Роман Омон Ра је исповест совјетског космонаута Омона Кривомазова, који 

је цели свој живот посветио једној мисији: лету на Месец. Упркос сивилу и 
антиутопијској стварности друштва у којем одраста, које на сваки начин од њега 
покушава да направи монофункционалног војника партије, Омон је самоникла, 
импресивна личност која у свом свету гради аутономију мисли и вредности, личност 
која ће на крају разоткрити лаж којој треба да поднесе жртву и победити нељудски 
поредак.  

 
Преузето са: http://www.delфi.rs/ka1un6090/delфi_knjige_omon_ra.html 
 
 
 
  
 
 

Белешка о аутору: Виктор Пељевин је руски 
књижевник, рођен 1962. г. Књижевношћу је почео 
да се бави крајем осамдесетих година, а 1994. г. је 
добио Малог Букера за роман Живот инсеката. 
Сви његови романи постигли су планетарни успех 

јер овај даровити писац у њима врло духовито и тачно 
портретише апсурдности и неистине најпре руског савременог 
друштва стасалог на социјалистичкој традицији, па потом 
глобалног уређења света. 

  

Библиографски опис: 
821.161.1-31 
ПЕЉЕВИН, Виктор 
         Омон Ра : роман / Виктор Пељевин ; превела са 
руског Наталија Ненезић. - 2. изд. - Beograd : LOM, 2007 
(Београд : Caligraph). - 137 str. ; 21 cm. - (Едиција Руска 
шума ; књ. 2)  
 
Превод дела: Омон Ра / Виктор Пелевин. - Тираж 500. - 
Белешка о писцу: str. [141]. - На кор. белешка о писцу. 
ISBN 978-86-83499-26-7(брош.) 
NIBIS ID : 122260  
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Омон Ра 
Пељевин, Виктор 
ЛОМ, 2007 
137 стр. ; 21 cm 
 

http://www.delfi.rs/ka1un6090/delfi_knjige_omon_ra.html�
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О књизи: 
Идући трагом Булгакова који је у Мајстору и Маргарити описао долазак у 

Москву демонског бића највишег реда, професора Воланда, Пељевин описује живот 
бића нижег демонског реда у Москви, на почетку трећег миленијума. Реч је о 
лисици А. Хули којој друштво прати згодни вук Александар. Ово дело, како је 
критика уочила, је у суштини заједљиво, иронично, али и лирско. Аутор се руга 
буржоаским вредностима и генерацији менаџера и истовремено расправља о 
„вечитим питањима“ као и о љубави, која има шансе да спасе свет. 

 
 

Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Sveta-knjiga-
vukodlaka-53688 
 
 
 
 
  
 
  

Библиографски опис: 
821.161.1-31 
ПЕЉЕВИН, Виктор 
         Света књига вукодлака / Виктор Пељевин ; превела 
с руског Мирјана Грбић. - 2. изд. - Београд : Плато Books 
: B&S, 2010 (Београд : B&S). - 323 стр. ; 20 cm. - 
(Библиотека ``Савремена проза`` / [Плато Books [и] 
B&S] ; 85)  
 
Превод дела: Священная книга оборотня / Виктор 
Пелевин. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова 
слика и белешка о њему. 
ISBN 978-86-447-0487-4(ПB ; брош.). - ISBN 978-86-
6115-028-9(B&S) 
NIBIS ID : 121758  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Света књига вукодлака 
Пељевин, Виктор 
Плато Books, 2010 
323 стр. ; 20 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Sveta-knjiga-vukodlaka-53688�
http://www.plato.rs/knjiga-Sveta-knjiga-vukodlaka-53688�
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О књизи: 
Пељевинова маштовитост и пародија у овој књизи као да надмашују све оно 

што је и до сада читаоца доводило до горког смеха и зачуђујућег одушевљења. Кроз 
пет новела он слика савремено руско и светско друштво, карикирајући приче о 
теоријама завере, политичким шпијунирањима, тајним службама које се уплићу у 
животе обичних људи, и супротставља им источњачку религију и мистицизам који 
нуде праву животну хармонију, али пред којима је човек са запада сасвим мали и 
смешан и није у стању да их досегне. У првој новели јунака ангажује државна без-
бедност да путем радио-везе инсталиране у пломби зуба, у улози Бога, шаље Џорџу 
Бушу поруке и политичке смернице. У другој новели прати се прича о човеку који је 
опструирао рад америчких беспилотних бомбашких летелица у Авганистану... 
Последња новела чини формалну спону са насловом књиге који је пародијска 
реплика на поезију Блока и Мајаковског. 

 
 

Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Sok-od-
ananasa-za-divnu-damu-92462 
 
 
 
 
  
 

  

Библиографски опис: 
821.161.1-32 
ПЕЉЕВИН, Виктор  
         Sok od ananasa za divnu damu : r@t i mir / Viktor 
Peljevin ; prevela s ruskog Mirjana Grbić. - Beograd : Plato 
Books : B&S, 2011 (Beograd : B&S). - 243 str. ; 20 cm. - 
(Biblioteka Savremena proza / [Plato Books] ; 123)  
 
Prevod dela: Ананасная вода для прекраснои дамы / 
Виктор Олегович Пелевин. - Na presavijenom delu kor. 
lista autorova slika i beleška o njemu. - Tiraž 1000. 
ISBN 978-86-447-0563-5(PB; broš.). - ISBN 978-86-6115-
086-9(B&S) 
NIBIS ID : 121690  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Сок од ананаса за дивну даму 
Пељевин, Виктор 
Плато Books, 2011 
243 стр. ; 20 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Sok-od-ananasa-za-divnu-damu-92462�
http://www.plato.rs/knjiga-Sok-od-ananasa-za-divnu-damu-92462�
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 О књизи: 
Роман Зов планина са својим реалистичким и натуралистичким поступцима у 

представљању првенствено пејзажа, а затим људи и њихових обичаја и вредности, 
јесте дело у ком Передина идеологија највише долази до изражаја. У делу се 
исказују идеје патријархалности и антилиберализма а модел живота на селу се 
поставља као противтежа градском. На крају тријумфује идеализам у коме 
планинска област са традиционалним вредностима побеђује оно што је страно, ново 
и опасно захваљујући асимилацији лика који представља Мадрид, напредак и 
буржоаско друштво, а читалац налази „мрачну и симболичку лекцију из живота“.  
 
Преузето са: http://www.pi-
press.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=64:%D0%B7%D0%BE%D0%B2-
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&Itemid=70&lang=sr
 

 

 
 
  
 

Белешка о аутору: Хосе Марија де Переда је 
шпански писац, рођен 1833. г. у месту Поланко 
(Шпанија). Планински део Кантабрије, као и 
патријархални и религиозни амбијент у ком је 
Переда провео детињство у великој мери је 

утицао на његово књижевно стваралаштво, што се најбоље 
може приметити у рoману Зов планина, који се сматра 
његовим најзначајнијим делом. Поред интензивног књи-
жевног стварања, Переда је остварио и политичку каријеру, 
а године 1897. постао је члан Шпанске краљевске академије. 
Умро је 1906. г. 

 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Зов планина 
Переда, Хосе Марија де 
Pi-press, 2011 
455 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.134.2-31 
ПЕРЕДА, Хосе Марија де 
       Zov planina / Hose Marija de Pereda ; sa španskog 
prevela Tijana Pištignjat ; pogovor napisala Mirjana Sekulić. 
- Pirot : Pi-press, 2011 (Pirot : Pi-press). - 455 str. ; 21 cm. - 
(Edicija Klasici španskog realizma)  
 
Prevod dela: Penas arriba / Jose Maria de Pereda. - Tiraž 
1.000. - Napomene uz tekst. - Peredina ideološka rasprava u 
romanu Zov planina: str. 445-455. - Bibliografija: str. [456]. 
ISBN 978-86-6023-189-7(broš.) 
1) Переда, Хосе Марија де (1833-1906) - ``Зов планина`` 
821.134.2.09-31 Переда Х. М. 
NIBIS ID : 122718  
 

http://www.pi-press.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=64:зов-планина&Itemid=70&lang=sr�
http://www.pi-press.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=64:зов-планина&Itemid=70&lang=sr�
http://www.pi-press.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=64:зов-планина&Itemid=70&lang=sr�
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О књизи: 
Биографски роман о животу Рембранта ван Рајна, једног од највећих сликара 

седамнаестог века. Поред тога што се остварио у љубави и уметности, два 
најважнија облика среће у животу, доживео је да све изгуби само зато што је био 
опчињен својим сном, а није на време схватио намеру својих противника. Данас, 
када многи људи пролазе стазом идентичног страдања, можда би његово искуство 
могло да им помогне. Рембрант, млинарев син указује и на неке модерне аспекте 
живота и достигнућа наше цивилизације, које је Рембрант разумео у свом животу и 
времену. 
 

Преузето са: http://www.prometej.rs/E-
Knjizara/2410/Rembrant,-mlinarev-sin.shtml 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Сретен С. Петковић рођен је средином 
прошлог века. До сада је објавио Песме о питањима збирку 
песама за децу и књигу прича Чудне ствари. Рембрант, 
млинарев син

  

, књига о животу Рембранта ван Рајна, његов је 
први роман. Живи и ради у Београду. 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Рембрант, млинарев син 
Петковић, Сретен С. 
Прометеј, 2011 
179 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.161.1-31 
ПЕТКОВИЋ, Сретен С. 
         Rembrant, mlinarev sin : [biografski roman o životu 
jednog od najvećih slikara sedmnaestog veka, Rembranta 
van Rajna] / Sreten S. Petković. - Novi Sad : Prometej, 2011 
(Novi Sad : Prometej). - 179 str. ; 20 cm 
 
Tiraž 500. - Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i 
beleška o njemu. 
ISBN 978-86-515-0570-9(broš.) 
1) Рембрант, Харменс ван Рајн (1606-1669) - У 
литератури 
821.163.41-31 
NIBIS ID : 37277  
 

http://www.prometej.rs/E-Knjizara/2410/Rembrant,-mlinarev-sin.shtml�
http://www.prometej.rs/E-Knjizara/2410/Rembrant,-mlinarev-sin.shtml�
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 О књизи: 
И онај коме породица данас делује старински или страно читаће Породичне 

сторије као нешто што му је било потребно иако то није ни знао. Граница блискости 
је заправо удаљеност, а велики мајстор приповедач Горан Петровић то у свакој 
причи показује на нов, маштовит и неочекиван начин.  Породичне теме јављају се у 
свим књигама овог писца на различите начине, а у свакој збирци, па и изван њих, 
обликоване су ситуације које говоре о људској блискости и везама које нас спајају, о 
напетостима и тегобама које нас удаљавају једне од других. То се посебно добро 
види у Петровићевим породичним причама које су овде, у дијалогу уредника и 
аутора, обједињене на једном месту. Свако ко осећа породицу као место живота, 
наћи ће у њима књигу за себе. 
 
Преузето са: http://www.monoimanjana.rs/46c86dф5-ea95-450ф-b810-07d03bd04d86/PORODICNE-
STORIJE.aspx 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Горан Петровић је српски 
књижевник, рођен 1961. г. у Краљеву. Објавио је 
романе: Атлас описан небом, Опсада цркве Светог 
Спаса, Ситничарница „Код срећне руке“, као и 
збирке приповедака: Острво и околне приче, 

Ближњи, Све што знам о времену, Испод таванице која се 
љуспа, Разлике, књигу кратке прозе Савети за лакши живот и 
књигу записа Претраживач  као и драмски текст Скела. 
Добитник је бројних књижевних награда. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Породичне сторије 
Петровић, Горан 
Моно и Мањана, 2011 
151 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-32 
ПЕТРОВИЋ, Горан 
         Породичне сторије / Горан Петровић ; избор и 
поговор Александар Јерков. - Београд : Моно и Мањана, 
2011 (Нови Сад : Сајнос). - 151 стр. ; 21 cm. - (Едиција 
Путеви разлике / Моно и Мањана)  
 
Има ли још негде некога?: стр. 133-148. - О писцу: стр. 
149-150. 
ISBN 978-86-7804-503-5(брош.) 
NIBIS ID : 122151  
 

http://www.monoimanjana.rs/46c86df5-ea95-450f-b810-07d03bd04d86/PORODICNE-STORIJE.aspx�
http://www.monoimanjana.rs/46c86df5-ea95-450f-b810-07d03bd04d86/PORODICNE-STORIJE.aspx�
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О књизи: 
Овај историјски трилер о последњим данима римског императора Галерија 

Максимијана с почетка IV века, који се од дачког говедара уздигао до царског 
достојанства, користи елементе криминалистичког романа и лирске прозе, али 
истовремено сецира психолошки профил једног владара, његово поимање власти и 
њеног утицаја на човека који је носи. У успелој романескној реконструкцији једног 
давно минулог времена на територији данашњег Балкана, пред читаоцима се на 
убедљив начин оживљава доба ширења хришћанства и рађа универзална прича о 
заблудама и краху преамбициозних идеја о уједињењу света. Геостратешки положај 
центра Источног римског царства, шарена демографска карта тадашње Горње 
Мезије, коју су насељавали Трачани, Дачани, Карпи и Бастарни – чине сликовит 
миље једног суровог и тешког времена, где се одвија радња пуна преокрета и 
изненађујућих перипетија. У улози приповедача нашао се Галеријев ратни друг, легионар Леокрит, 
који је дошао да због личне освете убије овог владара Источног царства, док је место дешавања – 
августова летња резиденција Фелиx Ромулиана – данашњи Гамзиград у Србији. Користећи се знањем 
о прогонима хришћана и мало познатој историјској личности Галеријевог сина Кандидијана, те 
његовој парадоксалној судбини, Миомир Петровић написао је роман који се чита у једном даху.  
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1581_knjiga_galerijeve_vatre_laguna.html 
 
 
 
  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Галеријеве ватре 
Петровић, Миомир 
Лагуна, 2011 
262 стр. ; 20 cm 
 

http://www.laguna.rs/n1581_knjiga_galerijeve_vatre_laguna.html�
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Белешка о аутору: Миомир Петровић је драмски 
и прозни писац, као и теоретичар књижевности, 
рођен у Београду 1972. г. Дипломирао је на Oдсеку 
за драматургију на Факултету драмских уметности 
у Београду (1995). Докторирао на Одсеку за интер-

дисциплинарне студије на Универзитету уметности у Бео-
граду. Тренутно ради као доцент на Факултету за културу и 
медије Мегатренд универзитета у Београду.  
 
  

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ПЕТРОВИЋ, Миомир 
        Galerijeve vatre / Miomir Petrović. - Beograd : Laguna, 
2011 (Beograd : Colorgrafx). - 262 str. : ilustr. ; 20 cm 
 
Tiraž 2000. - Pojmovnik: str. 243-255. - O autoru: str. 261-
262. 
ISBN 978-86-521-0643-1(broš.) 
NIBIS ID : 122095  
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О књизи: 
У роман Шака мрака, заснован на историјским догађајима и стварним 

личностима, уткана је живописна фантастика која последњих година плени пажњу 
светских зналаца белетристике и има изузетну читаност. У књизи су сједињени 
историографија и фантастика, а радња романа саткана је од бројних чуда и протеже 
се на пет векова, сабијена у 24 сата и омеђена на 11 хектара смедеревске цитаделе. 
Војник, који је поверовао у поднаредникову причу о ускрснућу и благу које тражи 
људски жртву да би било откривено, по старешиновој заповести ишчупао је 
поднаредниково срце и јабучицу, а крв накапао на месту које му је речено. По 
поднаредниковом уверењу требало је да војник, пошто исцеди крв из срца, лако нађе 
бочицу с чудотворном водом којом ће оживети поднаредника, што се није 
обистинило. У роману су презентирани историјски документи и новински текстови 
из 1892. када је поднаредник себе ритуално принео на жртвеник у нади да ће му се тако отворити пут 
до закопаног блага деспота Ђурђа Бранковића. Веродостојност догађаја документована је и аутен-
тичним мишљењем о психичком стању поднаредника и војника које су војној команди дали професор 
Велике школе др Милан Јовановић Батут, управник Болнице за душевне болести др Милан В. Васић и 
санитетски мајор професор Војне академије др Сима Герасимовић. Милосав Славко Пешић је исписао 
очаравајући роман сувереном вештином ренесансних писаца енциклопедијског знања и многоврсног 
умећа. 

 
Преузето са: http://www.heliks.rs/saka_mraka.asp 
 
 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Шака мрака 
Пешић, Милосав Славко 
Хеликс, 2011 
367 стр. ; 21 cm 
 

http://www.heliks.rs/saka_mraka.asp�
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 Белешка о аутору: Милосав Славко Пешић 
(1943) српски књижевник, критичар, новинар и 
преводилац. Школовао се у Смедереву, Београду, 
Загребу и Љубљани. Књижевни рад започео је 
поезијом. Пре изласка прве збирке песама, Књига 

постања, 1972, ушао је у антологије Зорана Глушчевића, 
Богдана А. Поповића и у неколико критичких избора. Иначе, 
био је уредник многих књижевних часописа, као и главни и 
одговорни уредник Радио Смедерева и уредник информа-
тивног програма, a касније главни и одоговорни уредник Теле-
визије Смедерево. Четврт века живео је као професионални 
књижевник. Писао је критику: књижевну, ликовну, филмску, 
телевизијску, позоришну. Поједине Пешићеве приче, песме 
рецензије, чак и новински текстови преведени су многе стране 
језике.  

  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ПЕШИЋ, Милосав Славко 
           Шака мрака / Милосав Славко Пешић. - 1. изд. - 
Смедерево : Хеликс, 2011 (Нови Сад : Артпринт). - 367 
стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Ex Cathedra)  
 
Ауторва карикатура. - Тираж 1.000. - Време, чињенице: 
стр. 559-564. - Стр. 566: Племенита светлост у тами / 
Добрило Ненадић. - Стр. 567: Шака мрака, шта је то / 
Добривоје Станојевић. 
ISBN 978-86-86059-27-7(картон) 
NIBIS ID : 37651  
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О књизи: 
Прошло је много времена откад је Док Спортело последњи пут видео своју бившу 

девојку. Она се изненада, и наизглед ниоткуда, поново појављује у његовом животу с 
причом да се кује завера и планира отмица извесног милијардера у којег је она – каква 
случајност – заљубљена. И док у Лос Анђелесу полако замире доба психоделије шездесетих, 
Док се уплиће у бизарно клупко мотива и страсти у којем обитавају разноврсни ликови: 
сурфери, смутљивци, наркомани и рокери, убитачни зеленаш, саксофониста – тајни агент, 
бивши робијаш с тетовираном свастиком, као и тајанствени ентитет познат као Златни 
очњак.  
 
Преузето са: http://www.carobnaknjiga.com/c400a671-89c4-41c1-9cbd-
71c35фe27498/Skrivena-mana.aspx
 
 

 

 
  
 

Белешка о аутору: Томас Раглс Пинчон аме-
рички је писац и култни аутор савремене 
америчке постмодернистичке прозе, рођен у 
Глен Коуву, 1937. г. Дипломирао енглески 
језик на Универзитету Корнел. Током студи-

рања је похађао часове Владимира Набокова, који је тада 
био предавач на истом универзитету. Средином шезде-
сетих се потпуно повукао из јавности и место његовог 
боравка је већ више од четири деценије непознато. Добит-
ник је Мекартурове стипендије, као и Националне књи-
жевне награде, а сматра се и озбиљним кандидатом за 
Нобелову награду за књижевност.  
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Скривена мана 
Пинчон, Томас 
Чаробна књига, 2011 
415 стр. ; 21 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ПИНЧОН, Томас 
          Skrivena mana / Tomas Pinčon ; prevela s engleskog 
Nina Ivanović Muždeka. - Beograd : Čarobna knjiga, 2011 
(Sremska Kamenica : Atelje). - 415 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 
Avantura reči)  
 
Prevod dela: Inherent Vice / Thomas Pynchon. - Tiraž 1200. 
- Napomene uz tekst. 
ISBN 978-86-7702-195-5(broš.) 
NIBIS ID : 122476  
 

http://www.carobnaknjiga.com/c400a671-89c4-41c1-9cbd-71c35fe27498/Skrivena-mana.aspx�
http://www.carobnaknjiga.com/c400a671-89c4-41c1-9cbd-71c35fe27498/Skrivena-mana.aspx�
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О књизи: 

  Роман Хладна кожа, чија се атмосфера пореди са Конрадовим Срцем таме 
или Голдинговим Господаром мува, напета је прича о једном од највећих људских 
страхова, страху од непознатог. Писана елегантним стилом и јасним језиком, Хладна 
кожа је један од оних романа који се не испушта из руку све до последње странице. 
Бивши припадник Ирске републиканске армије прихвата посао метеоролошког 
техничара на напуштеном острву у забаченом кутку Антарктика. Када тамо стигне, 
схвата да је његов претходник нестао, а да је једини становник острва чудовишни 
светионичар Батис Кафо, са којим тешко успоставља контакт. Ипак, њихов однос ће 
се променити када увиде да је сарадња једини могући излаз јер острво опседају 
ужасавајућа, рептилима слична, бића. Али да би се овај рат добио, неопходно је да 
обојица проникну у суштину мржње. Тада ће схватити да се чудовишта заправо 
крију у њима самима. 
 
Преузето са: http://paideia.rs/alber-kami/albert-sancez-pinjol-hladna-koza-4/ 
 
 
 
  

 
Белешка о аутору: Алберт Санчез је шпански 
писац и антрополог, рођен у Барселони 1965. г. 
Његов први роман Хладна кожа, постаје књижевни 
и издавачки феномен не само у Каталонији, већ и 
широм света, придобивши једнако и критику и 

публику. Роман је преведен на више од 30 језика. Поред овог 
романа објавио је и неколико збирки кратких прича. 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Хладна кожа 
Пињол, Алберт Санчез 
Паидеиа,  2011 
159 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.134.1-31 
ПИЊОЛ, Алберт Санчез 
          Hladna koža / Albert Sančez Pinjol ; preveli s 
katalonskog Jelena Petanović, Pau Bori. - 1. izd. - Beograd : 
Paideia, 2011 (Valjevo : Topalović). - 159 str. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Maštarije / Paideia)  
 
Prevod dela: La pell freda / Albert Sanchez Pinol. - Na 
koricama autorova slika i beleška o njemu. 
ISBN 978-86-7448-552-1(karton) 
NIBIS ID : 122231  
 

http://paideia.rs/alber-kami/albert-sancez-pinjol-hladna-koza-4/�
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О књизи: 

Преузето  са: 

Владимир Пиштало јесте данас један од најзначајнијих савремених српских 
писаца, а његова дела, пре свега романи Тесла, портрет међу маскама и Миленијум 
у Београду, преводе се, или су већ преведена, на десетак светских језика. Његов нови 
роман, Венеција, сасвим на вредносном и смисаоном трагу ових већ канонских 
књига српске књижевности, отвара нам и неке нове хоризонте. Венеција је један од 
најнеобичнијих романа наше књижевности управо због своје комуникационе 
платформе. Писана у тананом процепу између билдунгсромана и књиге мета-
морфоза, она износи пред читаоца једну дубоко личну причу интелектуалног 
одрастања и поетских метаморфоза. Пишталов нови роман показује ону броделовску 
љубав за Медитеран. Кроз књигу о промени, књигу о обртању свих значења у 
карневалу, аутор посматра Венецију на озареним лицима људи из целог света. 
Писана између начела да је „цео свет закључан, а кључеви се не виде“ и да је „метафора алатка 
стварања коју је Бог заборавио у свету“, Венеција представља други свет у овом свету, у рембоовској 
„ненастањивој страни ваздуха“. Она је метафора духовне потраге, наш Роман о Чарнојевићу за 
двадесет и први век, омаж Фелинијевим светим лудама, омаж Казанови, који је трчао маратон кроз 
тела жена. Попут химере самог града и роман Венеција је зачудна синкретистичка мешавина, 
књижевни одговор на постојање ове „плутајуће бајке“. Пред нама је, дакле, дубоко најличнија књига 
најпоетичнијег српског писца. 
 

http://www.agora-
books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=455:venecijavpistalo&catid=58:odabrana-
dela-vladimira-pistala&Itemid=152 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Венеција  
Пиштало, Владимир 
Агора, 2011 
162 стр. ; 21 cm 
 

http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=455:venecijavpistalo&catid=58:odabrana-dela-vladimira-pistala&Itemid=152�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=455:venecijavpistalo&catid=58:odabrana-dela-vladimira-pistala&Itemid=152�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=455:venecijavpistalo&catid=58:odabrana-dela-vladimira-pistala&Itemid=152�
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Белешка о аутору: Владимир Пиштало (1960) је 
један од најзначајнијих савремених српских припо-
ведача. Међу његова најпознатија остварења спа-
дају поетске прозе: Сликовница, Манифести и Ноћи 
затим збирке прича: Крај века, Витраж у сећању, 

Приче из целог света и романи Миленијум у Београду и Тесла, 
портрет међу маскама, за који је добио НИН-ову награду и 
награду Народне библиотеке Србије за најчитанију књигу у 
библиотекама Србије за 2009. г. Као преводилац је добио 
награду Милош Ђурић за превод поезије Чарлса Симића. Живи 
у Америци где предаје светску и америчку историју на 
Универзитету у Вустеру, Масачусетс. 
 
  

Библиографски опис: 
821.163.41(73)-31 
ПИШТАЛО, Владимир 
          Venecija : bildungsroman / Vladimir Pištalo. - 2. izd. - 
Zrenjanin : Agora, 2011 (Novi Sad : Budućnost). - 162 str. ; 
21 cm. - (Biblioteka ``Kalendar`` ; knj. 40)  
 
Tiraž 2.000. - Beleška o autoru: str. 159-160. 
ISBN 978-86-6053-093-8(karton) 
NIBIS ID : 89209  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 
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О књизи: 
„Слободан Ракитић спада у танане лиричаре који баштине и настављају 

најбољу традицију српског лирског песништва, лирску мелодију слојевите 
интонације и звука. Он је у креативној творачкој комуникацији са, по времену, 
ближим песничким прецима, као што су Дучић, Ракић, Десанка Максимовић, па и 
неким страним узорима, али, на посебан начин, и са српским средњовековним 
духовним источницима. На прве, условно би се могло рећи, наглашеније је упућен у 
својим раним песмама и књигама, а на друге у песништву од половине осамдесетих 
година прошлог века, које поседује наглашенију религиозну и патриотску инто-
нацију.“  
 

Мићо Цвијетић 
 
 

Преузето: из предговора књиге 
  
 
 
 
 
  
 
  

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41.09 Ракитић С.(082) 
         ПЛАМЕН и роса : зборник радова о књижевном 
делу Слободана Ракитића / [уредник Јован Делић]. - 1. 
изд. - Нови Сад : Orpheus ; Плужине : Центар за културу, 
2011 (Нови Сад : Daniel print). - 156 стр. ; 22 cm. - 
(Едиција Зборници / [Orpheus])  
 
Хрпт. ств. нсл.: Слободан Ракитић зборник. - Стр. 7-8: 
Два оксиморона : огањ (стоструке) студи, (хладна ватра), 
и црна вода / Јован Делић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Стр. 129-156: Селективна 
библиографија Слободана Ракитића / Гордана Ђилас. 
ISBN 978-86-7954-088-1(брош.) 
1) Ракитић, Слободан (1940- ) - Зборници 
NIBIS ID : 122508  
 

Наслов 
Издавач 
Димензије 

Пламен и роса 
Orpheus ; Центар за културу Плужине,  2011 
156 стр. ; 22 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
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О књизи: 
Мистични роман Џан, писан 1934, али објављен тек 1978. године, један је од бисера 

руске књижевности  двадесетог века. Причу о месији нашег доба који спасава свој народ из 
пустиње, Платонов је написао по поруџбини Максима Горког, за зборник о настанку 
совјетских нација. Иако је предузео и путовање по азијским деловима Русије да би се 
припремио за рад, само дело за његовог живота није било објављено. Реч „џан“ из наслова 
на кинеском значи исто што и зен на јапанском, док јој је персијско значење „душа“; то је и 
назив народа који ишчезава, изгубљеног номадског племена које не води порекло ни од 
једног одређеног народа, већ га сачињавају људи који су одустали од живота и само 
настављају да га живе из навике. Главни јунак романа је млади Назар Чагатајев, који после 
дипломирања у Москви добија задатак да се врати у родни крај и „спаси“ свој народ, 
„изведе“ га из пустиња Туркменистана и Узбекистана, у рај социјализма. Платонову 
мистичну одисеју упоређивали су са Дантеовим Паклом, а савремени читалац наћи ће у њој и доста сличности 
са медитативним филмовима још једног руског мајстора, Андреја Тарковског.  

 
Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-D%C5%BEan-92893 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Андреј Платнов (1899–1951), 
уз Шаламова, Бабеља, Булгакова, Хармса, један је 
од највећих и свакако најоригиналнијих писаца 
совјетске Русије. Али дочекала га је иста судбина 
као и остале: појавом стаљинизма његово ствара-

лаштво проглашено је за анархистичко и антикомунистичко, и 
готово ништа није могао објави. Романи Платонова још увек су 
недовољно истраживано подручје, јер се све што је написао 
појавило у пуном сјају тек пре тридесетак година. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Џан 
Платонов, Андреј 
ЛОМ, 2009 
154 стр. ; 22 cm 
 

Библиографски опис: 
821.161.1-31 
ПЛАТОНОВ, Андреј Платонович 
         Џан : роман / Андреј Платонов ; превео са руског 
Александар Бадњаревић. - Београд : ЛОМ, 2009 (Београд 
: Caligraph ). - 154 стр. ; 22 cm. - (Едиција А ; књ. 18)  
 
Превод дела: Џан / Андрей Платонов. - Тираж 550. - 
Андреј Платонов (1899-1951) : хронологија: стр. 153-
[155]. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика 
и белешка о њему. 
ISBN 978-86-7958-014-6(брош.) 
NIBIS ID : 118120  
 

http://www.plato.rs/knjiga-Džan-92893�
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О књизи: 
Дисксвет не би био потпун да се на њему није догодио рат између вампира и 

вештица. И, наравно, да ли је ико сигуран да права страна уопште постоји. Моћан 
Овас није одабрао добро време да постане свештеник. Намеравао је да у планинску 
краљевину Ленкр дође ради једноставног религијског обреда. Уместо тога се обрео 
усред рата између вампира и вештица, и није сигуран да права страна ту уопште 
постоји. Оне су вештице – млада Агнес, која се изистински двоуми око свега, 
Маграт, која се труди да усклади вештичарење с пеленама, Нана Ог, исувише 
упућена у све живо... и Бака Ведервакс, која доноси велике невоље. А вампири су 
паметни – не можете их се лако отарасити помоћу клизме од белог лука или тако 
што ћете прићи прозору, дограбити завесе и рећи: „Зар вам се не чини да је овде 
малчице загушљиво?“ Имају стила; имају отмене прслуке. Стргли су са себе 
мртвачки покров и желе део будућности, макар за под један зуб. Моћан Овас зна да има молитву, али 
желео би секиру. 

 
Преузето са: 
http://www.laguna.rs/n1546_knjiga_carpe_jugulum_lag
una.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Тери Прачет је енглески писац, 
рођен 1948. г. Један је од најомиљенијих писаца 
данашњице. Једно време је радио као новинар, да 
би се од 1987. г. посветио писању романа о Диск-
свету. Са супругом и ћерком живи у Вилтширу. 

 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Carpe Jugulum 
Прачет, Тери 
Лагуна, 2011 
389 стр. ; 18 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111-31 
ПРАЧЕТ, Тери 
     [Karpe jugulum] 
     Carpe jugulum : roman o disksvetu / Teri Pračet ; prevela 
Nevena Andrić. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : 
Margo-art). - 389 str. ; 18 cm 
 
Prevod dela: Carpe jugulum / Terry Pratchett. - O autoru: str. 
[391]. 
ISBN 978-86-521-0574-8(broš.) 
NIBIS ID : 118914 
 

http://www.laguna.rs/n1546_knjiga_carpe_jugulum_laguna.html�
http://www.laguna.rs/n1546_knjiga_carpe_jugulum_laguna.html�
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О књизи: 
Сем Вајмс је одбегли злочинац. Још јуче је био војвода, шеф полиције и 

амбасадор у загонетној, лојем богатој земљи Убервалд. Сада нема ништа осим 
анкморпоршког смисла за хумор и туробних ујка Вањиних панталона (не питајте). 
Пада снег. Ледено је. А ако не успе да се кроз шуму пробије до цивилизације, 
отпочеће ужасан рат. Но чудовишта су му на трагу. Оштроумна су. Хитра су. 
Вукодлаци су – и сустижу га. У Петом слону главне улоге играју патуљци, дипло-
матија, сплетке и огромне громуљице сала. 
 

 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1752_knjiga_peti_slon_laguna.html 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111-31 
ПРАЧЕТ, Тери 
        Peti slon : roman o disksvetu / Teri Pračet ; prevela 
Nevena Andrić. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-
art ). - 437 str. ; 18 cm 
 
Prevod dela: The Fifth Elephant / Terry Pratchett. - Tiraž 
1500. - O autoru: str. 437. 
ISBN 978-86-521-0832-9(broš.) 
NIBIS ID : 122085  
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Пети слон 
Прачет, Тери 
Лагуна, 2011 
437 стр. ; 18 cm 
 

http://www.laguna.rs/n1752_knjiga_peti_slon_laguna.html�
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О књизи: 
Свега пар дана пре отварања изложбе у популарном њујоршком Природ-

њачком музеју, неколико посетилаца бива брутално убијено у мрачним ходницима и 
завученим буџацима музеја. Аутопсије указују на то да убица никако не може бити 
људско биће... Али директор музеја ипак планира да настави с припремама за 
грандиозно отварање и поред свирепих убистава. Једна од научница запослених у 
музеју, Марго Грин, мора открити ко – или шта – убија све те људе. Али, да ли ће 
успети да спречи масакр?...  
 
Преузето са: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/134700_Relikvija_ISBN:978-86-
7560-090-9 
 
 
 
  
 
 

 Белешка о аутору: Даглас Престон је амерички 
писац, рођен 1956. г. у Кембриџу (Масачусетс). 
Пише техно-трилере и хорор романе. Од тога је 
четири написао сам, а остало у коауторству са Лин-
колном Чајлодом. Написао је и неколико научно-

популарних књига. 
 

 Белешка о коаутору: Линколн Чајлд је амерички 
писац, рођен 1957. г. Радио је као приређивач и 
системски аналитичар, а објавио је многобројне 
антологије прича о духовима, као и прича хорора и 
фантастике.  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Реликвија 
Престон, Даглас и Чајлд, Линколн 
Соларис, 2011 
331 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ПРЕСТОН, Даглас 
         Relikvija / Daglas Preston i Linkoln Čajld ; s 
engleskog preveo Aljoša Molnar. - Novi Sad : Solaris, 2011 
(Novi Sad : Budućnost). - 331 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: Relic / Douglas Preston and Lincoln Child. - 
Tiraž 1000. 
ISBN 978-86-7560-090-9(broš.) 
1. Чајлд , Линколн  
NIBIS ID : 122801  
 

http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/134700_Relikvija_ISBN:978-86-7560-090-9�
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/134700_Relikvija_ISBN:978-86-7560-090-9�
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О књизи: 
„У овој књизи постоје непроцењиви витамини, којих је тако мало у текућој 

књижевности; енергија, храброст, радост, отпорност и нежност. Обележје великог 
писца – није обавезно способност да створи јак сиже или постави велико питање. 
Велики писац обавезно мора умети да пише заразно. Како би читалац, кад јунаци 
пију – хтео пиће, кад једу – јело, кад воде љубав – хитно примени њихов пример... 
Прилепинова књига побуђује жељу да се живи – не да се твори, већ живи пуном 
паром. Да је још десетак оваквих романа, дирнули би највеће ленчуге и неписмене – 
и Русији неће бити потребна никаква револуција.“ 

Дмитриј Биков 
 
Преузето са: корица књиге 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Захар Прилепин је руски 
писац. Дипломирао је на Филолошком факултету 
Нижегородског државног универзитета. Радио је 
као физикалац, гробар, избацивач у ноћним клубо-
вима… Као командант јединице ОМОН-а – Оде-

љења милиције за посебне намене, учествовао је у борбеним 
дејствима у Чеченији 1996. и 1999. г. Објављује од 2003. 
године. За седам година књижевног рада написао је седам 
књига и освојио 16 руских и иностраних књижевних награда. 
  

Библиографски опис: 
821.161.1-32 
ПРИЛЕПИН, Захар 
          Грех / Захар Прилепин ; са руског превела Радмила 
Мечанин. - Београд : Драслар партнер, 2011 (Београд : 
Драслар партнер). - 238 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Перо)  
 
Право име аутора: Евгений Николаевич Прилепин. - 
Тираж 1.000. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова 
слика и белешка о њему. 
ISBN 978-86-7614-190-6(брош.) 
NIBIS ID : 76132  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Грех 
Прилепин, Захар 
Драслар партнер, 2011 
238 стр. ; 21 cm 
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О књизи: 
„...И овога пута, само кроз форму приче, Прилепин нам је показао своје 

изузетно умеће приповедања и подједнаком снагом пренео крајњу озбиљност и 
тежину живота, као и неспутану и заразну радост живљења. Лирска нота укомпо-
нована са сликама свакодневног и неминовног прожима све приче...“ 
 

Зорица Стојановић Јанковић  
 
 
 
Преузето са: корица књиге 
 
 
 
 
  
 
  

Библиографски опис: 
821.161.1-32 
ПРИЛЕПИН, Захар 
         Ципеле пуне вруће вотке : шмекерске приче / Захар 
Прилепин ; са руског превела Радмила Мечанин. - 
Београд : Драслар партнер, 2011 (Београд : Драслар 
партнер). - 159 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Перо)  
 
Превод дела: Ботинки, полные горячей водкой : 
пацанские рассказиы. - Право име аутора: Евгений 
Николаевич Прилепин. - Тираж 1.000. - На пресавијеном 
делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему. 
ISBN 978-86-7614-172-2(брош.) 
NIBIS ID : 121912  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Ципеле пуне вруће вотке 
Прилепин, Захар 
Драслар партнер, 2011 
159 стр. ; 21 cm 
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О књизи: 
Тмуран зимски дан у Швајцарској 1995. године. Георг Хубер, бивши 

начелник безбедности, присуствује сахрани банкара Готфрида фон Адлера. Том 
приликом, Георг Хубер сазнаје од локалног нотара да га је покојник поменуо у свом 
тестаменту и оставио му кофер непознате садржине. Све што нотар може да му каже 
јесте да се у њему вероватно налазе веома важна документа. Хубер се присећа 
разговора вођеног са банкаром неколико месеци пре тога у његовом замку. Схвата 
да се у том разговору, и објашњењима која је Фон Адлер тада изнео, налази кључ 
потоњег тестамента. Његов познаник, вршњак XX века, објаснио је да је ван уског 
швајцарског простора подржавао много тога од чега је у сопственој земљи зазирао. 
Зато је као младић имао разумевања за популистичку екстремну десницу како у 
Италији, тако и у Немачкој. Захваљујући својој професији, својој националности и 
своме пореклу Готфрид фон Адлер имао је отворене путеве кроз повест Европе. Повераване су му 
тајне и пред њим су изречене многе исповести, као пред идеалним сведоком који никада неће 
изневерити. Искрено сe дружио са Рајнхардом Хајдрихом и интимно се зближио с Лени Рифенштал и 
Магдом Гебелс. Био је у позицији да прати успон Адолфа Хитлера и његовy метаморфозy из осредњег 
идеолога преко народног трибуна до канцелара Трећег рајха... Учествовао je у одстрањивању Рема, 
имао прилике да посредује у завери против Тухачевског, био упућен у припреме невероватнoг 
подухватa Рудолфа Хеса. Док ишчитава једну по једну бележницу, пред Хубером се разоткрива један 
колико фасцинантан, толико застрашујући свет који је Фон Адлер очито до танчина познавао.   
Швајцарски гамбит је роман из три дела, где ништа не мора бити тачно али све може бити истинито. 
Ова историјска фреска отвара другачије перспективе и баца ново светло на један од најтрагичнијих 
периода људске повести. Црни коњаник је прва књига из циклуса Фон Адлер. 
 
Преузето са: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/2486/Crni+konjanik.shtml 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Црни коњаник 
Радовић, Александар и Боне, Ив 
Прометеј, 2011 
353 стр. ; 21 cm 
 

http://www.prometej.rs/E-Knjizara/2486/Crni+konjanik.shtml�
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Белешка о аутору: Александар Радовић, пореклом 
Србин из Београда, гимназију и универзитетске 
студије завршио је у Француској. Био је на високим 
дужностима у сфери финансија у Србији после 5. 
октобра 2000. г. 

 
 

Белешка о коаутору: Ив Боне је годинама био шеф 
француске контраобавештајне службе, па народни 
посланик у Парламенту своје државе, најзад и 
градоначелник једне значајне општине у северо-
западној Француској. Поштовалац и пријатељ је 

српског народа, чије је интересе заступао у француској јавно-
сти. Долазио је у Београд у јеку бомбардовања.  
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
РАДОВИЋ, Александaр 
         Црни коњаник : прва књига из циклусa о Фон 
Адлеру / Александар Радовић, Ив Боне. - Нови Сад : 
Прометеј, 2011 (Нови Сад : Прометеј). - 353 стр. ; 21 cm 
 
Тираж 1.000. 
ISBN 978-86-515-0603-4(картон) 
1. Боне , Ив  
NIBIS ID : 89351  
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О књизи: 
Прво издање на српском књиге о Свинију Тоду, демонском берберину из 

улице Флит. Књига о  масовном убици објављивана је у Лондону од 1846. до 1847. 
године у форми романа у наставцима штампаног на лецима. Врхунско дело 
криминалистичког, али и хорор жанра послужило је као инспирација и предлошка 
многим делима. 

 
Преузето са: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/132578_Svini+Tod+-
+Ogrlica+od+bisera_ISBN:978-86-7674-140-3 
 
 
 
 
  
 
 
Белешка о аутору: Џејмс Малколм Рајмер (1814–1884) је 
био енглески писац о коме се не зна много. У периоду од 
1942. до 1967. г. написао је 115 романа. 

 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Свини Тод 
Рајмер, Џејмс Малколм 
Отворена књига, 2011 
320 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111-31 
РАЈМЕР, Џејмс Малком 
        Svini Tod . Ogrlica od bisera / Džejms Malkolm Rajmer 
; preveo sa engleskog Mirko Bižić. - Beograd : Otvorena 
knjiga, 2011 (Beograd : Otvorena knjiga). - 320 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: Sweeney Tod. The String of Pearls / James 
Malcolm Rymer. - Tiraž 1000. - Predgovor prvom izdanju 
knjige na srpskom jeziku o Sviniju Todu, demonskom 
berberinu iz ulice Flit: str. 5-9. 
ISBN 978-86-7674-159-5(karton) 
NIBIS ID : 122773  
 

http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/132578_Svini+Tod+-+Ogrlica+od+bisera_ISBN:978-86-7674-140-3�
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/132578_Svini+Tod+-+Ogrlica+od+bisera_ISBN:978-86-7674-140-3�
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О књизи: 
Магичне приче од којих ћете постати сасвим луди од љубави. У збирци прича 

Јелене Ранковић кошава захвата случајне сусрете по кафићима, шетњу поред Дунава 
где станују добри духови прошлости, и развејава приче о не тако давним али про-
хујалим временима поезије и мира, о правим јунацима, о добу нежности, великих 
љубави и малих радости.  
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1654_knjiga_prohujalo_s_kosavom_laguna.html 
 
 
 
 
  
 
 

 Белешка о аутору: Јелена Ранковић рођена је 
1975. г. у Београду. Завршила је XII београдску 
гимназију и студирала на Факултету политичких 
наука. Ради као новинарка од 1997. г. Од 2006. г. је 
главна и одговорна уредница магазина Стил. Поред 

посла којим се бави, најпоноснија је на своју путничку биогра-
фију: у њу је досад уписала 26 земаља и неколико кругова око 
планете.  
  
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Прохујало с кошавом 
Ранковић, Јелена 
Лагуна, 2011 
237 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41-32 
РАНКОВИЋ, Јелена 
         Prohujalo s košavom / Jelena Ranković. - 3. izd. - 
Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art). - 237 str. ; 
20 cm 
 
Tiraž 2.000. - O autorki: str. 239. 
ISBN 978-86-521-0730-8(broš.) 
NIBIS ID : 47180  
 

http://www.laguna.rs/n1654_knjiga_prohujalo_s_kosavom_laguna.html�
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О књизи: 
Нови роман Верослава Ранчића, говори о слици нашег света какав би можда 

могао да буде... У овој драматично узбудљивој приповести, исписаној осетљивом 
мудрошћу попут најбољих криминалистичких трилера, одсликава се можда 
најмрачније време у васколикој српској историји, време у којем више ништа није 
свето и у којем је све могуће, па чак и убиство (институције) патријарха. Реченицама 
које сликају, сликама које говоре, значе и зраче у гротлу историје и предела, природе 
и људских знакова, тајни и судбина, сујете и страсти, моралног посртања, раскола и 
(пре)власти исписана је ова сага опрезног неповерења, у којој је, изгледа, до истине 
и правде стало још само неколицини храбрих представника истраживачког 
новинарства и органа реда. Дневна чудеса и ноћни ужаси, светковине у хаосу, 
изневеравање канона, смена пустоши и меланхолије, „параде поноса“ и душевна 
бол, па све то у коначној компарацији са тајним просторијама где се испитује ДНК, снажне су слике 
које напросто алармантно вриште са страница овог романа. Ипак, изнад друштвеног блата уздиже се 
Човек воље: неупитној вечности супротставља личне наде и дрхтања, морално отрежњење, сплет 
интимних стремљења и препознавање крупних и кардиналних околности. Романом Убиство патри-
јарха Верослав Ранчић доказује већ познату чињеницу да је реч о ствараоцу изузетне креативне 
самосвести, који нам већ у уводној речи поручује: „Разуме се, ово се није догодило... али то не значи 
да се не може догодити“. 

 
Преузето са: http://www.dereta.rs/2b04a772-e761-4ab8-8124-faec2c6f385b/Ubistvo-patrijarha.aspx 
 
 
 
 
 Регистар аутора 

 
 Регистар наслова 

 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Убиство патријарха 
Ранчић, Верослав 
Дерета, 2011 
369 стр. ; 21 cm 
 

http://www.dereta.rs/2b04a772-e761-4ab8-8124-faec2c6f385b/Ubistvo-patrijarha.aspx�
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Белешка о аутору: Верослав Ранчић је драмски 
писац, романописац, филмски и телевизијски 
сценариста, новинар и књижевник. На домаћим и 
страним радио-програмима изведено му је преко 
стотину радио драма. За различите емисије Радио 

Београда написао је више од две хиљаде прилога. Добитник 
је бројних награда. 
  

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
РАНЧИЋ, Верослав 
        Убиство патријарха / Верослав Ранчић. - 1. 
Деретино изд. - Београд : Дерета, 2011 (Београд : 
Дерета). - 369 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремена 
српска књижевност / [Дерета])  
 
Тираж 1000. - О писцу: стр. 367-369. 
ISBN 978-86-7346-804-4(картон) 
NIBIS ID : 122685  
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О књизи: 

  Русија деведесетих. Русија двехиљадитих. Нови, туђи обичаји, нове, туђе 
вредности, нови, туђи људи разарају традиционално руско друштво. Кидишу на 
част. Насрћу на породицу. Угрожавају морал. Носе насиље, лаж и несрећу. Усред 
тог света који личи на пијацу на којој се све може купити и на којој се све може 
продати, нашла се једна обична породица – отац, мајка и двоје деце. Повређени, 
рањени, укаљани, ово четворо обичних људи успеће да победе своју несрећу. 
Показаће снагу и храброст коју руски човек проналази у себи увек када се нађе 
суочен са великом патњом... 
 
Преузето са: корица књиге 
 
 
 
  

 
 Белешка о аутору: Валентин Григоријевич 
Распутин, један од највећих савремених руских 
писаца је рођен 1937. г. у селу Устуда. Дипломирао 
је на Универзитету у Иркутску, 1959. г. где се 
запослио у локалним новинама. Своју прву причу 

објављује 1961. г. Примљен је у Удружење совјетских писаца 
1967. г. Написао је бројне романе, новеле и приповетке. 
Добитник је великог броја књижевних награда. У својој 
домовини, али и у читавом свету, познат је као „горостас са 
Бајкала“. 
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Кћи Иванова, мати Иванова 
Распутин, Валентин Григоријевич 
Глобосино, 2011 
232 стр. ; 21 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.161.1-31 
РАСПУТИН, Валентин Григорјевич 
        Кћи Иванова, мати Иванова / Валентин Распутин ; 
превод с руског Милица Добрић. - 1. изд. - Београд : 
Глобосино Александрија, 2011 (Београд : Чигоја 
штампа). - 232 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Љиљана 
Хабјановић Ђуровић вам препоручује ; књ. 22)  
 
Превод дела: Дочъ Ивана, матъ Ивана. - Тираж 1000. - 
Белешка о писцу: стр. 225-226. 
ISBN 978-86-7900-044-6(брош.) 
NIBIS ID : 122541  
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О књизи: 

  

 

Књигу чине текстови које је Драшко Ређеп као дневник објављивао у 
новосадском Грађанском листу 2009. године. Текстови су исписани барокним 
стилом и језиком, са огромном ерудицијом уз фину дозу хумора и понешто сете за 
пријатеље који су минули светом. Сви прилози везани су за Нови Сад, о којем аутор 
бележи: „нити млађег града, нити насеља више опседнутог историјом, баштином, 
срчом некадашњих туча, парадама, беседама и чајанкама“. 

Преузето са: http://www.dobra-knjiga.com/home.asp?NaslovID=10034 
 
 
 
 
  
 
 

Белешка о аутору: Драшко Ређеп, један од 
најистакнутијих књижевних критичара и есејиста, 
је рођен у Осијеку, 1935. г. Објавио је велики број 
књига, приредио више антологија, а књижевном 
критиком се активно бави већ 40 година. Добитник 

је бројних награда. Живи и ствара у Новом Саду. 
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Скела мирује, Азија путује 
Ређеп, Драшко 
Књижевна општина Вршац, 2011 
160 стр. ; 19 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41-4 
РЕЂЕП, Драшко 
        Скела мирује, Азија путује / Драшко Ређеп. - Вршац 
: КОВ-Књижевна општина Вршац, 2011 (Београд : Жиг). 
- 160 стр. ; 19 cm. - (Библиотека КОВ)  
 
ISBN 978-86-7497-195-6(брош.) 
NIBIS ID : 77304  
 
 

http://www.dobra-knjiga.com/home.asp?NaslovID=10034�
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О књизи: 
Када се све руши, када зло постаје систем а окрутност правило, може ли једна 

оловка да спасе свет? У затвору у Сантјагу де Компостела, лета 1936, један сликар 
црта Тријумфални лук столарском оловком. Лица пророка и стараца из оркестра 
Апокалипсе лица су његових пријатеља, републиканци из казнионице. Један чувар, 
његов будући убица, посматра га одушевљено… Историја ове оловке, водича кроз 
сећање, скупљача душа, наставља се до наших дана. Мануел Ривас следи нит 
шпанске трагедије, грађански рат који је уздрмао свет и убележио се у историју XX 
века. Али Столарска оловка није тек још један роман о рату. Он говори о животима 
мушкараца и жена у најокрутнијим раздобљима историје. Говори о снази љубави 
која испуњава празнину бездана и очаја. Уз помоћ столарске оловке, руку праља, 
фантомске боли осакаћених, сушичаве лепоте болесника… тка се мрежа разумне 
стварности. Језик се меша с дахом живота, с Морзеовом азбуком утроба. Ово је роман за сва времена.  
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1770_knjiga_stolarska_olovka_laguna.html 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Мануел Ривас родио се у 
Коруњи 1957. г. Рано је почео да пише за новине, а 
део његових чланака скупљен је у књигама Гали-
ција, атлантски бонсаи, Савез и цвеће, и Новинар-
ство је прича. Избор из његове поезије, изворно 

написане на галицијском, објављен је у антологији Народ 
ноћи. Добитник је бројних књижевних награда. 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Столарска оловка 
Ривас, Мануел 
Лагуна, 2011 
156 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар Библиографски опис: 

821.134.2-31 
РИВАС, Мануел 
        Stolarska olovka / Manuel Rivas ; prevela sa španskog 
Tatjana Tarbuk. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-
art). - 156 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: El lapiz del carpintero / Manuel Rivas. - Tiraž 
1500. - Napomene uz tekst. - O autoru: str. [157]. 
ISBN 978-86-521-0872-5(broš.) 
NIBIS ID : 122139  
 

http://www.laguna.rs/n1770_knjiga_stolarska_olovka_laguna.html�
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О књизи: 

Преузето са: 

Кит Ричардс је с Ролингстоунсима створио рифове, стихове и песме које су 
узбудиле цео свет. Више од четири деценије он је живео правим рокенрол животом: 
стављао главу на пањ кад год је то желео, говорио отворено шта мисли, и пролазио с 
тим онако како то никоме пре њега није полазило за руком. Сада нам коначно он сам 
прича о свом животу изложеном унакрсном урагану. А какав је то само живот. 
Слушао је опсесивно плоче Чака Берија и Мадија Вотерса за време свог детињства у 
Кенту. Научио је да свира гитару и основао бенд с Миком Џегером и Брајаном 
Џоунсом. Уследила је првобитна слава и успех Ролингстоунса као групе неваљалаца. 
Злогласна хапшења због дроге у његовој кући Редландс и потом низ сукоба с 
нервозним естаблишментом створили су трајну слику одметника и народног јунака. 
Стварао је бесмртне рифове као оне у песмама Jumpin’ Jack Flash, Street Fighting 
Man и Honky Tonk Women. Заљубио се у Аниту Паленберг, а онда је умро Брајан Џоунс. Био је порески 
изгнаник у Француској, одлазио на дивље турнеје по Америци и стицао све већу славу, упадао у све 
већу изолацију и наркоманију. Заљубио се у Пати Хенсен. Отуђио се од Мика Џегера, да би се потом с 
њим помирио. Брак, породица, соло албуми, група X-Pensive Winos и пут ком се крај не назире. 
Гласом јединствено и интимно личним, разоружавајуће искрено, што је одувек и било 
карактеристично за њега, Кит Ричардс нам износи важну животну причу нашег доба, неспутану, 
неустрашиву и истиниту. 
 

http://www.laguna.rs/n1679_knjiga_zivot_laguna.html 
 
 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Живот 
Ричардс, Кит 
Лагуна, 2011 
581 стр. ; 20 cm 
 

http://www.laguna.rs/n1679_knjiga_zivot_laguna.html�
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 Белешка о аутору: 

 

Кит Ричардс је рођен 1943. г. у 
Дартфорду. Гитариста, певач, композитор и суос-
нивач састава Ролингстоунс, објавио је и соло 
албуме с бендом X-Pensive Winos. Живи у Конекти-
кету са својом женом Пати Хенсен. 

  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
929:78.071.1/.2 Ричардс К. 
РИЧАРДС, Кит 
        Život / Kit Ričards uz pomoć Džejmsa Foksa ; preveli 
Dejan Cukić i Goran Skrobonja. - Beograd : Laguna, 2011 
(Beograd : Margo-art). - 581 str., [32] str. s fotografijama : 
ilustr. ; 20 cm 
 
Prevod dela: Life / Keith Richards. - Autorove slike. - O 
autorima: str. [583]. - Napomene uz tekst. 
ISBN 978-86-521-0758-2(broš.) 
1. Фокс, Џејмс  
1) Ричардс, Кит (1943- ) - Аутобиографија 
821.111-94 
NIBIS ID : 122137  
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О књизи: 
Париски архитекта, Антоан Реј и његова сестра, Мелани, славе њен 

четрдесети рођендан на острву на ком су као деца летовали са мајком, до њене 
смрти. На повратку, Мелани доживљава бурно присећање потиснутих догађаја и 
губи контролу над колима. После кратког наступа амнезије поверава брату строго 
чувану љубавну тајну њихове мајке. Истражујући мајчину прошлост, сумњичави 
Антоан улази у низ узнемирујућих и непредвидивих догађаја... 

 
Преузето са: http://www.marso.rs/bumerang 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Татјана де Розне је рођена у 
предграђу Париза. Она је француског, енглеског и 
руског порекла, а живела је и школовала се у 
Паризу и Бостону. Радила је као париски издавач, а 
тренутно пише за један француски магазин. Од 

1992. године објавила је осам романа на француском. Светску 
славу достигла је романом Сарин кључ, написаном на матер-
њем енглеском језику. Бумеранг је интернационални бестселер 
и преведен је на 18 језика. Удата је има двоје деце и живи у 
Паризу. 

  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Бумеранг 
Розне, Татјана де 
Марсо, 2011 
307 стр. ; 21 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111(44)-31 
РОЗНЕ, Татјана де 
        Bumerang / Tatjana de Rozne ; s engleskog prevela 
Lena Vasiljević. - Beograd : Marso, 2011 (Užice : Grafoplast 
Plus). - 307 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: Boomerang / Tatiane de Rosnay. - Tiraž 1000. - 
Beleška o autoru: str. 307. 
ISBN 978-86-6107-077-8(broš.) 
NIBIS ID : 122828  
 

http://www.marso.rs/bumerang�
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О књизи: 
Од тајновитих уличица древне Медине до непрегледне „пустиње љубави“ у 

којој су се ветар и песак заверили да прогутају залутале странце, Приповедач из Ма-
ракеша помера границе мистерије, истовремено дарујући надахнуто истраживање 
природе љубави и нашег променљивог поимања стварности. Ово је пејзаж испуњен 
алегоријама, у коме је маштовитост закон, а приповедачи проводе време разрешава-
јући мистерије. Први део трилогије, који нас подсећа на дар причања прича, најста-
рије и најважније људско знање, јер сваки је живот прича препуна мистерија, разли-
чита од других, јединствена и непоновљива... 

 
Преузето са:  http://www.dereta.rs/dae41251-58b7-436ф-b0c9-
302a235bcada/Pripovedac-iz-Marakesa.aspx
 

 

 
 
 
  
 
 

 Белешка о аутору: Џојдип Рој-Батачарја је рођен 
у Џамшедпуру, у Индији. Живи у Њујорку где 
предаје на Универзитету Брад. Његов роман, фило-
зофски трилер Клуб Габријел, објављен је на осам 
језика у 16 земаља. 

 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Приповедач из Маракеша 
Рој-Батачарја, Џојдип 
Дерета, 2011 
278 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
РОЈ-БАТАЧАРЈА, Џојдип 
        Pripovedač iz Marakeša / Džojdip Roj-Batačarja ; 
prevod s engleskog Sandra Nešović. - 1. Deretino izd. - 
Beograd : Dereta, 2011 (Beograd : Dereta). - 278 str. ; 21 
cm. - (Biblioteka IN / [Dereta])  
 
Prevod dela: The Storyteller of Marrakesh / Joydeep Roy-
Bhattacharya. - Tiraž 1000. - Rečnik: str. 271-278. - Na 
presavijenom delu kor. lista beleška o autoru. 
ISBN 978-86-7346-825-9(broš.) 
NIBIS ID : 122675  
 

http://www.dereta.rs/dae41251-58b7-436f-b0c9-302a235bcada/Pripovedac-iz-Marakesa.aspx�
http://www.dereta.rs/dae41251-58b7-436f-b0c9-302a235bcada/Pripovedac-iz-Marakesa.aspx�
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О књизи: 
Роман Јозефа Рота Капуцинска гробница једно од кључних дела европске 

књижевности прве половине XX века. Архипелаг објављује први превод Ротовог 
чувеног романа, преведеног на готово све европске језике, на српски језик. 
Капуцинска гробница је роман модерног класика европске књижевности о 
последњим данима Аустроугарске и о ономе што је дошло после тога. Рот на 
узбудљив и сугестиван начин приказује последње године и дане једне империје, 
онда сам рат, одлазак јунака на руски фронт и време проведено у заробљеништву. 
Врхунац романа долази потом, у месецима после Првог светског рата, када се Ротов 
јунак, са искуством рата и заробљеништва, враћа у Беч у једну сасвим нову земљу и 
у један сасвим нови свет. То више није свет који је он познавао и волео, већ свет 
који тек треба упознати са свим зебњама и страховима које носи. Рот са 
ненадмашним мајсторством и психолошком истанчаношћу приказује беду и инфлацију у Аустрији 
после Првог светског рата, као и саму пометеност људи који су тек изашли из рата, а још не умеју да 
живе у миру. Посебно су снажне епизоде у којима Рот описује појаву левих и десних демагога који, 
користећи беду, покрећу и воде масе. Можда нигде у европској литератури није са таквом снагом и 
умећем приказана језа постепене појаве и настанка фашизма као што је то учињено у роману 
Капуцинска гробница Јозефа Рота. Капуцинска гробница представља врхунац књижевног умећа Јозефа 
Рота и велико поглавље модерне европске књижевности. Савременик Кафке, Музила и Броха, Рот је у 
овом роману обликовао велику причу о судбини европског човека у првој половини XX века. Тако је 
настала књига која је незаобилазна за разумевање модерне европске историје.  

 
Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/kapucinska-grobnica/ 
 
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Капуцинска гробница 
Рот, Јозеф 
Архипелаг, 2010 
147 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/kapucinska-grobnica/�
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 Белешка о аутору: Јозеф Рот (1894–1939), један 
од најважнијих европских писаца из прве половине 
XX века. Романсијер, приповедач, есејиста, публи-
циста. Рођен је у источној Галицији. Током студија 
у Бечу почео је да пише песме. На почетку Првог 

светског рата Рот је проглашен неспособним за војску. У рат 
је, ипак, отишао 1916. г., као добровољац. Убрзо је заробљен у 
Галицији и рат проводи као заробљеник у Сибиру. Када се на 
крају рата вратио у Беч, његов свет више није постојао, и то 
постаје једна од кључних тема његове књижевности. Првих 
послератних година Рот ради као новинар у Бечу, потом у 
Берлину и Франкфурту. Као новинар и путописац, Рот је 
обишао највећи део Европе током двадесетих година XX века.   

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.112.2(436)-31 
РОТ, Јозеф 
          Kapucinska grobnica / Jozef Rot ; prevela s nemačkog 
Drinka Gojković. - Beograd : Arhipelag, 2010 (Novi Sad : 
Arprint). - 147 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Zlatno runo / 
[Arhipelag])  
 
Prevod dela: Der Kapuzinergruft / Joseph Roth. - Tiraž 
1.000. - O piscu: str. 147-148. 
ISBN 978-86-86933-80-5(karton) 
NIBIS ID : 35804  
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О књизи: 
„...Моја соба је – добио сам једну од најјефтинијих – на шестом спрату и носи 

број 703. Број ми се допада – ја верујем у бројеве – нула у средини је као дама коју с 
бокова покривају један старији и један млађи господин. На кревету лежи жуто ћебе, 
хвалим те Боже, није сиво које би ме могло подсетити на војску. Пар пута укључујем 
и искључујем светло, отварам вратанца наткасне, мадрац се опире под руком и 
федерира, вода светлуца из бокала, прозор гледа на светларник – унутрашње 
двориште у коме весело лепрша шарено рубље, галаме деца, шеткају се кокошке. 
Перем се, па се полако увлачим у постељу, уживам у свакој секунди. Отварам 
прозор, кокошке гласно и весело кокодачу, то је као слатка успаванка. Спавам без 
снова цео дан...“ 
  
 
Преузето са: корица књиге 
 
 
 
 
  
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Hotel Savoy 
Рот, Јозеф 
Футура публикације, 2011 
153 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.112.2(436)-31 
РОТ, Јозеф 
          Hotel Savoy / Jozef Rot ; preveo s nemačkog Relja 
Dražić. - Novi Sad : Futura publikacije, 2011 (Petrovaradin : 
Futura ). - 152 str. ; 21 cm. - (Нојзац)  
 
Napomene i objašnjenja u beleškama uz tekst. - Str. 142-
148: O nemačkoj književnosti : Jedan čas s Jozefom Rotom / 
(razgovor vodio Frederik Lefevr). - Str. 149-151: Intervju s 
Jozefom Rotom / razgovor vodio Bencion Cangen. 
ISBN 978-86-7188-137-1(broš.) 
1) Рот, Јозеф (1894-1939) - Интервјуи 
821.112.2(436)-83 
NIBIS ID : 122691  
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О књизи: 

  

 

Сајмон Акслер, један од водећих америчких позоришних глумаца, повлачи се 
у самоћу. У његовом животу неочекивано се појављује жена са којом се упушта у 
необичну еротску авантуру, толико ризичну и контроверзну да у њој не налази 
задовољство и утеху, већ се незадрживо креће ка трагичном крају. Филип Рот 
мајсторски раскринкава све оно што нам у животу представља ослонац: љубав, секс, 
наду, таленат, професионални углед… Изгубио је магију. Покретна сила се 
истрошила. Никад није омашио у позоришту, све што је радио било је уверљиво и 
успешно, а онда се догодила та страхота: није могао да игра. Излазак на позорницу 
постао је мучење. Уместо уверености да ће бити чудесан, био је сигуран да ће 
омашити. То се догодило три пута заредом, а последњи пут никога није ни занимало, 
нико се није појавио. Није могао да допре до публике. Његов је таленат био мртав.  

Преузето са: http://www.delфi.rs/ka1un10811/delфi_knjige_unizenje.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: 

  

Филип Рот је амерички писац, 
рођен 1933. г. Студирао је језик и књижевност на 
Универзитету Букнел и Чикашком универзитету. 
Био је професор књижевности на више америчких 
универзитета. Добитник је бројних књижевних на-
града.  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Унижење 
Рот, Филип 
Паидеиа,  2011 
93 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
РОТ, Филип 
         Uniženje / Filip Rot ; prevela sa engleskog Jelena 
Stakić. - 1. izd. - Beograd : Paideia, 2011 (Valjevo : 
Topalović). - 93 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Maštarije / 
Paideia)  
 
Prevod dela: The Humbling / Phillip Roth. - Na koricama 
autorova slika i beleška o njemu. 
ISBN 978-86-7448-533-0(karton) 
NIBIS ID : 122298  
 

http://www.delfi.rs/ka1un10811/delfi_knjige_unizenje.html�
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О књизи: 
Русија, XXII век. Све становништво преселило се у престоницу, а Сибир је 

дат у закуп Кинезима. „Нико никоме ништа није дужан“ - девиза је под којом живи 
Русија – Москва од кинеских пара. И одједном, за два дана, Москва је обрасла 
травом висине телевизијског торња! Савелије Херц, специјални дописник журнала 
Нај-Нај, сазнаје из тајних канала: Кинези напуштају Сибир! Катастрофа! Шта ће 
бити са земљом у будућности? Сумњу не изазива само једно – трава је безопасна за 
човека... Но, да ли је тако...  
 
Преузето са: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/134701_Hlorofilija_ISBN:%20978-
86-7560-089-3 
 
 
 
  
 
Белешка о аутору: Андреј Викторович Рубанов је рођен 
1969. у г. Похађао је журналистику на Московском државном 
универзитету М. Ломоносов. Радио је као новински дописник, 
као грађевински радник, шофер, телохранитељ, бавио се 
приватним бизнисом. У Чеченији је радио 1999. и 2000. 
године као прес секретар првог заменика тадашње владе. Од 
2001. се бави приватном делатношћу. Аутор је бројних 
романа. Живи и ради у Москви. 

 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Хлорофилија 
Рубанов, Андреј Викторович 
Соларис, 2011 
307 стр. ; 19 cm 
 

Библиографски опис: 
821.161.1-31 
РУБАНОВ, Андреј Викторович 
        Hlorofilija / Andrej Rubanov ; prevele s ruskog Melina 
Panaotović i Galina Lukić. - Novi Sad : Solaris, 2011 (Novi 
Sad : Budućnost). - 307 str. ; 19 cm 
 
Prevod dela: Хлорофилия / Андрей Рубанов. - Tiraž 1000. 
- Str. 303-307: Umesto predgovora / Melina Panaotović. 
ISBN 978-86-7560-089-3(broš.) 
NIBIS ID : 122794  
 
 

http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/134701_Hlorofilija_ISBN:%20978-86-7560-089-3�
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/134701_Hlorofilija_ISBN:%20978-86-7560-089-3�
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 О књизи: 
„Стасао си довољно да, као и сви чланови наше породице, закорачиш у свет 

чаролија. На тебе је ред да се упустиш у авантуру – да, она је напокон на помолу!“ 
Ово су речи које је Харун упутио свом млађем брату, дванаестогодишњем Луки. 
Авантура почиње једне лепе звездане ноћи у земљи Алифбај, када Лукин отац 
Рашид изненада утоне у тако дубок сан да нико не може да га пробуди. Како би га 
спасао од смрти, Лука се отискује на путовање светом чаролије са верним 
сапутницима – медведом Куцом и псом Медведом. Заједно наилазе на прегршт 
чудесних створења, необичних сабораца и наизглед непремостивих препрека – све са 
надом да ће успети да украду Ватру живота... 
 
Преузето са: http://www.alnari.rs/08ab1310-2d25-47ac-a626-c82a3фdb587e/LUKA-I-
VATRA-ZIVOTA.aspx
 
 

 

 
  
 

Белешка о аутору: Сер Ахмед Салман Рушди је 
англоиндијски романописац и есејиста, рођен 1947. 
г. у Бомбају, у Индији. Његов препознатљиви књи-
жевни стил критичари 

  

најчешће називају магичним 
реализмом. Повезаности, расцепи и миграције из-

међу Истока и Запада представљају преовлађујућу тему њего-
вог стваралаштва. Како због својих књижевних достигнућа, 
тако и због бројних контроверзи и скандала који га прате, 
представља једног од најзначајнијих писаца XX века. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Лука и ватра живота 
Рушди, Салман 
Алнари, 2011 
213 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
РУШДИ, Салман 
          Luka i vatra života / Salman Ruždi ; prevela Zvezdana 
Šelmić. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2011 (Beograd : Plavo 
slovo). - 213 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: Luka and the Fire of Life / Salman Rushdie. - 
Tiraž 1.000. - O autoru: str. [215]. 
ISBN 978-86-7710-702-4(broš.) 
NIBIS ID : 122146  
 

http://www.alnari.rs/08ab1310-2d25-47ac-a626-c82a3fdb587e/LUKA-I-VATRA-ZIVOTA.aspx�
http://www.alnari.rs/08ab1310-2d25-47ac-a626-c82a3fdb587e/LUKA-I-VATRA-ZIVOTA.aspx�
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О књизи: 
...Он је победио народе, а она је освојила њега. Хтео је да створи нову 

цивилизацију, нови свет, свет феникса који се непрестано рађа из сопственог пепела. 
Његов живот је припадао галопу, ветру, непознатим пределима. У једној далекој 
земљи, на врху једне стрме литице, чекала га је једна жена. Она није имала ни накит, 
ни раскошну одећу. Није носила круну. Сама је сијала. Александар и Алестрија су се 
волели тридесет шест лунарних месеци. Александар је отишао једног пролећног 
јутра. Алестрија се вратила са мном у степу и издиктирала ми је роман на језику 
птица. Алестрија је нестала једног јутра. Њен коњ се вратио без ње. Необичан и 
очаравајући роман, написан изразито поетским стилом, због чега подсећа на дугу 
песму у прози или нестваран, неухватљив сан, у коме се оргије смењују са епским 
биткама, завере и издаје са страственим загрљајима и помамним јахањем кроз 
монголску степу... Ауторка користи историјске чињенице само као груби костур око кога плете 
раскошно платно проткано бујном маштом и личним виђењем две изузетне личности –  македонског 
краља и амазонске краљице. 
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1723_knjiga_aleksandar_i_alestrija_laguna.html 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Шан Са је рођена 1972. у 
Пекингу. У Париз је дошла 1990. и почела да 
пише на француском. Године 1997. објављено 
је њено дело Капија небеског мира, које јој је 
обезбедило Гонкурову стипендију за први 

роман. За Четири живота врбе добила је награду Казес, а 
2001. је њен роман Играчица гоа постигао велики успех 
код читалаца и критике.  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Александар и Алестрија 
Са, Шан 
Лагуна, 2011 
283 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.581-31 
СА, Шан 
            Aleksandar i Alestrija / Šan Sa ; prevela s francuskog 
Gordana Breberina. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : 
Margo-art). - 283 str. ; 20 cm 
 
Prevedeno prema: Alexandre et Alestria / Shan Sa. - Tiraž 
1500. - O autorki: str. [285]. 
ISBN 978-86-521-0718-6(broš.) 
NIBIS ID : 122069  
 

http://www.laguna.rs/n1723_knjiga_aleksandar_i_alestrija_laguna.html�
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О књизи: 
Распојасана, безобразна и мудра књига о антрополошким, религијским, 

филозофским и сладострасним аспектима потраге за изабраним, преко седам мора, 
на пустом острву, а уз обиље рума и веселог биља. 
 
 
Преузето са: http://www.stubovi.co.rs/sad.html 
 
 
 
 
  
 
 
 
Белешка о аутору: Сами де Сад једна је од артистичких 
персона мултимедијалног уметника Самира Садиковића. 
Објавио је књигу прича Пожуда (2008) и роман Хладна 
предјела за топлу браћу (2011).  
  

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
САМИ де Сад 
         Hladna predjela za toplu braću / Sami de Sad. - 
Beograd : Stubovi kulture, 2011 (Beograd : AMD sistem). - 
105 str. : autorva slika ; 17 cm. - (Biblioteka Minut ; knj. 
149)  
 
Tiraž 1.000. - Beleška o autoru: str. 105. 
ISBN 978-86-7979-356-0(broš.) 
NIBIS ID : 51894   
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Хладна предјела за топлу браћу 
Сами де Сад 
Стубови културе, 2011 
105 стр. ; 17 cm 
 

http://www.stubovi.co.rs/sad.html�
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О књизи: 
Сандра има тридесет година, трудна је, сама и незапослена. Одлучује да се повуче у 

мирно место на медитеранској обали где ће моћи да размисли о свом животу и променама 
које ће у њега донети рођење детета. Када јој позли на плажи, у помоћ јој притиче 
пензионисани брачни пар Кристенсен. Они се према њој понашају као бака и дека које 
никада није имала. Неочекивано, имућни Карин и Фредрик чине јој се као одговор на све 
проблеме. Осамдесетогодишњак Хулијан долази из Аргентине и помно прати сваки корак 
Норвежана. Хулијан је преживео Маутхаузен, након чега је свој живот посветио лову на 
нацисте. Једног дана прилази Сандри и открива јој невероватне и језиве детаље из њихове и 
своје прошлости. Сандри се чини да је залутала у црно-бели хорор филм са остарелим 
глумцима, у документарац из Другог светског рата који нема никакве везе са њом. Ипак, 
решава да се активно укључи у Хулијанову мисију, не схватајући да ће јој то живот довести 
у опасност. Тајна твог имена је психолошки трилер о сећању, кривици и праштању, који се 
чита у једном даху. 
 
Преузето са: http://www.utopija.rs/nasa-izdanja/tajna-tvog-imena 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Клара Санчез рођена је у 
Гвадалахари 1955. г. Студирала је шпанску фило-
логију на универзитету Комплутенсе у Мадриду, 
где и данас живи и ради. Између осталог, била је 
сарадник Шпанске националне телевизије TVE, 

предавач на универзитету и колумниста најзначајнијег шпан-
ског дневног листа. Књижевну каријеру започиње 1989. г., а 
2000. г. бележи први велики успех романом Најновије вести из 
раја, за који добија престижну награду Алфагуара.  За роман 
Тајна твог имена добија награду Надал за 2010. г. 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Тајна твог имена 
Санчез, Клара 
Утопија, 2011 
333 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.134.2-31 
САНЧЕЗ, Клара 
         Tajna tvog imena / Klara Sanćes ; sa španskog preveo 
Vladimir Ninković. - 1. izd. - Beograd : Utopija, 2011 
(Beograd : Zuhra) . - 333 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: Lo que esconde tu nombre / Clara Sanchez. - 
Tiraž 500. - Beleška o piscu: str. [335]. 
ISBN 978-86-85129-94-0(broš.) 
NIBIS ID : 122732  
 

http://www.utopija.rs/nasa-izdanja/tajna-tvog-imena�
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О књизи: 
У поноћ 1. јануара, у једној неименованој земљи, на мистериозан начин смрт 

престаје да посећује њене становнике. Од тог тренутка нико више не умире и 
одговор на ову невероватну појаву нису у стању да дају ни научни, ни државни, ни 
црквени ауторитети. Преко ноћи пропадају осигуравајућа друштва, прети банкрот 
пензијског система, а и хришћанско учење о васкрсењу озбиљно је доведено у 
питање... Како обични људи доживљавају смрт у овим околностима, на шта су, 
упркос првобитном усхићењу, спремни да би је се поново домогли – приповеда се у 
овом роману барокног стила и раскошне имагинације, још једној Сарамаговој 
алегорији која дотиче вечна питања човековог постојања и његове судбине. 
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1764_knjiga_smrt_i_njeni_hirovi_laguna.html 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Жозе Сарамаго (1922–2010), 
португалски књижевник, добитник Нобелове награ-
де за 1998. г.. Рођен је 1922. г. у Португалу, у 
сиромашној сељачкој породици. Тешка материјална 
ситуација га принуђује да промени низ занимања, 

да би се тек 1976. г. посветио искључиво књижевности. Сара-
маго се сматра највећим португалским и једним од најути-
цајнијих европских писаца данашњице. Његова дела преведена 
су на преко 30 језика. 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Смрт и њени хирови 
Сарамго, Жозе 
Лагуна, 2011 
227 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар Библиографски опис: 

821.134.3-31 
САРАМАГО, Жозе 
        Smrt i njeni hirovi / Saramago ; prevela s portugalskog 
Tanja Štrbac. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-
art). - 227 str. ; 20 cm. - (Odabrana dela Žozea Saramaga / 
[Laguna] ; knj. 13)  
 
Prevod dela: As Intermitencias da Morte / José Saramago. - 
Napomene uz tekst. - O autoru: str. 225-227. 
ISBN 978-86-521-0841-1(broš.) 
NIBIS ID : 41276  
 

http://www.laguna.rs/n1764_knjiga_smrt_i_njeni_hirovi_laguna.html�
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О књизи: 

Преузето са: 

Форхендом преко мреже живота прати ране успехе Монике Селеш на 
тениским теренима где је, са шеснаест година, постала најмлађи победник у исто-
рији Френч опена. Три године је доминирала тенисом, наизглед незаустављива, све 
док јој суманути обожавалац Штефи Граф није зарио нож у леђа за време меча у 
Хамбургу и тиме променио њен живот из корена. Њене повреде су зацелиле, али 
емотивна траума била је дубока. Провела је две године далеко од медија и тениског 
света, покушавајући да се избори са очајем, док коначно није одлучила да се врати 
игри коју је волела. Поново пред оком јавности, али не још потпуно опорављена, 
наставила је да се бори против себе – силећи се на шестосатне тренинге, након којих 
би своје напоре саботирала тајним ноћним оброцима. Због вишка килограма 
критиковали су је тренери и, на заиста бруталан начин, штампа. Након што ју је 
болна повреда присилила да направи паузу од тениса 2003. године, Селешева је кренула на путовање у 
својој режији. Откривши болне емотивне разлоге који су је наводили да једе, коначно је нашла мир и 
равнотежу коју је тражила. Њена одлучност, невероватан таленат и дирљива рањивост чине ову причу 
истинском инспирацијом.  
 

http://www.delфi.rs/ka1un10824/delфi_knjige_monika_seles_autobiograфija_-
_фorhendom_preko_mreze_zivota.html 
 
 
 
  
 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Форхендом преко мреже живота 
Селеш, Моника 
A-Z Book, 2011 
218 стр. ; 24 cm 
 

http://www.delfi.rs/ka1un10824/delfi_knjige_monika_seles_autobiografija_-_forhendom_preko_mreze_zivota.html�
http://www.delfi.rs/ka1un10824/delfi_knjige_monika_seles_autobiografija_-_forhendom_preko_mreze_zivota.html�
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Белешка о аутору: 

  

Моника Селеш  је бивша 
југословенска, касније и америчка професионална 
тенисерка мађарског порекла, бивша најбоља 
тенисерка света, рођена 1973. г. у Новом Саду. За 
време своје каријере освојила је девет гренд слем 

турнира. Била је доминантна тенисерка 1991. и 1992.  године, 
али се морала повући из тениса 1993. због повреде коју је 
добила када ју је гледалац из публике ранио ножем. Тенису се 
вратила 1995. године, али није успела доћи до успеха који је 
имала почетком деведесетих година прошлог века. 

Библиографски опис: 
929:796.342 Селеш М. 
СЕЛЕШ, Моника 
         Forhendom preko mreže života : autobiografija / 
Monika Seleš ; prevod Bojan Đorđević. - Beograd : A-Z 
Book, 2011 (Beograd : Cicero). - 218 str. ; 24 cm. - 
(Biblioteka Biografije / [A-Z Book])  
 
Prevod dela: Getting a Grip / Monica Seles. - Tiraž 5.000. 
ISBN 978-86-85369-11-7(broš.) 
1) Селеш, Моника (1973- ) - Аутобиографија 
NIBIS ID : 32842  
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О књизи: 
Књига за коју је Буковски рекао да је „најбоља у последњих две хиљаде година“, једна је од 

оних које су пресудно обележиле књижевност XX века. До тада невиђени излив нихилизма, цинизма и 
ругања ратништву и херојству шокирао је многе критичаре, али и одушевио француску читалачку 
публику. Стилом који на читаоца делује као да му аутор непосредно говори, Селин описује доживљаје 
свог јунака у Другом светском рату, његова путовања у колонијалну Африку и Њујорк, и на крају, 
повратак у послератну Француску, где отвара лекарску радионицу. Језик романа апсолутно је 
оригиналан – повремено језик улице и подземља, повремено лиричан и интелектуалан. Према 
Селиновим речима, његов кључни изум је непосредна емоција, произашла из директног изражавања 
појава које га окружују. 

 
Преузето са: http://www.delфi.rs/ka1un10391/delфi_knjige_putovanje_nakraj_noci_1-2.html 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Путовање накрај ноћи I, II 
Селин, Луј-Фердинан 
ЛОМ, 2009 
247 стр. ; 21 cm; 274 стр. ; 21 cm 
 
 

http://www.delfi.rs/ka1un10391/delfi_knjige_putovanje_nakraj_noci_1-2.html�


 
ст

ра
на

 3
13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Белешка о аутору: Луј-Фердинанд Селин је 
рођен 1894. у Курбевоу. Учествовао је у Првом 
светском рату  где је рањен и одликован медаљом. 
После рата уписује студије медицине у Рену. У 
мисији Друштва народа борави на Куби, затим у 

Њујорку, Вашингтону, Њу Орлеансу, Балтимору, Канади и 
западној Африци. Крајем двадесетих запошљава се као лекар 
у Клишију, путује у Лондон, Немачку и Скандинавију. Као 
инвалид прве категорије није учествовао у Другом светском 
рату. Године 1951. се настањује у Медону, где отвара 
ординацију. Тамо је и умро, 1961. г. 
  

 Регистар наслова  Регистар аутора 
  Хронолошки регистар  Регистар издавача 

Библиографски опис: 
821.133.1-31 
СЕЛИН, Луј-Фердинан 
         Putovanje nakraj noći . Deo 1 : [roman] / Luj-
Ferdinand Selin ; prevela s francuskog Ivanka Pavlović. - 3. 
izd. - Beograd : LOM, 2009 (Beograd : Caligraph). - 247 str. 
; 21 cm 
 
Prevod dela: Voyage au bout de la nuit / Louis-Ferdinand 
Celine. - Pravo ime autora: Louis-Ferdinand Destouches 
[Луј-Фердинан Детуш]. - Na presavijenom delu kor. lista 
autorova slika. - Tiraž 500. - Selin o Selinu: str. 241-247. - 
Na kor. beleška o delu. 
ISBN 978-86-83499-39-7(broš.) 
NIBIS ID : 122261  
 

Библиографски опис: 
821.133.1-31 
СЕЛИН, Луј-Фердинан 
         Putovanje nakraj noći . Deo 2 : [roman] / Luj-
Ferdinand Selin ; prevela s francuskog Ivanka Pavlović. - 3. 
izd. - Beograd : LOM, 2009 (Beograd : Caligraph). - 274 str. 
; 21 cm. - (Edicija A / [LOM, Beograd])  
 
Prevod dela: Voyage au bout de la nuit / Louis-Ferdinand 
Celine. - Pravo ime autora: Louis-Ferdinand Destouches 
[Луј-Фердинан Детуш]. - Na presavijenom delu kor. lista 
autorova slika. - Tiraž 500. - Hronologija: str. 266-272. - Na 
kor. beleška o delu. 
ISBN 978-86-83499-40-3(broš.) 
NIBIS ID : 122262  
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О књизи: 
Нови роман добитнице награде Руски Букер. Јунак у новом роману Олге 

Славникове суочава се са моћном службом безбедности која од њега захтева да у 
име виших интереса изврши самоубиство. Тако се овај стручњак за маркетинг, који 
верује да су му познати сви облици модерних манипулација, суочава са кафки-
јанским кошмаром у савременој Москви. Јунак одлучује да се бори са претњама и 
искушењима, што га доводи у драматичне ситуације, узбудљиве преокрете и 
прилике у којима долази до самих граница властитих моћи. Крими заплети, тајни 
агенти, политичари и тајкуни, тајне операције и интернет, љубавне авантуре. Врху-
нац романа је терористички напад у станици метроа који потреса Москву. Снажна 
слика савремене Москве. Први руски роман у коме се јунак супротставља тајним 
службама и државној безбедности.  
 
Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/laka-glava/ 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Олга Славникова је припо-
ведач, романсијер и књижевни критичар. Један је од 
најчитанијих савремених руских писаца. Дипломи-
рала је на Уралском универзитету. Неко време је 
радила у Научно-истраживачком институту Тјажма-

ша, а потом ради као уредник књижевних листова и часописа. 
За роман 2017. добила је награду Руски Букер за најбољу 
књигу године. Добила је и бројне друге књижевне награде. 
Њени романи су преведени на многе светске језике Члан је 
руског ПЕН центра. Живи у Москви.  
 

Библиографски опис: 
821.161.1-31 
СЛАВНИКОВА, Олга 
         Laka glava / Olga Slavnikova ; prevod sa ruskog 
Ljubinka Milinčić. - Beograd : Arhipelag, 2011 (Novi Sad : 
Artprint). - 299 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Zlatno runo / 
[Arhipelag])  
 
Prevod dela: Легкая голова / Ольга Славникова. - Tiraž 
1.000. - Napomene uz tekst. - O autorki: str. 299. 
ISBN 978-86-523-0012-9(karton) 
NIBIS ID : 121719  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Лака глава 
Славникова, Олга 
Архипелаг, 2011 
299 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/laka-glava/�
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О књизи: 
Совјетски Савез 1956. После Стаљинове смрти, сурови режим почиње да се 

руши. За собом оставља друштво у којем су полицајци злочинци, док су злочинци 
недужни. Стаљинов наследник Хрушчов заклиње се да ће увести реформе. Али на 
сцену ступају фракције које не могу да опросте или забораве прошлост. Лав 
Демидов, бивши припадник тајне полиције, суочен је с личним превирањима. Две 
девојчице, које су он и његова жена Раиса усвојили, тек треба да му опросте због 
улоге коју је имао у бруталном убиству њихових родитеља. Оне нису једине. Неко 
коме се Лав замерио представља смртну опасност за његову породицу. Неко ко је 
постао непрепознатљив, те је савршено оруђе за освету. Лавов очајнички, лични 
задатак да спасе породицу одвешће га у сурове сибирске гулаге, у средиште злочи-
начког подземља, у срце мађарске побуне – и у пакао у којем је искупљење крхко 
попут стакла.  
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1739_knjiga_tajni_govor_laguna.html 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Том Роб Смит је рођен 1979. 
године. Одрастао је у Лондону. После завршених 
студија на Универзитету Кембриџ 2001. г., одлази у 
Италију на годину дана и студира креативно 
писање. Његов први роман Дете 44 објављен је 

2008. године и преведен на 17 језика. За овај роман је добио 
награду Ијан Флеминг у области најбољег трилера године. 
Роман је у ширем избору за Букерову награду и номинован за 
Витбредову награду. 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Тајни говор 
Смит, Том Роб 
Лагуна, 2011 
430 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111-31 
СМИТ, Том Роб 
          Tajni govor / Tom Rob Smit ; prevela Eli Gilić. - 
Beograd : Laguna, 2011 (Novi Sad : Artprint). - 430 str. ; 20 
cm 
 
Prevod dela: The Secret Speech / Tom Rob Smith. - Tiraž 
1500. - O autoru: str. [431]. 
ISBN 978-86-521-0791-9(broš.) 
NIBIS ID : 122167  
 

http://www.laguna.rs/n1739_knjiga_tajni_govor_laguna.html�


 
ст

ра
на

 3
16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О књизи: 
Мајло Вивер је покушао за собом да остави свој некадашњи живот препун 

тајни и лажи у којем је радио за Централну обавештајну службу као „туриста”, тајни 
агент без куће и идентитета. Међутим, повлачење с терена ће постати немогуће у 
тренутку кад хапшење траженог убице доведе до истраге једног од Мајлових 
најстаријих колега.  
 

 
Преузето са: http://www.evro-giunti.com/webinar/view/turista_evro_giunti/17170 
 
 
 
  
 

 
 Белешка о аутору: Олен Стајнхауер је свој први 
роман објавио 2003. г. и њиме започео серијал од 
пет књига које се баве Хладним ратом у Источној 
Европи. Роман Туриста  је први који се не бави 
хладним ратом, и почетак је трилогије о свету међу-

народне шпијунаже након једанаестог септембра. Аутор живи 
у Мађарској са женом и ћерком. 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Туриста 
Стајнхауер, Олен 
Evro-Giunti, 2011 
437 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
СТАЈНХАУЕР, Олен 
        Turista / Olen Stajnhauer ; sa engleskog prevela Ivana 
Lazić. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2011 (Novi Sad : 
Budućnost). - 437 str. ; 20 cm. - (Edicija Savremena svetska 
proza / [Evro-Giunti] ; knj. 136)  
 
Prevod dela: The Tourist / Olen Steinhauer. - Tiraž 2000. - 
Beleška o autoru: str. [439]. 
ISBN 978-86-505-1860-1(broš.) 
NIBIS ID : 119968  
 

http://www.evro-giunti.com/webinar/view/turista_evro_giunti/17170�
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О књизи: 
„Квадратура круга сведочи величину тајне живота о коме мислимо да све 

знамо. Она је мера нашег незнања и успаване самилости и универзални тумач нашег 
конформистичког слепила. Подсећајући на све оно што смо заборавили, Бранко 
Станковић нам ствара неопходну меру незаборава, људи, судбина... истине...“ 

 
Петар В. Арбутина 

 
Преузето са: корица књиге 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Бранко Станковић је познати 
телевизијски стваралац и аутор и уредник емисије 
Квадратура круга која се већ десет година емитује 
на Радио-телевизији Србија. Око 1.200 прича из 
живота до сада је испричано у том телевизијском 

серијалу који је већ избројао преко 350 епизода. Бранко Станко-
вић је рођен у Ужицу 1962. г. Завршио је студије журналистике 
на Факултету политичких наука у Сарајеву, а потом  се усавр-
шавао на Факултету политичких наука у Београду. Потписао је 
22 документарна филма као сценариста и редитељ. Добитник је 
бројних домаћих и међународних награда за филмско и теле-
визијско дело. Живи и ради у Београду. 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Квадратура круга 
Станковић, Бранко 
Београдска књига,  2011 
153 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-32 
СТАНКОВИЋ, Бранко 
         Квадратура круга / Бранко Станковић. - Београд : 
Београдска књига, 2011 (Београд : Службени гласник). - 
153 стр. : илустр. ; 20 cm 
 
Ауторова слика. - Тираж 2000. - Стр. 145-146: Антички 
ликови / Никола Мирков. - Стр. 147-149: Путовање 
ободима постојања / Петар В. Арбутина. - Рекли су о 
Квадратури круга: стр. 151-153. - Белешка о аутору: стр. 
[155]. 
ISBN 978-86-7590-284-3(брош.) 
NIBIS ID : 122010  
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О књизи: 
„Сви су одједном били присутни, без изузетка. Годинама одсутни познаници 

изронили су из мора успомена да се насукају на спруду џез-блуз-рокенрола као бели 
китови у сезони тешке депресије. Ликови из ближе и даље прошлости са чашама у 
рукама задовољно су се церили да растерају зле демоне миленијума на издисају. 
Њихало се градско племе, смлављено и обесправљено, жртвовано топовско месо, на 
рубу очаја, бачено на ђубриште историје и везано за стуб срама, да посведочи како је 
још живо и има наде...“  

 
Преузето са: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/128681_Kota+69_ISBN:978-86-
7958-030-6 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Бранислав Бата Станојевић је 
нишки писац, рођен 1956. г. у Београду. Један је од 
„велике тројке“ нишких приповедача (уз Зорана 
Ћирића и Звонка Карановића). Објављивао је прозу 
по књижевним часописима. До сада је објавио ро-

мане: Marger Express, Фибула светог Клона, Манијачење, 
Кома, Хотел „Плажа“, Страсти, књиге приповедака: Добра 
пољана, Љубавне приче. Живи у Нишу. 

 
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Кота 69 
Станојевић, Бранислав 
ЛОМ, 2010 
225 стр. ; 21 cm 
 

 Регистар наслова  Регистар аутора 
  Хронолошки регистар  Регистар издавача 

Библиографски опис: 
СТАНОЈЕВИЋ, Бранислав 
         Кота 69 : роман / Бранилав Станојевић. - Београд : 
ЛОМ, 2010 (Београд : Caligraph). - 225 стр. ; 21 cm 
 
Тираж 500. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова 
слика и белешка о њему. 
ISBN 978-86-7958-030-6(брош.) 
NIBIS ID : 118121  

 

http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/128681_Kota+69_ISBN:978-86-7958-030-6�
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/128681_Kota+69_ISBN:978-86-7958-030-6�
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О књизи: 
...Романсе су најаутентичнији и најтипичнији део шпанске народне поезије. 

Стари романсеро, који је служио као основа и инспирација песницима од Златног 
доба до данас, никада до сада није превођен на српски језик. Антологија, објављена 
као двојезично издање на шпанском и српском језику, а уз подршку Генералне 
дирекције за књигу, архив и библиотеке Министарства културе Шпаније, намењена 
је како заинтересованим читаоцима, тако и хиспанистима, истраживачима и 
студентима шпанског језика и књижевности... 

 
 

Преузето са: 
http://belgrado.cervantes.es/FichasCultura/Ficha78947
_58_34.htm 
 
 
 
 
  
 
  
  

 Регистар наслова 
 Хронолошки регистар  Регистар издавача 

Библиографски опис: 
821.134.2:398-1(082.2) 
          СТАРЕ шпанске романсе / избор, превод са 
кастиљанског, предговор, белешке и глосар Жељко 
Донић ; поговор Јасмина Николић. - Београд : Партенон, 
2011 (Нови Сад : Будућност). - 317 стр. ; 21 cm 
 
Тираж 500. - Старе шпанске романсе и њихов препев на 
српски језик: стр. 11-33. - Стара шпанска романса у 
науци: стр. 255-292. - Глосар: стр. 305-312. - Белешка о 
преводиоцу: стр. 317. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: стр. 293-301. - 
Библиографија превода и предговора: стр. 313-315. 
ISBN 978-86-7157-565-2(картон) 
1) Шпанска народна поезија 
821.134.2.09:398 
NIBIS ID : 122720  
 

Наслов 
Издавач 
Димензије 

Старе шпанске романсе 
Партенон, 2011 
317 стр. ; 21 cm 
 

http://belgrado.cervantes.es/FichasCultura/Ficha78947_58_34.htm�
http://belgrado.cervantes.es/FichasCultura/Ficha78947_58_34.htm�
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О књизи: 
Нови роман познатог писца и публицисте Ненада Новака Стефановића 

суочава нас са узбудљивом и психолошки истанчаном причом о младићу, учеснику 
балканских ратова деведесетих година, који покушава да, након свих искустава 
властитог живота, реконструише недовољно познату причу о магичним уметницима 
и неупоредивој уметничкој групи која обележава београдско друштво у шездесетим 
и седамдесетим годинама. Тај подухват одиграва се из минута у минут у уторак 12. 
октобра 2010. године. Осветљавајући геолошке слојеве минулих деценија, Стефано-
вићев роман постаје снажна друштвена хроника у којој се историјске и друштвене 
силе не могу разумети изван уметничких визија и ентузијастичних пројеката 
добровољних маргиналаца. Светларник је прича о Београду кога више нема, о 
уметности која је потиснута у страну, о јунацима који су са изабране маргине 
нестали у процепима времена. А у свему томе као посебно моћна метафора појављује се ђубриште које 
је, у исти мах, и инспирација ове необичне уметничке групе и симболички израз времена које је 
неопозиво окончано. Роман Ненада Новака Стефановића оживљава из неколико углова једно 
друштвено, историјско и уметничко време изводећи пред нас стварне и измаштане јунаке, догађаје 
које још постоје у меморији Београда и оне који су обновљени само захваљујући овој провокативној и 
необичној причи. Роман о несвакидашњим јавним, приватним и уметничким историјама. „Главну 
грађу за ову књигу пронашао сам у сабраним списима Леонида Шејке Ђубриште, Град, Замак. Током 
писања друштво ми је правио роман Џона Апдајка Потражи моје лице, у којем се описују животи 
америчких сликара у педесетим годинама прошлог века. У центру је апстрактно, акционо сликарство 
Џексона Полока које је постало узор званичном сликарству у Југославији после раскида са 
социјалистичким реализмом. Помогло је истраживање у Музеју савремене уметности који је, иначе, 
већ седам година затворен. Део музејских писаних фондова измештен је у једну жуту вилу, у оквиру 
меморијалног комплекса Јосипа Броза Тита, где, ваљда, савремена југословенска уметност трајно и 
несрећно припада. До корисних књига дошао сам и у поткровљу Градске библиотеке. Нешто сам 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Светларник 
Стефановић, Ненад 
Архипелаг, 2011 
165 стр. ; 21 cm 
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нашао и у Галерији Графичког колектива. Повратак Живојина Павловића гледао сам у подруму 
Кинотеке. У потрази за Вермеровим београдским атељеом шњувао сам по згради у Таковској 18. и по 
њеном дворишту, носећи једну фотографију као кост мамута”, каже Ненад Новак Стефановић у 
белешци о настанку овог романа.  
 
Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/svetlarnik/ 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Ненад Новак Стефановић је 
српски романсијер, публицист, новинар, рођен у 
Београду 1961. г. Написао је неколико романа и 
хроника, као и један путопис. Његова проза је 
преведена на више страних језика. Живи и ствара 

у Београду.  
  

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
СТЕФАНОВИЋ, Ненад 
         Svetlarnik : 12. oktobar 2010. utorak / Nenad Novak 
Stefanović. - Beograd : Arhipelag, 2011 (Novi Sad : Arprint 
media). - 165 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Zlatno runo / 
[Arhipelag])  
 
Tiraž 1.000. - O piscu: str. 165. 
ISBN 978-86-523-0009-9(картон) 
NIBIS ID : 69403  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

http://www.arhipelag.rs/knjige/svetlarnik/�
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О књизи: 
„Чим почнете да читате ову књигу, киднаповаће вас из омиљене фотеље, 

убациће вас у загушљиви гепек и провозати кривинама хрватских деведесетих, да би 
вас на крају изручила срећне, јер сте, као и главни јунак, преживели, а при том се 
још смејали... и смејали... Незаштићени приповедач у роману стално игра на рубу и 
тупом зубу закона, бави се рекетирањем и утеривањем, а успут, романтично воли 
своју малу.... Креће се, дакле, у миљеу који сматра да је политика или криминал 
једина улазница за овоземаљски рај, тј. легализација илегалног и претварање 
подземља у елиту...“ 

 
Преузето са: корица књиге 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Ненад Стипанић је рођен 1973. 
г. у Сењу. Био је боксер без каријере, радио је као 
физикалац, избацивач по дискотекама и коцкрани-
цама, телохранитељ и приватни детектив. Његов 
први роман, Одлично је бавити се криминалом, 

одмах га је лансирао у орбиту нове хрватске књижевне сцене, 
где је чак добио епитет утемељивача „кротескног реализма“. 
Живи и ствара у Загребу. 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Одлично је бавити се криминалом 
Стипанић, Ненад 
ЛОМ, 2009 
142 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.42-31 
СТИПАНИЋ, Ненад 
         Odlično je baviti se kriminalom : roman nezaštićenog 
svedoka / Nanad Stipanić. - Beograd : LOM, 2009 (Beograd 
: Caligraph). - 142 str. ; 21 cm 
 
Na kor. autorova slika i beleška o njemu. - Tiraž 500. 
ISBN 978-86-7958-017-7(broš.) 
NIBIS ID : 122264  
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 О књизи: 
Изненађујуће, збуњујуће, узбудљиво! Наводећи читаоца на смех 

непоновљивим стогоффским стилом роман 1.000.000 евра се бави истрагом убиства 
професора који је трагао за благом темплара, наводно скривеним негде у мрачним и 
тајним дубинама Санкт Петерсбурга. Критичари овај жанр називају поп-кримићем, 
својеврстан нови жанр. Успешно комбинујући секвенце из савременог живота с 
трилер заплетом Стогофф духовито води читаоца до разрешења мистерије. Међу 
русофилима се већ неко време уз парадигуму руског класика помињу имена која 
нису ни Достојевски ни Толстој ни Гогољ. Данас се одређење класик често 
употребљава када се говори о модерним писцима који у најбољем смислу 
представљају савремене трендове у руској књижевности попут Виктора Пељевина и 
Иље Стогоффа. Док је наша читалачка публика већ имала прилику да се добро 
упозна са делима Виктора Пељевина, који је постао врло популаран писац у Србији, Стогоффа, нисмо 
имали прилике да читамо јер је до сада објављен само један његов роман на српском - mASIAфucker, у 
оквиру едиције Сто словенских романа (Архипелаг). У Русији овај писац наставља пут популарности 
Пељевина, а у Хрватској Стогофф је већ постао култни писац нове генерације. 
 
 
Преузето са: http://www.monoimanjana.rs/3a64b906-8фф6-4718-9705-850e0b1c8aa2/1-000-000-
EVRA.aspx 
 
 
 
 
  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Милион евра 
Стогоф, Иља 
Моно и Мањана, 2011 
168 стр. ; 21 cm 
 

http://www.monoimanjana.rs/3a64b906-8ff6-4718-9705-850e0b1c8aa2/1-000-000-EVRA.aspx�
http://www.monoimanjana.rs/3a64b906-8ff6-4718-9705-850e0b1c8aa2/1-000-000-EVRA.aspx�
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Белешка о аутору: Иља Стогоф је данас један 
од најчитанијих и најцењенијих руских писаца а 
помак у својој списатељској каријери учинио је 
2001. године с романом Мачо не плачу. Тада је 
први пут од свог имена направио бренд – 

оригинално Стогов изменио по узору на највеће руске 
брендове који су се продали у свету (Смирнофф и Дави-
дофф) заменивши руски -ов у светски познато -офф. Рођен је 
у Санкт Петербургу 1970. г. По образовању магистар 
богословије, Стогофф има веома занимљиву биографију 
иако се у последњих неколико година бави новинарством, а 
проглашен је за новинара године у Санкт Петербургу. Радио 
је као трговац, телевизијски водитељ, улични дилер, учитељ, 
чистач у биоскопу, уредник еротског часописа, телохра-
нитељ, преводилац, музички критичар, бармен и портпарол 
казина. Када су га прогласили националним класиком, 
Стогофф се забринуо да га млади виде као маторца па је покушао да пише под псеудонимом, али је брзо разоткривен. За 
Стогоффа су везане бројне контроверзе будући да је он и побожни конзервативац и плејбој и модеран човек који покушава 
да пронађе смисао у свету лишеном духовности. 
  

Библиографски опис: 
821.161.1-31 
СТОГОФ, Иља 
        [Milion evra] 
        1 000 000 evra ili Hiljadu druga noć 2003. godine / Ilja 
Stogoff ; s ruskog prevela Natalija Nenezić. - Beograd : 
Mono i Manjana, 2011 (Lazarevac : Elvod-print). - 168 str. ; 
21 cm 
 
Prevod dela: 1 000 000 евро или Тысяча вторая ночъ / 
Илъя Стогоff. - Pravo ime autora: Ilja Jurjevič Stogov. - Na 
presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o njemu. 
ISBN 978-86-7804-323-9(broš.) 
NIBIS ID : 122199  
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О књизи: 

Преузето са: 

Зоран Ћирић је један од најзначајнијих савремених српских приповедача, а његова 
најновија књига прича, Кратки људи, на кратком простору, у блицевима низа животних и 
егзистенцијалних ситуација открива свом читаоцу неке од продубљених увида, издижући 
животно искуство на ниво релевантног литерарног искуства. У интимној, сасвим 
интроспективној светлости, мноштво јунака осветљава свет својим животним и породичним 
причама, а њихов аутор верује да се може пронаћи други свет у скривалици баналног света. 
Гласови ових мушкараца и жена су из сасвим различитих стварносних и узрасних регистара, 
а продубљени песнички језик, продубљен до самих језовитих граница смртног, јесте она 
картографија места на којима се ломе њихови животи. Поетски илуминиране, а сурово 
стварне, натопљене сетом, с много блуза и џеза наших расутих живота, Ћирићеве приче из 
Кратких људи се пред нама, у ствари, откривају као узбудљива и физичка и метафизичка 
потрага за смислом очинског света, кога у себи сви носимо, ма где био. 
 

http://www.agora-
books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=458:cirickratkiljudi&catid=27:kalendar&Ite
mid=116 
 
 
 
  

 
 Белешка о аутору: Зоран Ћирић (1962) је нишки 
приповедач, романсијер, есејиста и песник. Уврштен је 
многобројне антологије српске прозе и поезије, а 
приче, песме и одломци из романа су му преведени на 
бројне европске језике. По мотивима из његових прича 

и романа урађене су три радио драме у продукцији РТС-а и једна 
представа у продукцији СКЦ Београд. За роман Хобо добио је 
НИН-ову награду и Награду Народне библиотеке Србије за 
најчитанију књигу у 2002. години. 

Библиографски опис: 
821.163.41-32 
ЋИРИЋ, Зоран 
         Kratki ljudi : priče / Zoran Ćirić. - 1. izd. - Zrenjanin : 
Agora, 2011 (Novi Sad : Budućnost). - 113 str. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Kalendar ; knj. 41)  
 
Tiraž 500. - Beleška o autoru: str. 111-112. 
ISBN 978-86-6053-078-5(karton) 
NIBIS ID : 65908  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Кратки људи 
Ћирић, Зоран 
Агора, 2011 
113 стр. ; 21 cm 
 

http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=458:cirickratkiljudi&catid=27:kalendar&Itemid=116�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=458:cirickratkiljudi&catid=27:kalendar&Itemid=116�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=458:cirickratkiljudi&catid=27:kalendar&Itemid=116�
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О књизи: 
Роман о имагинарној земљи смештеној на Балкану, о частољубивим и 

храбрим људима спремним да се боре за љубав и своју земљу, па макар се сукобили 
са силама које нису од овог света.  

 
Преузето са: http://www.dobra-knjiga.com/Home.asp?NaslovID=10266 
 
 
 
 
  
 
 

Белешка о аутору: Брем Стокер (1847–1912) је 
био ирски писац који је светску славу стекао 
готским хорор романом Дракула. Пре него што је 
почео да се бави писањем, био је позоришни кри-
тичар, а касније и управник позоришта. Годинама 

се бавио проучавањем народних веровања и легенди о 
вампирима широм Европе и то је користио у својим делима. 
Написао је 13 романа и неколико збирки прича. Удружење 
писаца хорора у његову част додељује сваке године награду 
Брем Стокер за најбоља књижевна дела на пољу хорор жанра. 

 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Госпа са покровим 
Стокер, Брем 
Отворена књига, 2011 
341 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111-31 
СТОКЕР, Брем 
         Gospa sa pokrovom / Brem Stoker ; preveo sa 
engleskog Igor Mitrović. - Beograd : Otvorena knjiga, 2011 
(Beograd : Otvorena knjiga). - 341 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: The Lady of the Shroud / Bram Stoker. - Tiraž 
1000. - Beleška o autoru na koricama. 
ISBN 978-86-7674-153-3(karton) 
NIBIS ID : 122771  
 

http://www.dobra-knjiga.com/Home.asp?NaslovID=10266�
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О књизи: 
Адријан Мол има 39 ¼ година. Живи у адаптираном свињцу са ћерком и 

женом Дејзи. Његови родитељи, Џорџ и Полин, живе у суседном свињцу. Али то 
није најгоре од свега. Продавница половних књига у којој Адријан ради је пред 
затварањем. Његов брак је постао монотон. Мајка прети да ће написати своју 
аутобиографију (Девојка звана „Срање“). Уз све то, његови ноћни излети у тоалет 
постали су забрињавајуће чести. Док се његови проблеми гомилају, један телефон-
ски позив у стању пијанства старој љубави, др Пандори Брејтвејт (народној посла-
ници и некадашњем државном секретару у Министарству за животну околину), у 
њему буди сећања која би га могла навести да се запита: није ли Пандора једина 
особа која би му икако могла помоћи? 
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1700_knjiga_adrijan_mol_mlitave_godine_laguna.html 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Сју Таунсенд је ауторка 
серијала о тинејџерском јунаку Адријану Молу. 
Она је са 15 година решила да напусти школу и 
сместа почне да пише. То је оставило без формал-
ног образовања и приморао је на живот домаћице у 

енглеској провинцији, у граду Лестеру. Две деценије нико није 
знао да је она писац, све док јој приче о проблемима и 
фрустрацијама одрастања у једној британској породици, 
испричане аутентичним и искреним језиком, нису широм 
отвориле врата књижевног света. Убрзо се потом придружила 
групи писаца у лестерском Феникс позоришту, где данас ради 
као драматург. 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Адријан Мол . Млитаве године 
Таунсенд, Сју 
Лагуна, 2011 
397 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111-93-31 
ТАУНСЕНД, Сју 
        Adrijan Mol . Mlitave godine / Sju Taunzend ; preveo 
Zoran Ilić. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art). 
- 397 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: Adrian Mole : The Prostrate Years / Sue 
Townsend. - Tiraž 1500. - Napomene uz tekst. 
ISBN 978-86-521-0772-8(broš.) 
NIBIS ID : 122170  
 
 

http://www.laguna.rs/n1700_knjiga_adrijan_mol_mlitave_godine_laguna.html�
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О књизи: 
Растију Сабићу, тридесетдеветогодишњем тужиоцу, суђено је за убиство 

колегинице и љубавнице Керолајн. Данас, у својој шездесетој години, он је судија 
који се кандидује за Врховни суд, ожењен је женом која има тешки биполарни 
поремећај, а упркос професионалном успеху, срећа му измиче, и он у позне године 
није ушао задовољан. Покушавајући да открије шта то не ваља, улеће у везу са 
Аном, својом 30 година млађом приправницом. Но последњи пут кад је преварио 
своју жену завршио је на суђењу за убиство... Годину и по касније, Расти је поново 
на месту оптуженог, овога пута оптужен је за тровање своје жене. Пошто се 
пробудио уз њено мртво тело, чекао је читав дан пре него што је пријавио њену 
смрт. Серија открића натераће на ново подизање оптужнице Томија Молта, тужиоца 
који двадесет година раније није успео да припише Растију кривицу за Керолајнино 
убиство, и који се од тада бори са сенком тог неуспеха. Године које су прошле откад је Расти био на 
суђењу донеле су тужиоцу ДНК анализу, брзо упоређивање отисака прстију и претраживање 
компјутера и имејлова. И сам партнер у адвокатској фирми, Тароу их додаје у свој арсенал како би 
написао роман који продире у срж погрешивости правног система и праксе. Дакле, Расти Сабић је 
јадан, али су читаоци врло срећни. Плодни Гришам можда то чешће чини, али Тароу то ради много 
боље. 

 
Преузето са: http://www.marso.rs/node/129 
 
 
 
  
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Невин 
Тјуроу, Скот 
Марсо, 2011 
451 стр. ; 21 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

http://www.marso.rs/node/129�
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Белешка о аутору: Скот Тароу је рођен у Чикагу 1949. 
Дипломирао је на Амхерст колеџу 1970. и добио стипендију за 
Стенфорд универзитет, Одсек креативног писање. Од 1972. до 
1975. Тароу предаје Креативно писање на Стенфорду. Правни 
факултет на Харварду уписао је 1975. и уз велике почасти 
дипломирао 1978. Од те године до 1986. био је помоћник 
државног тужиоца у Чикагу. Године 1995. у великом случају 
добио је укидање пресуде осуђенима за убиство који су 11 
година провели у затвору, многи од њих осуђени на смрт, због 
злочина који је признао други човек. Данас је партнер у 
чикашком представништву једне интернационалне адвокатске 
фирме. Живи ван Чикага.  

  

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ТЈУРОУ, Скот 
       Nevin / Skot Tarou ; prevod Željka Perović. - Beograd : 
Marso, 2011 (Beograd : Paragon). - 451 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: Innocent / Scott Turow. - Tiraž 1000. - O 
autoru: str. 451. 
ISBN 978-86-6107-040-2(broš.) 
NIBIS ID : 122832  
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О књизи: 
Завођење је модеран роман о младима и за младе, компонован од унакрсних 

исповести четворо тинејџера у потрази за љубављу, што је и централна тема ове 
интригантне приче. Мики, Аца, Беба и Цица су житељи данашњег Београда, чијим 
језиком и говоре. Огромна потреба да воле и да буду вољени, како је и често код 
младих, испреплетана је са потрагом за сексуалним идентитетом. Ако је девојка 
заљубљена у најбољу другарицу, или младић у најбољег друга, да ли то аутоматски 
значи да су геј? Када се уз то истовремено заљубе и у особу супротног пола, ступиће 
у љубавни лавиринт на чијем излазу и њих и читаоца чека изненађење. 

 
Преузето са: http://www.knjigaknjiga.com/proizvod-zavodjenje-mladi-u-beogradu.html 
 
 
 
 
  
 
 

Белешка о аутору: Војислав Тодоровић је српски 
писац, који је уз три збирке песама, објавио и рома-
не Невидљиве сенке Chuburos Airesa и Немаш гај-
та, Еразмо. Коаутор је Манифеста кометаизма, а 
познат је и као аутор блога Еразмо. 

 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Завођење 
Тодоровић, Војислав 
ЛОМ, 2009 
156 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ТОДОРОВИЋ, Војислав 
         Zavođenje : roman / Vojislav Todorović. - Beograd : 
LOM, 2009 (Beograd : Caligraph). - 156 str. ; 21 cm 
 
Tiraž 400. - Na kor. beleška o autoru. 
ISBN 978-86-7958-019-1(broš.) 
NIBIS ID : 122265  
 

http://www.knjigaknjiga.com/proizvod-zavodjenje-mladi-u-beogradu.html�
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О књизи: 

 
 

...Бранислав Жупански је бивши драматург Атељеа 212 који се посветио 
планинарењу. У јесен 2005. године, одлази у италијанско место Сан Мартино ди 
Кастроца не би ли покушао да освоји један од врхова планине Пале. Но уместо 
успона на врх, у том зимовалишту ће упознати младу жену, Американку руског 
порекла Ким Врангел, која је планирала убиства према швајцарском приручнику О 
опасностима на планинама. Шест месеци касније он ће посетити београдско 
Удружење за помоћ и испричати своју трауму, ни не слутећи да је његов оснивач 
Андреј Бајкал, човек кога је управо одредио један период живота са Ким Врангел. 
Иза кулиса психолошке драме, у којој се укршта низ повести, те вишеструка 
опседнутост тајанственом Американком, сасвим на традицији мишљења Ничеа и 
Достојевског, пред читаоцем се откривају различите релације јунака виђених у 
процепу између тамних и најтамнијих страна личности. 
 
Преузето са: корица књиге 

 
  
 

Белешка о аутору: 

  

Олег Томић је рођен 1968. г. у 
Новој Градишки. Студирао је на Филозофском фа-
култету у Загребу, а од 1991. г. живи у Суботици. 
Објавио је збирку поезије 7 иза вилице, књигу крат-
ких прича Орсо Негру, и романе Инкогнито, Out oф 

the Blue и Француски календар. 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ТОМИЋ, Олег 
          Povređenost : ljubavna priča / Oleg Tomić. - 1. izd. - 
Zrenjanin : Agora, 2011 (Novi Sad : Budućnost). - 111 str. ; 
21 cm. - (Biblioteka ``Kalendar`` ; knj. 43)  
 
Tiraž 400. - Beleška o piscu: str. 109. 
ISBN 978-86-6053-094-5(karton) 
NIBIS ID : 47539  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Повређеност 
Томић, Олег 
Агора, 2011 
111 стр. ; 21 cm 
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О књизи: 
Ако бисмо у португалском миљеу применили постулат Душана Ковачевића 

да „позориште потказује живот“, могли бисмо да упознамо само срце португалске 
културе и овим путем – путем „игране речи“ која у великој мери приказује 
традицију аутентичног Португала, земље мирољубивог народа, склоног и 
меланхолији и жалу, али и музици и комедији, поезији и митовима, на тлу у коме се 
море и копно вековима стапају у непрегледној димензији времена, као једином 
свеприсутном сведоку постојања свега, у чаробно лепим пределима некадашње 
далеке југозападне римске провинције Лузитаније. 

Татјана Манојловић 

 
Преузето: из предговора књиге 
 
 
 
 
  
  

Библиографски опис: 
 821.134.3-2 
          TRI portugalske drame / izbor, predgovor i prevod sa 
portugalskog Tatjana Manojlović. - Beograd : Treći Trg : 
Čigoja štampa, 2011 (Beograd : Čigoja štampa ). - 101 str. ; 
21 cm. - (tt : biblioteka za svetsku književnost. Drame)  
 
Tiraž 500. - Tri portugalske monodrame: str. 5-10. - O 
autorima: str. 99-100. - Sadržaj s nasl. str.: Avelj Avelj = 
Abel Abel / Augusto Sobral. Jedan Edip / Armando 
Nasimento Roza = Um Edipo / Armando Nascimento Rosa. 
Prekomernost / Elija Кoreja = Desmesura - Exercicio con 
Medeia / Hélia Correia. 
ISBN 978-86-86337-56-6(broš.) 
NIBIS ID : 122835  
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Издавач 
Димензије 

Три португалске драме 
Трећи трг ; Чигоја штампа, 2011 
162 стр. ; 21 cm 
 



 
ст

ра
на

 3
33

 
 
 
 
 
 
 
О књизи: 
„...Различите људске судбине и различити поетички приступи слили су се у 

једну битну, заједничку тачку – сви ови песници, свако у своје време и из своје 
позиције, писали су љубавне песме и те песме су биле вредне читалачке пажње 
Милоша Јанковића коју он сада даје на увид ширем кругу читалаца. Ја тако и видим 
његов подухват – он је настао као плод интензивног читања поезије (поред тога што 
и сам ствара), посебно поезије са љубавном тематиком. Ово је једно могуће читање 
и један могући поглед на српско љубавно песништво у последњих стотинак година. 
Може оно да има и улогу у вредновању заступљених песника али будући да је 
Јанковић сваком дану у години наменио по једну песму, 365 овде заступљених 
песама и песника могу да задовоље све читалачке прохтеве...“ 

Живко Николић 
 
Преузето: из поговора књиге 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Библиографски опис: 
821.163.41-1(082.2) 
        [Триста шездесет пет љубавних] 
         365 љубавних : антологија српске љубавне поезије / 
приредио Милош Јанковић. - Београд : Фондација 
солидарности Србије : Књижевно друштво ``Свети 
Сава``, 2011 (Београд : Горапрес ). - 507 стр. ; 25 cm. - 
(Библиотека Наслеђа)  
 
Тираж 500. - Стр. 505-507: Уз 365 љубавних Милоша 
Јанковића / Живко Николић. - Белешка о приређивачу: 
стр. [509]. 
ISBN 978-86-6087-028-7(картон) 
NIBIS ID : 122580  
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Издавач 
 
Димензије 

Триста шездесет пет љубавних 
Фондација солидарности Србије и 
Књижевно друштво Свети Сава, 2011 
507 стр. ; 25 cm 
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О књизи: 

Преузето са: 

Зоран Ћирић је један од најзначајнијих савремених српских приповедача, а његова 
најновија књига прича, Кратки људи, на кратком простору, у блицевима низа животних и 
егзистенцијалних ситуација открива свом читаоцу неке од продубљених увида, издижући 
животно искуство на ниво релевантног литерарног искуства. У интимној, сасвим интро-
спективној светлости, мноштво јунака осветљава свет својим животним и породичним 
причама, а њихов аутор верује да се може пронаћи други свет у скривалици баналног света. 
Гласови ових мушкараца и жена су из сасвим различитих стварносних и узрасних регистара, 
а продубљени песнички језик, продубљен до самих језовитих граница смртног, јесте она 
картографија места на којима се ломе њихови животи. Поетски илуминиране, а сурово 
стварне, натопљене сетом, с много блуза и џеза наших расутих живота, Ћирићеве приче из 
Кратких људи се пред нама, у ствари, откривају као узбудљива и физичка и метафизичка 
потрага за смислом очинског света, кога у себи сви носимо, ма где био. 
 

http://www.agora-
books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=458:cirickratkiljudi&catid=27:kalendar&Ite
mid=116 
 
 
 
  

 
 Белешка о аутору: Зоран Ћирић (1962) је нишки 
приповедач, романсијер, есејиста и песник. Уврштен је 
многобројне антологије српске прозе и поезије, а 
приче, песме и одломци из романа су му преведени на 
бројне европске језике. По мотивима из његових прича 

и романа урађене су три радио драме у продукцији РТС-а и једна 
представа у продукцији СКЦ Београд. За роман Хобо добио је 
НИН-ову награду и Награду Народне библиотеке Србије за 
најчитанију књигу у 2002. години. 

Библиографски опис: 
821.163.41-32 
ЋИРИЋ, Зоран 
         Kratki ljudi : priče / Zoran Ćirić. - 1. izd. - Zrenjanin : 
Agora, 2011 (Novi Sad : Budućnost). - 113 str. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Kalendar ; knj. 41)  
 
Tiraž 500. - Beleška o autoru: str. 111-112. 
ISBN 978-86-6053-078-5(karton) 
NIBIS ID : 65908  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Кратки људи 
Ћирић, Зоран 
Агора, 2011 
113 стр. ; 21 cm 
 

http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=458:cirickratkiljudi&catid=27:kalendar&Itemid=116�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=458:cirickratkiljudi&catid=27:kalendar&Itemid=116�
http://www.agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=458:cirickratkiljudi&catid=27:kalendar&Itemid=116�
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О књизи: 
Неки људи највише воле своју децу, неки свога мужа или жену, неки 

пријатеље, неки оца или мајку, браћу или сестре, неки само себе, неки не праве 
разлику, а Фанте је највише волео своју жену Џојс. Књига Пуна живота посвећена 
је њој, мада је централна личност романа бурлескини Фантеов отац... 

 
Преузето са: корица књиге 
 
 
 
 
  
 
 

 Белешка о аутору: Џон Фанте (1909–1983) је 
рођен у Колораду, у породици италијанских досе-
љеника. Почео је да пише 1929. г. и убрзо је прешао 
у Лос Анђелес, где је остао до краја живота. У 
периоду од 1936. до 1938. г. настаје сага о Артуру 

Бандинију. Стицајем околности, Фанте је постао сценариста у 
Холивуду и његов живот је кренуо другим током. После своје 
смрти је постао познат широм света. 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Пуна живота 
Фанте, Џон 
ЛОМ, 2010 
148 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ФАНТЕ, Џон 
          Puna života : roman / Džon Fante ; preveo s engleskog 
Flavio Rigonat. - Beograd : LOM, 2010 (Beograd : 
Caligraph). - 148 str. ; 21 cm. - (Izabrana dela / Džon Fante ; 
knj. 6)  
 
Prevod dela: Full of Life / John Fante. - Tiraž 700. - Na 
presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o 
njemu. 
ISBN 978-86-7958-37-5(broš.) 
NIBIS ID : 118119  
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О књизи: 

 

Роман Чекај до пролећа, Бандини појавио се 1938, а већ следеће године 
Упитај прах, најважније Фантеово дело. После Фантеове смрти објављени су 
романи Пут за Лос Анђелес и Снови са Бункер Хила.  Ову последњу писац је из-
диктирао пред смрт, када је већ био слеп. Као многи талентовани амерички писци, 
Фанте је постао познати сценариста у Холивуду. Мрзео је тај посао, али годинама га 
је радио, јер је то „плаћало рачуне“. Чињеница је да би остао непознат као писац да 
није било Чарлса Буковског (који је био његов обожавалац од ране младости), а који 
га је препоручио свом издавачу. 

 
Преузето са: http://www.dobra-
knjiga.com/home.asp?NaslovID=5242 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Снови са Бункер Хила 
Фанте, Џон 
ЛОМ, 2010 
148 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ФАНТЕ, Џон 
           Snovi sa Bunker Hila : roman / Džon Fante ; preveo s 
engleskog Flavio Rigonat. - Beograd : LOM, 2010 (Beograd 
: Caligraph). - 148 str. ; 21 cm. - (Izabrana dela / Džon Fante 
; knj. 5)  
 
Prevod dela: Dreams from Bunker Hill / John Fante. - Tiraž 
700. - Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i 
beleška o njemu. 
ISBN 978-86-7958-028-3(broš.) 
NIBIS ID : 118117  
 

http://www.dobra-knjiga.com/home.asp?NaslovID=5242�
http://www.dobra-knjiga.com/home.asp?NaslovID=5242�
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О књизи: 
Причом о микрокосмосу једне португалске породице, коју ће виша сила или 

судбина – незаобилазан топос у митологији те нације помораца и освајача – раз-
вејати од Венеције, преко Анголе до Бразила, дата је слика португалског друштва 
које пролази кроз транзицију. Радња романа смештена је у раздобље између априла 
1974. и марта 1975, симболички омеђено са два Ускрса, при чему аутор рево-
луционарне догађаје приповеда комбинованом техником писама, снова и монолога 
јунака. Опонашајући епистоларне романе из XVIII века, Алмејда Фарија користи 
различите језичке регистре и наративне технике, од тока свести до интертекстуалних 
референци, које чине идејни оквир и смернице за разумевање полифоне структуре 
Лузитаније. На плану фабуле преплићу се различите визуре ликова кроз чије су 
субјективне доживљаје предочени догађаји, чиме се проблематизује историјско 
памћење и митови уграђени у темеље португалског идентитета и доводи у питање идеализована 
прошлост и негдашња славна империја, која је сада на издисају. Књижевним поступком у којем 
укршта и супротставља различите идеолошке перспективе, аутор преиспитује начин на који се 
образује сећање, и појединца али и заједнице. Поигравајући се општим местима и канонским 
књижевним текстовима, аутор демистификује португалску колонијалну прошлост, стављајући је у 
шири социјални и политички контекст. На позадини ових великих друштвених промена на измаку 
доба колонијализма, у време побуне против старог ауторитарног поретка и борби за индивидуалне 
слободе, роман прати љубавну причу јунака који истовремено откривају један другачији, онирички, 
интимни свет у којем су доживљај уметности и лепог противстављени револуционарном процесу и 
његовој митизацији. Читаоцу је остављена активна улога у реконструисању фрагментарне слике 
стварности и склапању смисаоне целине Лузитаније, приповести коју Алмејда Фарија представља као 
нову верзију теме о португалској дијаспори, надовезујући се на националну традицију што у књи-
жевности сеже све до Камоенсовог спева Лузијаде, незаобилазног у тумачењу овог романа. 

 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Лузитанија 
Фарија, Алмејда 
Геопоетика, 2011 
164 стр. ; 20 cm 
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Преузето са: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2640 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Алмејда Фарија је рођен 1943. 
у месту Монтемор Ново. Дипломирао је филозофију 
на Филолошком факултету Универзитета у Лиса-
бону. Предавао је естетику и филозофију уметности 
на Новом универзитету у Лисабону. Објављивао је у 

бројним међународним књижевним часописима и био пред-
седник португалског ПЕН центра, бранећи слободу говора у 
време када је у Португалу на власти био Салазаров режим. 
Аутор је седам романа, две позоришне драме и бројних 
есејистичких текстова. Добитник је више књижевних награда у 
Португалу.   

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.134.3-31 
ФАРИЈА, Алмејда 
         Luzitanija : roman / Almejda Farija ; preveo s 
portugalskog Vuk Šećerović. - Beograd : Geopoetika 
izdavaštvo, 2011 (Beograd : DMD). - 164 str. ; 20 cm. - 
(Edicija Svet proze / [Geopoetika izdavaštvo])  
 
Prevod dela: Lusitania / Almeida Faria. - Napomene uz tekst. 
- Na presavijenom delu kor. lista beleška o autoru. 
ISBN 978-86-6145-074-7(broš.) 
NIBIS ID : 121904  
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2640�
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О књизи: 

 

Мајлс Грин буди се у непознатој болници, немајући појма како је тамо дос-
пео, нити ко је он. Не препознаје своју жену, нити се сећа имена њихове деце. Неве-
роватно леп и стасит доктор саопштава му да је његов нервни центар за сећање 
повезан са сексуалном активношћу и позива још заноснију медицинску сестру Кори 
да му помогне са лечењем... У једној крајње неконвенционалној болничкој соби 
читалац прислушкује озбиљне разговоре, јетке псовке и урнебесно ругање у 
еротском герилском рату о којем приповеда Мантиса. Овај роман тежи да истражи 
природу стварности и стваралаштва, отуђење уметности, развој књижевности, однос 
између полова и још много тога.  

Преузето са: http://agora-
books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=434:don-фauls-mantisa-roman&catid=20:u-
pripremi&Itemid=97
 

 

 
 
  
 

Белешка о аутору: Џ

  

он Фаулс (1926–2005) је 
енглески писац. Након оксфордских студија фран-
цуског језика предавао је на високим школама у 
Поатјеу, потом у Грчкој и Лондону. Од 1963. г. бави 
се искључиво писањем. Осим прозе писао је и сти-

хове и драме. На основу његових књига направљено је више 
филмова и позоришних представа.  

Библиографски опис: 
821.111-31 
ФАУЛС, Џон 
        Mantisa / Džon Fauls ; preveo sa engleskog Alen Bešić. 
- 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2011 (Novi Sad : Budućnost). - 
215 str. ; 21 cm. - (Biblioteka ``Agora`` ; knj. 62)  
 
Prevod dela: Mantissa / John Fowles. - Tiraž 1.000. - Str. 
191-213: Faulsova Mantisa : luna park u drugom selu / Ijen 
Gots. - Beleška o autoru: str. 215. - Napomene i biblografske 
reference uz tekst. 
ISBN 978-86-6053-083-9(karton) 
NIBIS ID : 46219  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Мантиса 
Фаулс, Џон 
Агора, 2011 
215 стр. ; 21 cm 
 

http://agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=434:don-fauls-mantisa-roman&catid=20:u-pripremi&Itemid=97�
http://agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=434:don-fauls-mantisa-roman&catid=20:u-pripremi&Itemid=97�
http://agora-books.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=434:don-fauls-mantisa-roman&catid=20:u-pripremi&Itemid=97�
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О књизи: 
Снажна и провокативна прича о Европи између два светска рата, о сексуалности и 

манипулацији, о људском телу и о ужасима политике и историје, о вајмарској Немачкој, и о 
полицијским операцијама које задиру у људску приватност. Највећи део овог несвакидашње 
узбудљивог романа одиграва се у Берлину крајем двадесетих и почетком тридесетих година 
XX века. Берлин у роману Истина о Саши Книшу добија једну од најзанимљивијих књига о 
себи. Истина о Саши Книшу одводи нас у срце једног узбудљивог историјског времена, 
показујући како у таквим временима једнако узбудљива може да буде и сама људска 
приватност. Јунаци у овом роману, усред изазова историје и политике, опседнути су чулима 
и страстима, из чега настаје једна од најизазовнијих прича новије европске књижевности. 
Фиоретос је врхунски приповедач, писац који на мајсторски начин уобличава и атмосферу 
једног времена, и карактеристичну атмосферу неколико европских градова оног доба, у 
првом реду Берлина, и психологију својих необичних јунака. Најважнији роман познатог 
шведског писца. 
 
Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/istina-o-sasi-knisu/ 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Арис Фиоретос (Гетеборг, 
1960), романсијер, приповедач, песник, есејиста. 
Један је од најзначајнијих савремених шведских 
писаца. Студирао је у Стокхолму, Паризу и у 
Америци. Од 1991. г. објавио је више од десет 

књига – романа, прича, поезије у прози и есејистике. Добитник 
је неколико књижевних награда у Шведској и у иностранству. 
Романи и есеји Ариса Фиоретоса преведени су на више европ-
ских језика. Живи у Стокхолму и у Берлину. 
  

Библиографски опис: 
821.113.6-31 
ФИОРЕТОС, Арис 
          Istina o Saši Knišu / Aris Fioretos ; prevod sa 
švedskog Željko Ćirikovački. - Beograd : Arhipelag, 2010 
(Novi Sad : Artprint). - 269 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Zlatno 
runo / [Arhipelag])  
 
Prevod dela: Sammingen om Sascha Knisch. - Tiraž 1.000. - 
O piscu: str. 269. 
ISBN 978-86-86933-86-7(karton) 
NIBIS ID : 35416  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Истина о Саши Книшу 
Фиоретос, Арис 
Архипелаг, 2010 
269 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/istina-o-sasi-knisu/�
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О књизи: 
И после двадесет година, мада је остала противречна појава и по свом делу и 

по свом животу, она је неспорно велика фигура француске интелигенције XX века. 
Ова биографија је имала за полазну тачку преписке америчког писца Нелзона 
Олгрина у ког је Симона била веома заљубљена. То откриће, додато чињеницама 
које је поверила ауторкама у низу присних и исцрпних разговора, које је Бовоарова 
иначе радије прећутала у својим Мемоарима, доприноси схватању сложене слике о 
овој крхкој и осећајној жени, а у исто време веома модерној и бескомпромисној, која 
је позивала себи сличне да активно суделују у промени света. Када је у Сједињеним 
Америчким Државама изашла из штампе ова биографија, Лос Анђелес тајмс 

 

је 
поздравио „књигу која се не испушта из руку“, јер је читалац опчињен том 
невероватном женом и причом о њеној љубави према самој себи и према читавом 
свету. 

Преузето са: http://www.marso.rs/node/130 
 
 
 
  
 
Белешка о ауторима: Клод Франсис и Фернанда Гонтије 
биле су професорке књижевности у Сједињеним Америчким 
Државама. Поред Симоне де Бовоар, за коју су добиле награду 
часописа Ел, 1985, оне су објавиле веома запажене биографије 
Колет и маркизе Де Морни. 
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Симона де Бовоар 
Франсис, Клод и Гонтије, Фернанда 
Марсо, 2011 
374 стр. ; 24 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
929:821.133.1 
ФРАНСИС, Клод 
         Simona de Bovoar / Klod Fransis i Fernanda Gontije ; 
preveo Veljko Nikitović. - Beograd : Marso, 2011 (Užice : 
Grafoplast Plus ). - 374 str. : ilustr. ; 24 cm 
 
Prevod dela: Simone de Beauvoir / Claude Francis et 
Fernande Gontier. - Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 339-348. 
- Registar. 
ISBN 978-86-6107-058-7(broš.) 
1. Гонтије, Фернанда  
1) Бовоар, Симон де (1908-1986) 
821.133.1.09 Бовоар С. 
NIBIS ID : 122819  
 

http://www.marso.rs/node/130�
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О књизи: 

Преузето са: 

Адам у рају нови је роман модерног класика светске књижевности Карлоса 
Фуентеса, моћна прича о љубави и страсти, криминалу и корупцији, мафији и 
политици. Велики мајстор је написао политички трилер, први такав роман у свом 
опусу. На позорници романа Адам у рају промичу слике Мексика и слике Европе, 
тајкуни и политичари, тајне службе и организовани криминал. Архипелаг је објавио 
једно од првих светских издања овог Фуентесовог романа. Главни јунак романа 
Адам Гороспе, новопечени богаташ, прича о свом друштвеном успону и о свету у 
коме се одједном нашао, као и о спрези великог новца, озбиљне мафије и високе 
политике, припремајући заплет достојан најузбудљивијих крими романа. Фуентес 
изнутра и са огромном снагом приказује и невидљиве и бруталне механизме 
савремене моћи. Причајући о томе како је, неочекивано и за самог себе и за друге, 
постао богат, не презајући ни од једног средства, јунак романа Адам у рају исписује велику повест 
савременог света. Над узбудљивим догађајима у овом роману, несвакидашњим заплетима и 
преокретима, као и укрштеним причама о љубави и страсти, криминалу и политици, у Фуентесовом 
роману стоји питање које се као неки лајтмотив провлачи кроз читав роман: Како зауставити пропаст у 
коју иде читава земља? 
 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/adam-u-raju/ 
 
 
 
 
 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Адам у рају 
Фуентес, Карлос 
Архипелаг, 2010 
157 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/adam-u-raju/�
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Белешка о аутору: Карлос Фуентес (1928), 
романсијер, приповедач, драмски писац и есејиста. 
Један је од најзначајнијих мексичких и хиспано-
америчких писаца, као и један од најважнијих 
писаца савремене светске књижевности. Фуентес је 

аутор више од 20 књига прозе. Романи, приче и есеји Карлоса 
Фуентеса преведени у на све веће светске језике. Фуентес је 
последњих година написао читав низ есеја и есејистичких 
књига посвећених најактуелнијим питањима савремене поли-
тике, друштва, културе, екологије или медија. По његовим 
романима снимљено је неколико филмова. Аутор је неколико 
филмских сценарија. Добитник је великог броја књижевних 
награда. 
  

Библиографски опис: 
821.134.2(72)-31 
ФУЕНТЕС, Карлос 
         Adam u raju / Karlos Fuentes ; prevod sa španskog 
Ksenija Šulović. - Beograd : Arhipelag, 2010 (Novi Sad : 
Artprint). - 157 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Zlatno runo / 
[Arhipelag])  
 
Prevod dela: Adan en Eden / Carlos Fuentes. - Tiraž 1.000. - 
Napomene uz tekst. - O autoru: str. 157. 
ISBN 978-86-86933-94-2 
NIBIS ID : 118105  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 
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О књизи: 
Круг се затвара, последњи Хамсунов роман, ремек-дело модерне књи-

жевности, је књига о судбини човека који је изгубио своје корене у лутању између 
родне Норвешке и Америке. Једино што га вуче назад је неостварена љубав из прве 
младости.  

 
 

Преузето са: http://www.delфi.rs/ka1un6079/delфi_knjige_krug_se_zatvara.html 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Белешка о аутору: Кнут Хамсун (1859–1952) је 
највећи скандинавски писац, код нас познат по 
романима Пан, Викторија, Плодови земље, написао 
је у својој 77. години свој последњи од десет рома-
на, Круг се затвара, којим је крунисао своје живот-
но дело. 

  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Круг се затвара 
Хамсун, Кнут 
ЛОМ, 2011 
306 стр. ; 22 cm 
 

Библиографски опис: 
821.113.5-31 
ХАМСУН, Кнут 
         Krug se zatvara : roman / Knut Hamsun ; [preveo 
Slavko Batušić ; adaptacija prevoda Flavio Rigonat]. - 3. izd. 
- Beograd : LOM, 2011 (Beograd : Caligraph). - 306 str. : 
autorove slike ; 22 cm. - (Edicija A / [LOM, Beograd] ; knj. 
15)  
 
Prevod dela: Ringen Sluttet. - Na presavijenom delu kor. 
lista autorova slika i beleška o njemu. - Tiraž 500. - Knut 
Hamsun : 1859-1952 : hronologija: str. 303-306. 
ISBN 978-86-83499-71-7(broš.) 
NIBIS ID : 122249  
 

 Регистар наслова  Регистар аутора 
  Хронолошки регистар  Регистар издавача 

http://www.delfi.rs/ka1un6079/delfi_knjige_krug_se_zatvara.html�
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О књизи: 
„Исповедно-дневничка проза Кнута Хамсуна По зараслим стазама пишчев је 

покушај да се себи и другима разјасни ситуација у којој се нашао након слома 
нацизма, када се – као један од најзнаменитијих нацистичких квислинга у целој 
Европи – обрео у некој врсти заробљеништва отвореног типа, чекајући неколико 
година на суђење у којем ће на крају бити лишен готово целокупне имовине. По 
зараслим стазама последње је Хамсуново дело, својеврсни (не)приликама изнуђени 
appendix, ваљда настао зато што је и његовом аутору било јасно да је за њега боље 
да о свом „случају“ понешто и сам каже, него да препусти само другима да о њему 
говоре... Иако већ врло стар, готово глув и све слабијег вида, иако заточен у 
приликама далеко од нормалних, Хамсун ће и кроз ову књигу густо посејати не баш 
слабашне одсјаје своје списатељске величине из најплоднијих дана: другим речима, 
иоле критичног читаоца Хамсун никако неће успети да увери у своју Свету Недужност, али ће сам тај 
покушај бити... па, готово маестралан.“ 

Теофил Панчић 
 
 

Преузето са: 
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133441_Po+zar
aslim+stazama_ISBN:978-86-7958-053-5 
 
 
 
  
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

По зараслим стазама 
Хамсун, Кнут 
ЛОМ, 2011 
172 стр. ; 22 cm 
 

Библиографски опис: 
821.113.5-31  
ХАМСУН, Кнут 
         Po zaraslim stazama / Knut Hamsun ; preveo s 
norveškog Mirko Rumac. - Beograd : LOM, 2011 (Beograd : 
Caligraph). - 172 str. ; 22 cm. - (Edicija A / [LOM, Beograd] 
; kolo 5, knj. 24)  
 
Prevod dela: Pa gjengrodde Stier. - Na kor. slika autora i 
beleška o njemu. - Tiraž 700. - Napomene uz tekst. 
ISBN 978-86-7958-053-5(broš.) 
NIBIS ID : 122252  
 

http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133441_Po+zaraslim+stazama_ISBN:978-86-7958-053-5�
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/133441_Po+zaraslim+stazama_ISBN:978-86-7958-053-5�
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О књизи: 
У периоду свог стваралачког успона, Кнут Хамсун написао је роман Под 

јесењом звездом  (1906), а затим и наставак Луталица свира на сордини (1909), који 
су овде објављени у једној књизи. Хамсун је тада пунио педесет година и налазио се 
на животној прекретници, што је и тема овог вишеслојног дела о луталици по имену 
Кнут Педерсен (Хамсуново право име), чија је младост неповратно прошла. Он 
одлучује да побегне од живота у граду и врати се у природу и самоћу, не 
откривајући никоме своје право порекло. Радећи физичке послове на сеоским 
имањима упознаје разне људе, а на једном од њих се и заљубљује у госпођу 
Фалкенберг, нордијску Мадам Бовари. Уз његов последњи роман Круг се затвара, 
Под јесењом звездом је у самом врху обимног Хамсуновог опуса. 

 
 

Преузето са: 
http://sridsigma.shopmania.biz/kupi/pod-jesenjom-
zvezdom-knut-hamsun-135458 
 
 
 
 
  
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Под јесењом звездом 
Хамсун, Кнут 
ЛОМ, 2011 
258 стр. ; 22 cm 
 

Библиографски опис: 
821.113.5-31 
ХАМСУН, Кнут 
          Pod jesenjom zvezdom : roman / Knut Hamsun ; 
[prevela s norveškog Mara V. Nešković ; redaktura prevoda 
Flavio Rigonat]. - 2. izd. - Beograd : LOM, 2010 (Beograd : 
Caligraph). - 258 str. : autorove slike ; 22 cm. - (Edicija A / 
[LOM, Beograd] ; knj. 16)  
 
Prevod dela: Under hoststjernen. - ``Ova dva romana 
objavila je Matica srpska, Novi Sad, 1963. godine, pod 
naslovom `Prigušena svirka` ``-->poleđina nasl. lista. - Na 
presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o 
njemu. - Tiraž 500. - Knut Hamsun,1859-1952 : hronologija: 
str. 255-258. - Sadrži i: Lutalica svira na sordini = En 
vandrer spiller med sordin. 
ISBN 978-86-83499-86-1(broš.) 
NIBIS ID : 122242  
 

http://sridsigma.shopmania.biz/kupi/pod-jesenjom-zvezdom-knut-hamsun-135458�
http://sridsigma.shopmania.biz/kupi/pod-jesenjom-zvezdom-knut-hamsun-135458�
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О књизи: 
„...Хамфриз спада међу најбоље писце историјских романа. Ово је изузетна 

приповест, фино проткана акцијом и љубавном причом, пуна опипљивих ликова и 
запањујућих обрта судбине. Хамфриз има урођени дар да пренесе читаоца у 
одређено време и место и да му дочара речите појединости које причу чине ствар-
ном. Признајем да је срце хтело да ми искочи док сам читао последње поглавље...“ 

 
Сајмон Скероу  

 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1582_knjiga_vlad_-_poslednja_ispovest_laguna.html 
 
 
 
  
 
 

 Белешка о аутору: Крис Хамфриз је британски 
глумац, романописац и драмски писац. Читава 
породица му је глумачка. Рођен је у Торонту, до 
седме године живео је у Лос Анђелесу, а затим у 
Великој Британији. Глумио је у многим филмовима 

и телевизијским серијама. Под именом К. К. Хамфриз објавио 
је неколико историјских романа и дела за младе. Живи у Ван-
куверу са женом и сином. 
 
 
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Влад 
Хамфриз, Крис 
Лагуна, 2011 
460 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.111(71)-31 
ХАМФРИЗ, Крис 
         Vlad : poslednja ispovest / K. K. Hamfriz ; preveo 
Nenad Dropulić. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : 
Colorgrafx). - 460 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: The Last Confession / C. C. Humphreys. - Tiraž 
1.500. - Napomene uz tekst. - Piščeva beleška: str.451-457. - 
O autoru: str. [461]. - Bibliografija: str. 459-460. 
ISBN 978-86-521-0523-6(broš.) 
1) Влад Цепеш (1431-1476) - У литератури 
NIBIS ID : 64214  
 
 

http://www.laguna.rs/n1582_knjiga_vlad_-_poslednja_ispovest_laguna.html�
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О књизи: 
Била једном једна удовица са три сина по имену Црни, Мрки и Плави. Црни је   

био најстарији, ћудљив и агресиван. Мрки је био средње дете, повучено и тупо. А, 
плави је био мајчин миљеник. И убица. Плавооки је корисничко име приповедача на 
једном од сајтова за постављање прича. Прича коју он прича је прича о њему, 
његовој браћи и мајци. То је мрачна и интригантна прича о отровној породици, о 
слепом чуду од детета и серијском убици који није оно што се чини да јесте. 
Испричана преко интернет постова ова прича је трилер са много прерушавања, 
обмањивања и психолошких игара које постају евидентне онда када се обелодани 
нечији живот преко интернета. 

 
Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Plavooki-92351 
 
 
 
 
  
 
 

Белешка о аутору: Џоана Харис је рођена 1964. г. У 
Енглеској у Јоркширу. Завршила је модерну и средњо-
вековну филологију у Кембриџу. Роман који је про-
славио широм света је Чоколада – по којем је снимљен 
и филм.  

  

Библиографски опис: 
821.111-31 
ХАРИС, Џоана 
         Plavooki / Džoana Haris ; prevela s engleskog Dragana 
Đ. Đorđević. - Beograd : Plato Books : B&S, 2011 (Beograd 
: B&S). - 414 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Savremena proza / 
[Plato Books] ; 120)  
 
Prevod dela: Blueeyedboy / Joanne Harris. - Na 
presavijenom delu kor. lista autorkina slika i beleška o njoj. - 
Tiraž 1000. - Na kor. beleška o delu. 
ISBN 978-86-447-0559-8(PB; broš.). - ISBN 978-86-6115-
081-4(B&S) 
NIBIS ID : 121685  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Плавооки 
Харис, Џоана 
Плато Books, 2011 
414 стр. ; 20 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Plavooki-92351�
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О књизи: 

 

Смештена у важну бразилску луку Манаус која још памти златно доба 
„грознице каучука“ с  краја деветнаестог и почетка двадесетог века, ово је прича о 
непомирљиво различитој браћи близанцима који се боре за мајчину љубав. Такође, 
ово је изразито жив и изненађујући портрет града насталог на ушћу двеју великих 
река, исто тако различитих, усред амазонске прашуме... 

 
Преузето са: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2644 
 
 
 
 
  
 
  

Белешка о аутору: 

  

Милтон Хатум је бразилски 
писац, преводилац и универзитетски професор, 
рођен 1952. г. у Манаусу (Амазонија). Сматра се 
једним од највећих живих писаца у Бразилу. После 
студија у Бразилу и Сао Паолу, где је стекао звање 

архитекте, радио је као новинар и универзитетски професор на 
предмету Историја архитектуре. Масетр диплому компара-
тивне књижевности стекао је на Сорбони у Паризу. Добитник 
је бројних награда и признања. Његова дела преведена су на 12 
страних језика и објављена у 14 земаља. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Два брата 
Хатум, Милтон 
Геопоетика, 2011 
233 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.134.3-31  
ХАТУМ, Милтон 
         Dva brata / Milton Hatum ; preveli s portugalskog 
Jovan Tatić i Alesandra Tatić ; stručna saradnica na prevodu 
Katja Nogejra de Souza. - Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 
2011 (Beograd : Čigoja štampa). - 233 str. ; 20 cm. - (Edicija 
Svet proze / [Geopoetika izdavaštvo])  
 
Prevod dela: Dois irmaos / Milton Hatoum. - Na 
presavijenom delu kor. lista beleška o autoru. 
ISBN 978-86-6145-079-2(broš.) 
NIBIS ID : 121891  
 

http://www.geopoetika.com/book.php?id=2644�
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О књизи: 
Питање Бруна је збирка прича Александра Хемона која се састоји од седам 

кратких прича и једне новеле. Те су приче углавном засноване на личном искуству и 
баве се ониме што је обележило живот самог Хемона: одрастање у бившој СФРЈ, рат 
у Босни, избеглиштво, сналажење у новом свету... Свака прича је испричана на 
другачији начин, и свака на свој начин представља другачији комад истог догађаја. 
То су приче о шпијунажи, једном атентату који је променио историју света, пче-
ларству, Стаљиновим логорима, избегавању снајперске ватре у модерном граду под 
опсадом, прављењу сендвича у модерном граду у САД... Све су написане одличним 
језиком и истанчаним стилом, и прожете циничним хумором. Иако је Питање Бруна 
његова прва књига, Хемон већ у њој показује таленат и за трагедију и за сатиру, што 
је веома ретко, па самим тим и веома драгоцено.  

 
Преузето са: http://www.rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&фile=article&sid=320 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Александар Хемон је аутор 
Пројекта Лазарус, књиге која се нашла у најужем 
избору за National Book Award и National Book 
Critics Circle Award, као и три збирке прича. Рођени 
Сарајлија, Хемон је 1992. г. отпутовао у Чикаго, с 

намером да тамо остане пар месеци. Док је био тамо, Сарајево 
је пало под опсаду и он није могао да се врати кући. Своју прву 
причу Хемон је написао на енглеском језику 1995. г. Живи у 
Чикагу са супругом и ћерком. 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Питање Бруна 
Хемон, Александар 
Ренде, 2011 
233 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-32 
ХЕМОН, Александар 
          Pitanje Bruna / Aleksandar Hemon ; prevela s 
engleskog Ana Ivić. - Beograd : Rende, 2011 (Užice : 
Grafičar). - 233 str., [1] autorova slika ; 20 cm. - (Edicija 
Ledolomac)  
 
Prevod dela: The Question of Bruno. - Tiraž 1.000. - O 
piscu: str. [237]. 
ISBN 978-86-6173-014-6(broš.) 
NIBIS ID : 14176  
 

http://www.rende.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=320�
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О књизи: 
„...Мој случај је укратко у овоме: потпуно ме је напустила способност да о 

било чему повезано мислим или говорим. Испрва ми је постепено постајало 
немогуће да расправљам неку вишу или општију тему и да при том узимам у уста 
речи којима се људи обично служе без размишљања. Осећао сам необјашњиву 
нелагодност и да само изговорим речи ’дух’, ’душа’ или ’тело’. У срцу сам сматрао 
немогућим да доносим суд о пословима Двора, догађањима у Парламенту или о 
чему год хоћете. И то не можда из обзира ма које врсте – јер ви знате моју 
отвореност која иде до лакомислености – него су ми се апстрактне речи, којима се 
језик природно ипак мора служити да би донео било какав суд, у устима распадале 
као натруле гљиве...“ 
  
Преузето са: корица књиге 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Хуго фон Хофманстал (1874–
1929) је био аустријски песник, прозаист, драмати-
чар, либретист, као и суоснивач Салцбуршких 
свечаних игара. Важи као један од најважнијих 
заступника Fin de siècle-а на немачком говорном 

подручју и бечке модерне. Рано је почео да пише песме и то 
под утицајем Ничеа. Његова рана слава као лирског песника и 
драматичара брзо се проширила и ван граница домовине и 
према њој су дуго касније мерена његова доцнија дела. 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Имагинарна писма 
Хофманстал, Хуго фон 
Футура публикације, 2011 
143 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.112.2-32 
ХОФМАНСТАЛ, Хуго фон 
          Imaginarna pisma / Hugo fon Hofmanstal ; preveo s 
nemačkog Relja Dražić. - Novi Sad : Futura publikacije, 
2011 (Petrovaradin : Futura ). - 143 str. ; 21 cm. - (Нојзац)  
 
Prevodi dela: 1. Ein Brief ; 2. Die Briefe des Zurückgeherten 
; 3. Andreas / Hugo von Hofmannsthal. - Na kor. beleüka o 
autoru. 
ISBN 978-86-7188-136-4(broš.) 
NIBIS ID : 122688  
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О књизи: 
Најзад књига коју чека више од милион фанова – наставак Последњег тем-

плара. Цариград, 1203. године – док грамзиве војске четвртог крсташког похода 
опседају град, тајни одред темплара успева да продре у царску библиотеку. Циљ: 
архива докумената којима се не сме допустити да падну у руке папиној војсци. Они 
беже са три тешка сандука, пуна разорних тајни, и привремено уточиште налазе у 
једном православном манастиру. Но какве тајне крије благо које носе, неће дожи-
вети да сазнају. Ватикан, наше доба – ирански професор историје нашао се пред 
ултиматумом да доврши своја истраживања о једном историјском артефакту, или да 
му породица буде убијена. У међувремену, FBI-ev агент Шон Рајли принуђен је да 
продре у папин огромни тајни архив инквизиције. Ту не улази нико сем најповер-
љивијих папиних службеника, али Рајли је заслужио поверење Ватикана; овога пута, 
међутим, нема другога избора до да то поверење погази. Његова вољена Теса Чајкин киднапована је, а 
кључ за њену слободу почива у овом подземном гробу, у документу знаном као Fondo Templari, тајној 
историји озлоглашених темплара која би могла одгонетнути незамисливу загонетку њиховог давног 
истребљења…  

 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1701_knjiga_spasenje_laguna.html 
 
 
 
  
 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Спасење 
Хури, Рејмонд 
Лагуна, 2011 
463 стр. ; 20 cm 
 

http://www.laguna.rs/n1701_knjiga_spasenje_laguna.html�
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 Белешка о аутору: Рејмонд Хури је рођен у 
Либану, одакле је почетком грађанског рата 1975. г. 
побегао за Њујорк. После неколико година, враћа се 
у родни Бејрут, где у сарадњи са Оксфордским 
универзитетом почиње рад на илустрацијама за 

дечје књиге. Рат поново почиње и Рејмонд се 1984. г. сели за 
Лондон. У међувремену се бавио банкарством, некретнинама, 
берзом, али прави изазов почиње када добије понуду да 
напише сценарио за филм по роману Мелвина Брага. Од тада 
Хури ради као сценариста и продуцент на релацији Лондон – 
Лос Анђелес. Док завршава пету сезону хит серије BBC-ja 
Оперативци, ради на адаптацији Последњег темплара за 
холивудско филмско платно и пише нови роман. Рејмонд Хури 
живи у Лондону са супругом и две ћерке.  
 
  

Библиографски опис: 
821.111-31 
ХУРИ, Рејмонд 
         Spasenje / Rejmond Huri ; prevela Dubravka Srećković 
Divković. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Colorgrafx). 
- 463 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: The Templar Salvation / Raymond Khoury. - O 
piscu: str. [467]. 
ISBN 978-86-521-0778-0(broš.) 
NIBIS ID : 122074  
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О књизи: 
„Али су у Цветајевљевим песмама, сем изазова и храбрости, и непревазиђена 

нежност и љубав. Не иде она човеку и Богу, већ црној, загушљивој од пролећних 
испарења земљи, тмурној Русији.“ 

Анри Троаја 
 

Преузето са: корица књиге 
  
 
 
 
  
 
 
 

 Белешка о аутору: Марина Ивановна Цветајева 
(1892–1941) је била руска и совјетска лирска 
песникиња и писац. Студије је завршила на  Сорбо-
ни. Њена поезија је била производ песникињине 
необичне личности и дисциплинованог коришћења 

језика. Маринина поезија није била омиљена у званичним 
круговима СССР-а, све до шездесетих година прошлог века. 
Бавила се темама женске сексуалности и емоција. У своме делу 
је комбиновала супротстављене школе акмеизма и симболизма.  
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Песме, циклуси, поеме 
Цветајева, Марина Ивановна 
Orpheus,  2011 
317 стр. ; 19 cm 
 

Библиографски опис: 
821.161.1-1 
ЦВЕТАЈЕВА, Марина Ивановна 
         Песме, циклуси, поеме / Марина Цветајева ; с 
руског превела Злата Коцић. - 1. изд. - Нови Сад : 
Orpheus, 2011 (Нови Сад : Daniel print). - XXXI, 317 стр. ; 
19 cm. - (Библиотека Источно небо ; коло 2, 9)  
 
Кор. и хрпт. ств. насл.: Изабране песме. - Стр. III-XXXI: 
Кардиограмом - у ``Владичество чела`` / Злата Коцић. - 
Стр. 259-292: ``Поема ваздуха`` Марине Цветајеве : 
покушај интерпретације / М. Л. Гаспаров. - Био-
библиографска белешка: стр. 299-304. - Стр.307-309: 
Селективна библиографија дела Марине Ивановне 
Цветајеве објављених на српском језику / саставила Г. Ђ. 
[Гордана Ђилас]. 
ISBN 978-86-7954-099-7(картон са омотом) 
1) Цветајева, Марина Ивановна (1892-1941) 
821.161.1.09 Цветајева М. И. 
NIBIS ID : 122503  
 

http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
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О књизи: 
…Далеко од очију света, у рушевинама старог напуштеног манастира, лежи 

сакривен метални ковчежић. Они који жуде за његовом тајном неће презати ни од 
чега да га се докопају. Али... истина коју та лимена кутија чува ужаснија је од свега 
што би ико могао да замисли. Схвативши да се игром случаја нашао у вртлогу 
сукоба, између руске цркве, интереса Малтешких витезова и људи чије су намере 
крајње сумњиве, главни јунак Јан Новак, преводилац КФОР-а на Косову, сусреће се 
са страшном истином која се скрива од свију нас. Омега је роман о крају и почетку 
историје, о владарима из сенке и сучељавању појединца с тајном на којој почива 
цивилизација. 

 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1691_knjiga_omega_laguna.html 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Ненад Цветичанин (1966), 
писац, преводилац, новинар, музичар. Аутор је 
музике за неколико позоришних представa. Превео 
је десетак књига. Био је уредник информативног 
програма ТВ Политика, главни и одговорни уредник 

Радио Политике и спољно-политички аналитичар часописа 
Репортер. Аутор је бројних телевизијских и радијских емисија, 
као и играних радио-драмских серијала. На конкурсу РТС за 
најбољи сценарио за телевизијску играну серију, одржаном 
2007. г., освојио је прву награду. Ово је његов први роман.  
   

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Омега 
Цветичанин, Ненад 
Лагуна, 2011 
254 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ЦВЕТИЧАНИН, Ненад 
        Omega / Nenad Cvetičanin. - 1. izd. - Beograd : 
Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art). - 254 str. ; 20 cm 
 
Tiraž 1.500. - Kazalo istorijskih ličnosti i živih ljudi 
pomenutih u romanu (po redosledu pojavljivanja): str. 219-
254. - O autoru: str. [255]. 
ISBN 978-86-521-0651-6(broš.) 
NIBIS ID : 60270  
 

http://www.laguna.rs/n1691_knjiga_omega_laguna.html�


 
ст

ра
на

 3
56

 
 
 
 
 
 
 
О књизи: 

 

У Торину 1928. године отменост пијемонтске аристократије спутавају живот 
једној младој жени, примораној да остане у несрећном браку. Међутим, она се 
„буди“ када у њен живот случајно уђе шармантан али енигматичан Трото. 
Паралелно с дубоким потресима и немирима у земљи, личност младе жене се мења. 
Сувише је модерна да би се покорила устаљеним захтевима и обичајима породице, а 
преслаба да узме судбину у своје руке. Ипак,одабира да се пресели на запуштено 
имање у срцу Тоскане. Услед пометње изазване Другим светским ратом и падом 
фашизма, њена снажна жеља за обнављањем земље преобразиће полунапуштено 
имање у савршено и успешно винарско предузеће, а прављење и производња вина 
"rossovermiglio" даће смисао њеном животу. Коначно, спознату срећу нарушиће 
повремена Тротова појављивања и нестајања. 

Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Vino-boje-
ljubavi-74137 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: 

 

Бенедета Чибрарио рођена је у 
Фиренци, одрасла у Торину, дуже време провела је 
у Енглеској, али њено право боравиште је, по 
оданости и љубави према земљи, Тоскана, што је 
оставило трага у њеном првом роману Вино боје 

љубави, који је овенчан наградом Campiello.  

Библиографски опис: 
821.131.1-31 
ЧИБРАРИО, Бенедета 
         Вино боје љубави / Бенедета Чибрарио ; превео с 
италијанског Александар В. Стефановић. - Београд : 
Плато Books : B&S, 2010 (Београд : B&S). - 207 стр. ; 20 
cm. - (Библиотека ``Савремена проза`` / [Плато Books [и] 
B&S] ; 116)  
 
Превод дела: Rossovermiglio / Benedetta Cibrario. - Тираж 
1.000. - На пресавијеном делу кор. листа ауторкина слика 
и белешка о њој. - Напомене уз текст. 
ISBN 978-86-447-0533-8(ПB ; брош.). - ISBN 978-86-
6115-055-5(B&S) 
NIBIS ID : 117816  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Вино боје љубави 
Чибрарио, Бенедета 
Плато Books, 2010 
207 стр. ; 20 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Vino-boje-ljubavi-74137�
http://www.plato.rs/knjiga-Vino-boje-ljubavi-74137�
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О књизи: 
„...Наиме, при Архиепископији београдскокарловачкој о празнику Духова већ 

неколико година одржавају се свечаности испред капеле преподобне мајке Па-
раскеве на Калемегдану. Завршно вече овог духовно-културног догађаја посвећено 
је божјој угодници Светој Петки. Један од носилаца пројекта Духовских свечаности 
јесте и госпођа Љиљана Хабјановић Ђуровић која је и аутор чувене књиге Петка-
на... Њеном идејом и личним залагањем ове 2011. године уочи свечаности долази до 
остварења овог својеврсног подвига: она се обратила нашим познатим песницима 
предложивши им да на тему ’најпопуларније’ хришћанске светитељке напишу по 
једну песму Светој Петки у част. Из садржаја ове необично лепе збирке може се 
приметити да се одазвао велики број савремених песника...“ 

 
протојереј-ставрофор др Драгомир Сандо 

 
 
Преузето: из предговора књиге 
 
 
 
 
  
 
  

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.163.41-1(082.2) 
         ЧИСТО срце Господ жели : српски песници Светој 
Петки / [уредник Љиљана Хабјановић Ђуровић]. - 1. изд. 
- Београд : Глобосино Александрија, 2011 (Београд : 
Чигоја штампа). - 65 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Хосана)  
 
Тираж 300. - Стр. 5-6: Песничка ниска Светој Петки / 
Драгомир Сандо. - Биографије: стр. 45-59. - Реч 
приређивача: стр. 61-62. 
ISBN 978-86-7900-046-0(брош.) 
NIBIS ID : 122554  
 

Наслов 
Издавач 
Димензије 

Чисто срце господ жели 
Глобосино, 2011 
65 стр. ; 21 cm 
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 О књизи: 
Јанко и Мина су провели чудесне романтичне и еротске тренутке у 

Салцбургу, њихови бракови су се пољуљали или распали, и сада је Мина, Финкиња, 
стигла у Београд, али само на један дан. Човек не би веровао шта се све тог дана 
десило. Ко воли отменост духа и жели да све време док чита сачува осмех на лицу, 
нашао је књигу за себе. У њој се обликује један карактер какав до сада није постојао 
у српској књижевности. 
 
Преузето са: http://www.monoimanjana.rs/671219c9-d4b0-4784-b6ф1-
1360127cфb18/ODA-MANJEM-ZLU.aspx 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Воја Чолановић српски ро-
манописац и приповедач рођен је 1922. г. у Бо-
санском Броду. Детињство је провео у Славонском 
Броду, а од 1933. живи у Београду, где је завршио 
гимназију. Након Другог светског рата студирао је 

језике, права и историју уметности. Дипломирао је на Високој 
новинарској и дипломатској школи. Био је новинар, уредник за 
науку, културу и уметност, уређивао светску књижевност у 
издавачкој кући Рад и био први уредник Научног програма на 
Телевизији Београд. Аутор је бројних емисија које су награ-
ђиване у земљи и иностранству. Неко време радио је и као 
драматург у Београдском драмском позоришту.  
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Ода мањем злу 
Чолановић, Воја 
Моно и Мањана, 2011 
311 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ЧОЛАНОВИЋ, Воја 
         Oda manjem zlu / Voja Čolanović. - Beograd : Mono i 
Manjana, 2011 (Lazarevac : Elvod-print). - 311 str. : 
autorova slika ; 21 cm. - (Edicija Putevi razlike / Mono i 
Manjana)  
 
O piscu: str. 311. 
ISBN 978-86-7804-507-3(broš.) 
NIBIS ID : 122150  
 

http://www.monoimanjana.rs/671219c9-d4b0-4784-b6f1-1360127cfb18/ODA-MANJEM-ZLU.aspx�
http://www.monoimanjana.rs/671219c9-d4b0-4784-b6f1-1360127cfb18/ODA-MANJEM-ZLU.aspx�
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О књизи: 
Три убиства. Један осумњичени. Ниједан доказ. Брајан Бишоп је те ноћи у 

исто време кад је убио своју супругу спавао на месту удаљеном сто километара. 
Макар тако изгледа вишем инспектору Роју Грејсу, који је позван да истражи 
перверзно убиство Кејти Бишоп, младе лепотице из брајтонског високог друштва. 
Грејс убрзо долази до закључка да је Бишоп био на два места у исто време – а то је 
напросто немогуће. Представља ли се неко његовим именом или је Бишоп једно-
ставно веома паметан лажов? Док виши инспектор дубље задире у наоко угледан 
живот Бишопових, постаје јасно да није све онако како у први мах изгледа. Грејс у 
том трагању одлази за нијансу предалеко и крхка стабилност његовог личног света, 
већ оптерећеног немиром, изненада доспева у опасност да буде уништена... 

 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1644_knjiga_nedovoljno_mrtav_laguna.html 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Питер Џејмс је рођен у Брај-
тону, у Енглеској. Његов роман Сасвим једноставно 
му је 2006. донео награду за најбољег писца крими 
романа у Немачкој. Сем писањем романа и 
филмовима, бави се још и сакупљањем аутомобила, 

класичних и модерних. Такође се интересује за науку, меди-
цину и паранормалне појаве. Себе сматра спортским залуђе-
ником и, иако више није тако млад, бави се скијањем, тенисом, 
игра голф и свакодневно трчи.  
 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Недовољно мртав 
Џејмс, Питер 
Лагуна, 2011 
550 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111-31 
ЏЕЈМС, Питер 
        Nedovoljno mrtav / Piter Džejms ; prevela Žermen 
Filipović. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art). - 
550 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: Not Dead Enough / Peter James. - Tiraž 1500. - 
O autoru: str.[551]. 
ISBN 978-86-521-0713-1(broš.) 
NIBIS ID : 122058  
 

http://www.laguna.rs/n1644_knjiga_nedovoljno_mrtav_laguna.html�
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О књизи: 
У овим духовитим и мудрим причама о наизглед обичним људима који живе 

необичне животе, Миранда Џулај, позната књижевница, концептуална уметница и 
ауторка филмова, открива како један тренутак може све да промени. Жена лежи у 
кревету, непомично, поред свог мужа. Наставница застаје поред табле. И одједном, 
свакодневицу прекида нешто потпуно неочекивано, свет се изнова ствара и отварају 
се нове могућности. Било да пише о средовечној жени опседнутој принцом 
Вилијамом или остарелом фабричком раднику који никада није волео, резултат је у 
налетима изненађујући, секси и нежан. Ово је незабораван деби бриљантног новог 
гласа у савременој књижевности. Незванично позната и као краљица америчке 
независне сцене, Миранда Џулај бриљантном збирком прича Баш ти, баш ту 
помера границе такозване „женске књижевности“ креирајући прозу за паметне жене 
коју са задовољством читају и паметни мушкарци. Ова моћна колекција мудрих и духовитих прича 
награђена је изузетно цењеном Френк О’ Конор међународном наградом за кратку прозу. Објављена је 
у више од двадесет земаља широм света. 
 
Преузето са: http://www.booka.in/index.php/Romani-u-izdanju-Booke/BA%C5%A0-TI-BA%C5%A0-
TU/garden_фlypage.tpl.html 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Баш ти, баш ту 
Џулај, Миранда 
Booka, 2011 
154 стр. ; 20 cm 
 

http://www.booka.in/index.php/Romani-u-izdanju-Booke/BAŠ-TI-BAŠ-TU/garden_flypage.tpl.html�
http://www.booka.in/index.php/Romani-u-izdanju-Booke/BAŠ-TI-BAŠ-TU/garden_flypage.tpl.html�
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 Белешка о аутору: Миранда Џулај (1974) је 
позната као књижевница, концептуална уметница и 
ауторка филмова. Филмску публику је освојила 
редитељским дебијем Ти и ја и сви које познајемо 
који је 2005. г. освојио Златну камеру на Канском 

филмском фестивалу, посебну награду жирија на Санденс 
фестивалу и друге бројне награде на фестивалима независног 
филма широм света. Овај дугометражни филм је режирала, за 
њега писала сценарио и у њему играла главну улогу. Као 
визуелна уметница своје видео-радове и перформансе излагала 
је у њујоршком Музеју модерне уметности (МОМА), Музеју 
Гугенхајм и другим светским музејима. 
  

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ЏУЛАЈ, Миранда 
         Baš ti, baš tu : priče / Miranda Džulaj ; sa engleskog 
preveli Ljiljana Ilić i Gordana Ilić Nikolić. - 1. izd. - 
Beograd : Booka, 2011 (Beograd : DMD). - 154 str. ; 20 cm. 
- (Edicija Zapadno od sunca ; 007)  
 
Prevod dela: No One Belongs Here More Than You / 
Miranda July. - Na presavijenom delu kor. lista autorkina 
slika i beleška o njoj. - Tiraž 1500. 
ISBN 978-86-88335-06-5(broš.) 
NIBIS ID : 121965  
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О књизи: 
Друго издање новог романа једног од водећих писаца у новој генерацији 

савремене српске књижевности, аутора чувене драме Хадерсфилд. Одавно нисмо 
имали роман у коме се с толиком снагом, енергијом и аутентичном емоцијом говори 
о непосредно проживљеном савременом искуству. Изузетан епистоларни роман у 
коме два брата размењују мејлове у којима сведоче о својој америчкој и српској, 
њујоршкој и банатској свакодневици. Роман о Банату и Њујорку. Породични роман 
у коме се кроз судбинска искушења њених припадника на узбудљив и упечатљив 
начин говори о најизазовнијим друштвеним питањима нашег времена. Шајтинац је 
написао потресну и провокативну хронику наших дана, књигу у чијим писмима са 
аутентичном снагом проговара последња деценија наших живота. Жестоко и 
страсно, непоткупљиво и ангажовано. Виталова награда за најбољу књигу 2011. 
године. Награда Бора Станковић за најбољу књигу 2011. године 
 
Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/sasvim-skromni-darovi-2/ 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Угљеша Шајтинац (Зрењанин, 
1971), драмски писац, приповедач, романсијер. 
Дипломирао на Факултету драмских уметности у 
Београду. Предаје драматургију на Академији умет-
ности у Новом Саду. Представе по драмама Угљеше 

Шајтинца, осим у српским, игране су и у британским и 
америчким позориштима. Добитник је више књижевних награ-
да. 

Библиографски опис: 
821.163.41-31 
ШАЈТИНАЦ, Угљеша 
         Сасвим скромни дарови / Угљеша Шајтинац. - 
Београд : Архипелаг, 2011 (Нови Сад : Артпринт медиа). 
- 113 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Златно руно / 
[Архипелаг])  
 
Тираж 1.000. - О писцу: стр. 113. 
ISBN 978-86-523-0010-5(картон) 
NIBIS ID : 48978  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Сасвим скромни дарови 
Шајтинац, Угљеша 
Архипелаг, 2011 
113 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/sasvim-skromni-darovi-2/�
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О књизи: 
Дирљива прича човека који живи судбину своје земље. Година је 1908. сунце 

немилосрдно пржи село у забитима, негде дубоко на југу Ирана. Упркос забрани, 
Ескандар се усуђује да пређе брдо, да прекорачи границу дозвољеног света. Тамо иза 
су незнанци, плавокоси туђини који копају рупе у његовој земљи. Странци имају 
воду и храну, све што недостаје људима у селу. Овим открићем започиње Есканда-
рова пустоловна која ће трајати стотину година његовог дугог живота. Он је 
предвидео место првог извора нафте, он је сведок ратова, окупација и револуција 
који су одлучивали о судбини Ирана. Био је ту и када је национализована иранска 
нафта и када су Американци, тајно припреманим државним ударом у Ирану, 
изменили ток историје не само ове земље него и читавог света. Како сећања не би 
избледела, Ескандар их записује. Бележећи своје доживљаје, он исписује век исто-
рије своје земље. Сиба Шакиб овим изузетним романом приказује ћудљиву судбину Ирана и његов 
пут од архаичног друштва, у које продиру западни утицаји у време када Европом тутње светски 
ратови, до протеривања персијског шаха, и даље – све до наших дана. У ову дирљиву причу уткан је 
кључ за разумевање данашњих политичких и друштвених збивања на простору некадашње Персије. 
 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1737_knjiga_eskandar_laguna.html 
 
 
 
  
 
Белешка о аутору: Сиба Шакиб је рођена у Ирану. Одрасла је 
у Техерану где је похађала Немачку школу. Стекла је име као 
режисерка награђених документарних филмова. Њена књига 
Бог долази у Авганистан још једино да би плакао постала је 
светски бестселер. Тренутно припрема филм по свом роману 
Самира и Самир.  
  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Ескандар 
Шакиб, Сиба 
Лагуна, 2011 
563 стр. ; 20 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.112.2-31 
ШАКИБ, Сиба 
         Eskandar : roman / Siba Šakib ; prevela s nemačkog 
Lea Janković. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-
art). - 563 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: Eskandar / Siba Shakib. - Tiraž 2000. - Rečnik 
manje poznatih reči i imena: str. 561-563. - O autoru: str. 
[565]. 
ISBN 978-86-521-0809-1(broš.) 
NIBIS ID : 122164  
 

http://www.laguna.rs/n1737_knjiga_eskandar_laguna.html�
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О књизи: 

 

Најзначајнија књига прозе модерног класика Леонарда Шаше, једног од 
најинтригантнијих писаца италијанске књижевности XX века. Три сицилијанске 
приче, обимом и обухватом као три кратка романа, из три друштвена и историјска 
времена Сицилије: искрцавање Американаца у Другом светском рату на Сицилију; 
Стаљинова смрт и њен одјек у личној и идеолошкој трауми једног Сицилијанца; 
Сицилија из времена Гарибалдија.  

Преузето са: http://www.korisnaknjiga.com/rodjaci-sa-sicilije-naslov-14621 
 
 
 
  

 
Белешка о аутору: 

  

Леонардо Шаша (1921–1989) је 
велики италијански приповедач, новелист, роман-
сијер, драмски писац, есејист и политичар. Његова 
књижевност у тематском смислу обележена је 
Сицилијом, а у смислу поступка обележена је при-

поведањем које протиче у знаку сусрета чињеница и имагина-
ције. Нека Шашина дела преточена су у филмове. 

Библиографски опис: 
821.131.1-31 
ШАША, Леонардо 
           Rođaci sa Sicilije / Leonardo Šaša ; prevod sa 
italijanskog Aleksandar V. Stefanović. - Beograd : Arhipelag, 
2011 (Novi Sad : Artprint media). - 150 str. ; 20 cm. - 
(Biblioteka Zlatno runo / [Arhipelag])  
 
Prevod dela: Gli zii di Sicilia / Leonardo Sciascia. - Tiraž 
1.000. - Napomene uz tekst. - O piscu: str. 149-150. 
ISBN 978-86-523-0008-2(karton) 
NIBIS ID : 13723  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Рођаци са Сицилије 
Шаша, Леонардо 
Архипелаг, 2011 
150 стр. ; 20 cm 
 

http://www.korisnaknjiga.com/rodjaci-sa-sicilije-naslov-14621�
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О књизи: 
Трејси Витни осећа се као да је читав свет њен. Млада је, лепа и ускоро ће се 

удати за богатог и гламурозног мушкарца. Међутим, поведена сопственом наив-
ношћу, завршиће у затвору, неправедно оптужена за злочине окрутне мафијашке 
групе. Вереник је оставља на цедилу, а Трејси, потпуно физички и психички 
сломљена, покушава да се извуче из мука које су је задесиле. Жељна освете, путује 
од Њу Орлеанса до Лондона, од Париза до Мадрида и Амстердама, све време опасно 
се играјући животом. Само један човек може јој бити изазов – он је згодан, убедљив 
и ништа мање одважан од Трејси. Само један човек може је зауставити – злочиначки 
геније чији спас једино лежи у Трејсином потпуном уништењу! 

 
Преузето са: http://www.alnari.rs/eф1d3939-69ф5-423a-90e4-41ab324569ф6/AKO-
DOCEKAM-SUTRA.aspx
 

 

 
 
  
 

 Белешка о аутору: Сидни Шелдон, (1917–2007) је 
амерички романописац и сценариста. Данас је један 
од најпродаванијих аутора на свету. Његове књиге 
су продате у више од 300 милиона примерака и 
преведене на десетине језика. Гинисова књига ре-

корда слави га као једног од најпревођенијих писаца на свету. 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Ако дочекам сутра 
Шелдон, Сидни 
Алнари, 2011 
383 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ШЕЛДОН, Сидни 
          Ako dočekam sutra / Sidni Šeldon ; prevela Katarina 
Viši. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2011 (Beograd : Plavo 
slovo). - 383 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: If Tomorrow Comes / Sidney Sheldon. - Tiraž 
1.000. - Napomene uz tekst. 
ISBN 978-86-7710-660-7(broš.) 
NIBIS ID : 49273  
 

http://www.alnari.rs/ef1d3939-69f5-423a-90e4-41ab324569f6/AKO-DOCEKAM-SUTRA.aspx�
http://www.alnari.rs/ef1d3939-69f5-423a-90e4-41ab324569f6/AKO-DOCEKAM-SUTRA.aspx�
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О књизи: 
Шта се дешава када жена која има све остане без ичега, а жена којој ништа 

није преостало схвати да нема шта да изгуби? Лепа и наивна Грејс Брукстајн супруга 
је Ленија Брукстајна, самопрокламованог краља берзе Вол стрита. Њихов живот 
састоји се од боравка на луксузним имањима широм света, пловидби на огромним 
јахтама и свега оног о чему обични људи само маштају. Они су прави амерички 
идоли – вредни, дарежљиви и племенити. Међутим, једног дана Лени ће отићи на 
једрење и никада се више неће вратити. Када његова напуштена јахта буде 
пронађена на пучини мора, Грејс ће бити потпуно сломљена. Неће ни слутити да је 
мужевљев нестанак само почетак кошмара испуњеног убиствима, лажима, похлепом 
и издајом, која ће уништити њен живот и све оно што је познавала... Ускоро ће 
открити да је новац из Ленијевог инвестиционог фонда нестао, а да сви мисле да га 
је она украла. Преко ноћи ова нежна лепотица остаће сама и немоћна да заустави сопствену пропаст. 
Грејс је убеђена да неко покушава да јој смести и учиниће све да то и докаже, макар то значило да 
мора узети закон у сопствене руке... Пун страсти, гламура и невероватних преокрета, роман После 
таме верно се држи стила Сиднија Шелдона. 
 
Преузето са: http://www.alnari.rs/46842b91-61d0-
4597-9e0ф-47baaф151d4a/POSLE-TAME.aspx 
 
 
 
  

 
Белешка о коаутору: Тили Багшо је аутор бест-
селера Њујорк тајмса. Живи у Лос Анђелесу и Лон-
дону са мужем и децом. 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

После таме 
Шелдон, Сидни и Багшо, Тили 
Алнари, 2011 
349 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ШЕЛДОН, Сидни 
          Posle tame / Sidni Šeldon i Tili Bagšo ; prevela Milica 
Maletić. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2011 (Beograd : Plavo 
slovo). - 349 str. ; 21 cm 
 
Prevod dela: After the Darkness / Sidney Sheldon, Tilly 
Bagshawe. - Tiraž 1000. 
ISBN 978-86-7710-598-3(broš.) 
1. Багшо, Тили  
NIBIS ID : 118352 

http://www.alnari.rs/46842b91-61d0-4597-9e0f-47baaf151d4a/POSLE-TAME.aspx�
http://www.alnari.rs/46842b91-61d0-4597-9e0f-47baaf151d4a/POSLE-TAME.aspx�
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О књизи: 

  Роман Писмовник је на први поглед врло једноставан – он, она. Писма. Прва 
љубав. Опет писма. Али он и она живе у различитим временим, пишу писма која не 
стижу никоме. Пред нама је разговор, дијалог заљубљених изван времена и кроз 
време, кроз рат и живот, кроз љубав дужу од живота. Разговор кога заправо нема. 
Шишкин повезује епохе, лица, гласове, рођења, љубави и смрти. Зато што смо сви 
ми једно а време је смешна условност. И његови јунаци смо помало сви ми, наша 
сећања о процветалом корову, о бору који својим врхом пара небо, о снегу… Срећа 
је кратка и пролазна, а све остало просто не треба посматрати у категоријама среће и 
несреће…  
 
Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Pismovnik-93094 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Михаил Шишкин је један од 
најуспешнијих писаца данас. Рођен 1961. г. у Мо-
скви. Завршио је лингвистику и једно време радио 
као професор у школи. Потом се бавио нови-
нарством. Оженио се Швајцаскињом и од 1995. г. 

живи у Цириху где ради као преводилац. Своје животно ис-
куство претаче у романе. Добитник је неколико међународних 
признања. 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Писмовник 
Шишкин, Михаил 
Паидеиа,  2011 
249 стр. ; 21 cm 
 

Библиографски опис: 
821.161.1-31 
ШИШКИН, Михаил 
            Pismovnik / Mihail Šiškin ; prevela sa ruskog 
Ljubinka Milinčić. - Beograd : Paideia, 2011 (Valjevo : 
Topalović). - 249 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Maštarije / 
Paideia)  
 
Prevod dela: Писъмовник / Михаил Шишкин. - Na 
koricama autorova slika i beleška o njemu. 
ISBN 978-86-7448-546-0(karton) 
NIBIS ID : 122299  
 

http://www.plato.rs/knjiga-Pismovnik-93094�
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О књизи: 
...

 

Седам приповедака Бернхарда Шлинка више су од бекства од љубави. Сви 
јунаци су млади или средовечни људи који су остали емотивно неиспуњени. 
Ситуација у којој се живи, није она о којој се сањало. Јунак једне приче остаће 
читавог живота заљубљен у девојчицу-жену са слике, други ће трагати за ликом из 
свог сна, трећи ће волети жену свог пријатеља. Страх да се остане и реализује 
наговештена љубав је страх од напуштања утврђеног поретка, а у својој суштини је 
бекство од себе, од сопственог хтења и сопственог бића. Шлинкове приче делују као 
да су их писали Кафка и Буцати заједно. 

Преузето са: 

 

 
http://www.plato.rs/knjiga-Bekstva-od-ljubavi-44332 

 
 
  
 

Белешка о аутору: Бернхард Шлинк рођен је 
1944. г. код Билефелда, живи у Бону и Берлину. По 
струци којом се и даље бави, је правник. За роман 
Гордијев чвор је награђен наградом Глаусер за 
криминалистичку литературу на немачком говор-

ном подручју. Романом Читач је стекао светску славу. То је 
прва књига неког немачког аутора која је заузела водеће место 
на листи бестселера The New York Times-а.  

  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Бекства од љубави 
Шлинк, Бернхард 
Плато Books, 2011 
257 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.112.2-32 
ШЛИНК, Бернхард 
           Bekstva od ljubavi / Bernhard Šlink ; prevela s 
nemačkog Spomenka Krajčević. - 2. izd. - Beograd : Plato 
Books : B&S, 2011 (Beograd : B&S). - 257 str. ; 20 cm. - 
(Biblioteka ``Savremena proza`` / [Plato Books i B&S] ; 18)  
 
Prevod dela: Liebesfluchten / Bernhard Schlink. - Tiraž 
1000. - Na kor. beleška o autoru. 
ISBN 978-86-447-0546-8(PB ; broš.). - ISBN 978-86-6115-
067-8(B&S) 
NIBIS ID : 75157  
 

http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
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О књизи: 
Као и у причама из збирке Бекства од љубави и у Летњим лажима Шлинк 

слика савремени свет који је сведен на површне и не много личне односе, чак и међу 
људима који би могли и требало да буду блиски. Јунаци Шлинкових прича су људи 
који дубоко проживљавају свет, али који своја осећања спутавају и задржавају за 
себе. Иако окружени пријатељима и људима који их воле, они су увек сами. Свака 
од тих прича је мала драма, а лето је позорница збивања. За неке јунаке то лето је 
почетна станица, а за неке последња на животном путу. Оно што њихове драме 
покреће нису беле лажи које једни другима саопштавају већ оно што не говоре, о 
чему ћуте. 

 
 

Преузето са: http://www.plato.rs/knjiga-Letnje-
la%C5%BEi-74421 
 
 
 
 
  
 
 
  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Летње лажи 
Шлинк, Бернхард 
Плато Books, 2011 
204 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.112.2-31 
ШЛИНК, Бернхард 
          Летње лажи / Бернхард Шлинк ; превела с 
немачког Споменка Крајчевић. - Београд : Плато Books : 
B&S, 2011 (Београд : B&S). - 204 стр. ; 20 cm. - 
(Библиотека Савремена проза / [Плато Books] ; 117)  
 
Превод дела: Sommerlügen / Bernhard Schlink. - На 
пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка 
о њему. - Тираж 1000. - На кор. белешка о делу. 
ISBN 978-86-447-0537-6(ПБ; брош.) 
NIBIS ID : 121684  

 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Letnje-laži-74421�
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О књизи: 
„Романом Читач Бернхард Шлинк је ушао међу великане светске 

књижевности. Читач спада у ред оних ретких књига које се са уживањем читају 
више пута и памте читавог живота. Обимом невелика, то је прича о великој љубави, 
страсти, посвећености једној жени, али и прича о моралној и историјској 
одговорности, кривици, недужним жртвама. Нови приступ проблему одговорности 
и кривице на који се дуго чекало. Књига је писана тако да се чита са задовољством и 
напетошћу детективске прозе, а делује као етичка студија у којој љубав и злочин 
представљају два дела исте приче. Однос Михаела и Хане опчињава и зачуђује. 
Управо у тренутку када нам се чинило да је о Немачкој и о рату све речено, 
појављује се ова напета, филозофски елегантна и у моралном погледу комплексна 
књига.“  

Ричард Бернштајн  

 
The New York Times 

Преузето са: 

 

 
http://www.plato.rs/knjiga-%C4%8Cita%C4%8D-
44832 

 
 
  
 
 
 
 
 

Библиографски опис: 
821.112.2-31 
ШЛИНК, Бернхард 
           Čitač / Bernhard Šlink ; prevela s nemačkog 
Spomenka Krajčević. - 4. izd. - Beograd : Plato Books, 2009 
(Beograd : Mag-print). - 160 str. ; 20 cm. - (Biblioteka 
``Savremena proza`` / [Plato Books] ; 28)  
 
Prevod dela: Der Vorleser / Bernhard Schlink. - Tiraž 1000. - 
Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o 
njemu. 
ISBN 978-86-447-0453-9(broš.) 
NIBIS ID : 121716  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Читач 
Шлинк, Бернхард 
Плато Books, 2009 
160 стр. ; 20 cm 
 

http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
http://www.plato.rs/knjiga-Vikend-64669�
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О књизи: 
Фиренца, петнаести век. Никада се крв, лепота, смрт и страст нису тако 

мешали у тосканској престоници као у време Лоренца Величанственог. Најдарови-
тији ученик фра Филипа Липија, извесни Сандро Филипепи, који је још у детињству 
добио надимак „botticello – буренце“, довешће до уметничког врхунца ренесансно 
сликарство. Главни уметник у осликавању Сикстинске капеле, потресни творац 
невероватног Пролећа, интимно је предосетио и најавио потресе његовог доба. Док 
је Савонарола палио град својим апокалиптичким пророчанствима, он није престајао 
бесомучно да слика. Тада је успоставио с Леонардом да Винчијем однос саздат од 
беспоштедног ривалства и дубоког пријатељства. Најпре хваљен а затим заборављен 
од свих, тајанствен исто колико је Фиренца запаљива, Ботичели је живео сан који је 
био познат само њему. Софи Шово разоткрива фасцинантну интиму, љубав и мелан-
холију најтајанственијег генија у историји уметности. После Страсти по Липију и Опсесије по Винчи-
ју

Преузето са: 

 она наставља своје јединствено путовање кроз златни век Фиренце. 
 

http://www.marso.rs/san-po-boticeliju 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Софи Шово је француска књи-
жевница. Пише романе, позоришне комаде, есеје и 
монографије о позоришту. Четири године посве-
тила је истраживању грађе за историјски роман 
Страст по Липију. Серијал књига о чувеним слика-

рима наставила је романима о Ботичелију и Да Винчију. 

  

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Сан по Ботичелију 
Шово, Софи 
Марсо, 2011 
287 стр. ; 24 cm 
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Библиографски опис: 
821.133.1-31 
ШОВО, Софи 
           San po Botičeliju / Sofi Šovo ; preveo Veljko 
Nikitović. - Beograd : Marso, 2011 (Užice : Grafoplast 
Plus). - 287 str. ; 24 cm 
 
Prevod dela: La reve Botticelli / Sophie Chauveau. - Tiraž 
1000. - Beleška o autoru: str. 287. 
ISBN 978-86-6107-072-3(broš.) 
1) Ботичели, Сандро (1444-1510) - У литератури 
NIBIS ID : 122826  
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О књизи: 
Ирина Мекгаверн, илустраторка дечјих књига, живи пријатну лондонску 

свакодневицу. Дани јој протичу лагодно и без узбуђења. Она и њен невенчани 
супруг Лоренс Трејнер, стручњак за борбу против тероризма, сваког лета одлазе на 
рођенданску вечеру са заједничким пријатељем Ремзијем Ектоном, професионалним 
играчем снукера. Једном приликом, Ирина и Ремзи на вечеру одлазе сами. За 
разлику од поузданог али преозбиљног Лоренса, Ремзи је романтичан и шармантан. 
Ирина почиње да се пита да ли би јој живот био интересантнији ако би починила 
прељубу. Од тог тренутка роман добија изненађујући ток – паралелно теку две 
приче. У једној Ирина попушта пред искушењем, а у другој остаје с Лоренсом и 
машта о Ремзију. Иринин живот преплетен је снукерским турнирима или конфе-
ренцијама о тероризму, она се препушта страсном вођењу љубави и сексу без 
страсти и у себи открива амбицију, самопрекор и жудњу. Али, ма како одабрала своју судбину, 
судбина се увек може поиграти њоме – ниједна од Ирининих прича неће се окончати како би она или 
ми очекивали.  

 
Преузето са: http://www.laguna.rs/n1632_knjiga_svet_posle_rodjendana_laguna.html 
 
 
 
  
 

 Белешка о аутору: Лајонел Шрајвер је рођена 
1957. г. у Северној Каролини. Након студија на 
Универзитету Колумбија живела је у Најробију, 
Бангкоку и Белфасту. Тренутно живи у Лондону и 
Њујорку. Бави се писањем белетристике и ради као 

новинарка. За роман Морамо да разговарамо о Кевину добила 
је награду Оринџ 2005. г.  

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Свет после рођендана 
Шрајвер, Лајонел 
Лагуна, 2011 
484 стр. ; 20 cm 
 

Библиографски опис: 
821.111(73)-31 
ШРАЈВЕР, Лајонел 
         Svet posle rođendana / Lajonel Šrajver ; prevela Maja 
Kaluđerović. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-
art). - 484 str. ; 20 cm 
 
Prevod dela: The Post-Birthday World / Lionel Shriver. - O 
autorki: str. [485]. 
ISBN 978-86-521-0665-3(broš.) 
NIBIS ID : 118871  
 

http://www.laguna.rs/n1632_knjiga_svet_posle_rodjendana_laguna.html�
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О књизи: 
Роман о идентитету, узбудљива књига са укрштеним интимним и историјским при-

чама и преокретима. Елијахова столица је роман о потрази за оцем. Рихард Рихтер, писац 
усред животне и стваралачке кризе средњих година, напушта Париз, да би у стану своје 
давно умрле мајке у Бечу случајно нашао документ који показује да је његов отац неко 
сасвим други. Тај документ одводи Рихтера у Сарајево у лето 1992. и у средиште 
балканских ратова деведесетих, потом у необичну љубавну авантуру, да би напокон стигао 
до сазнања о свом оцу које ће променити његов свет. Лична, егзистенцијална и породична 
драма пројектована на велики екран колективних и ратних сукоба деведесетих година. 
Роман објављен у десетак европских земаља. По роману Елијахова столица настала је 
истоимена позоришна представа у Југословенском драмском позоришту. Награда Киклоп за 
књигу године.  Награда Ксавер Шандор Ђалски.  
 
Преузето са: http://www.arhipelag.rs/knjige/elijahova-stolica/ 
 
 
 
  
 

Белешка о аутору: Игор Штикс, романсијер, 
песник, есејист је рођен у Сарајеву 1977. г. Дипло-
мирао је компаративну књижевност и филозофију 
на Филозофском факултету Свеучилишта у Загребу. 
Докторирао је на Институту за политичке студије у 

Паризу и на Нортвестерн универзитету у Чикагу. За свој први 
роман Дворац у Ромагни Игор Штикс је добио награду Славић 
за најбољу дебитантску књигу. Роман Елијахова столица 
преведен је до сада на десетак европских језика. Одломак из 
романа Елијахова столица уврштен је у антологију Бest 
European Fiction која је објављена у САД 2010. године.  Тре-
нутно ради на Универзитету у Единбургу.  

Библиографски опис: 
821.163.42(411)-31 
ШТИКС, Игор 
           Elijahova stolica / Igor Štiks. - Beograd : Arhipelag, 
2010 (Novi Sad : Artprint). - 245 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 
Zlatno runo / [Arhipelag])  
 
Tiraž 1.000. - O piscu: str. 245. 
ISBN 978-86-86933-79-9(karton) 
NIBIS ID : 77359  
 

 Регистар аутора 
 

 Регистар наслова 
 Регистар издавача  Хронолошки регистар 

Наслов 
Аутор  
Издавач 
Димензије 

Елијахова столица 
Штикс, Игор 
Архипелаг, 2010 
245 стр. ; 21 cm 
 

http://www.arhipelag.rs/knjige/elijahova-stolica/�




 
ст

ра
на

 3
75

 
  
 
                                      Регистар аутора 

 
 
Абани, Крис 
Абе, Хинако 
Аберкромби, Џо 
Агвалуза, Жозе Едуардо 
Адашевић, Боривоје 
Ајваз, Михал 
Амадо, Жорже 
Аманити, Николо 
Арсенијевић, Дарко 
Арсењев, Владимир Клавдијевич 
Асимов, Исак 
Аћага, Бернардо 
Ахматова, Ана Андрејевна 
Багшо, Тили 
Баздуљ, Мухарем 
Бајац, Владислав 
Балаж, Антон 
Барико, Алесандро 
Барнс, Џулијан 
Бароуз, Вилијам С. 
Барт, Џон 
Басара, Светислав 
Бах, Ричард 

Башевски, Димитар 
Бегбеде, Фредерик 
Белаћевић, Зоран 
Берман, Сабина 
Бернијер, Луј де 
Бернхард, Томас 
Бертолино, Никола 
Бирман, Кристоф 
Битор, Андреј Георгијевич 
Богдановић, Недељко 
Бодис, Доминик 
Божић, Мирко 
Бојл, Т. Корагесан 
Болањо, Роберто 
Боне, Ив 
Борн, Сем 
Бошковић, Добривоје 
Бошковић, Снежана 
Бошо, Анри 
Брајовић, Тихомир 
Брајсон, Бил 
Браун, Кристи 
Бренсон, Ричард 



 
Бринк, Андре 
Брковић, Војислав 
Буковски, Чарлс 
Ваљаревић, Срђан 
Варгас Љоса, Марио 
Вегел, Ласло 
Величковић, Душан 
Велмар Јанковић, Светлана 
Вернер, Маркус 
Вивег, Михал 
Виљоро, Хуан 
Вирк, Јани 
Вол, Мик 
Вонгар, Б. 
Вотсон, Стивен 
Вукадиновић, Миљурко 
Вучковић, Радован 
Гардам, Џејн 
Гарсија Маркес, Габријел 
Гаталица, Александар 
Глуховски, Дмитриј 
Голден, Артур 
Голдман, Франциско 
Голднер, Бранислав 
Гонтије, Фернанда 
Гришам, Џон 
Гросман, Давид 

Груен, Сара 
Дарваши, Ласло 
Дафи, Стела 
Дејвис, Мајлс 
Демић, Мирко 
Демолде, Ежен 
Деспотовић Ћурчић, Тамара 
Дилан, Боб 
Доклестић, Оливера 
Дулсе, Марија Кардозо 
Ђурђевић, Мирјана 
Еко, Умберто 
Енцесбергер, Ханс Магнус 
Естерхази, Петер 
Ешноз, Жан 
Жорж, Лидија 
Истланд, Сем 
Ишигуро, Казуо 
Јагуланас, Мајкл Никол 
Јалом, Ирвин 
Јанић, Ђорђе Ј. 
Јанковић, Тања 
Јанчар, Драго 
Јањић, Душан А. 
Јасмина Ана 
Јерговић, Миљенко 
Јовановић, Бојан 



 
Јовановић, Милан 
Јовановић, Предраг 
Јовић, Виолета 
Јонсон, Ејвинд 
Јуџинидис, Џефри 
Кадалсо, Хосе 
Кампуш, Наташа 
Кандре, Маре 
Канехара, Хитоми 
Капахер, Валтер 
Карваљо, Марио де 
Касо, Анхелес 
Кастнер, Јерг 
Келавеј, Луси 
Келман, Данијел 
Кецмановић, Владимир 
Кинг, Стивен 
Кишон, Ефраим 
Кларк, Артур 
Клодел, Пол 
Кокто, Жан 
Копланд, Даглас 
Косовић, Биргите 
Костић, Звонимир 
Костолањи, Деже 
Кото, Мија 
Кракауер, Џон 

Крејг, Аманда 
Кристи, Агата 
Крстајић, Ранко 
Ладлам, Роберт 
Лазић, Петар 
Лајон, Анабел 
Ларкин, Патрик 
Ле Каре, Џон 
Леви, Марк 
Ленголд, Јелена 
Ли, Харпер 
Магрис, Клаудио 
Маја, Ана Паула 
Макин, Андреј 
Маклејн, Пола 
Малерба, Луиђи 
Мандељштам, Осип Емиљевич 
Мараи, Шандор 
Маројевић, Игор 
Мартел, Овен 
Мартиновић Цвијин, Ката 
Мацантини, Маргарет 
Медић, Бојан 
Мекалоу, Колин 
Мерешковски, Дмитриј Сергејевич 
Метисон, Ричард 
Микља, Душан 



 
Милер, Херта 
Милетић, Милкица 
Милинковић, Снежана 
Милишић, Милан 
Миљковић, Бранко 
Минајев, Сергеј Сергејевич 
Мишнић, Веселин 
Младенов, Милан 
Моравчевић, Никола  
Мортон, Кејт 
Москвина, Марина 
Моћа, Федерико 
Ндијај, Мари 
Нејпијер, Вилијам 
Николић, Зоран Љ. 
Новаковић, Мирјана 
Норман, Чарлс 
Нотебом, Сејс 
Нотомб, Амели 
Обрехт, Теа 
Огава, Јоко 
Огњеновић, Вида 
Оз, Амос 
Орсена, Ерик 
Остер, Пол 
Павловић, Ранко 
Памук, Орхан 

Паркс, Адел 
Парсонс, Тони 
Пелегрино, Чарлс 
Пељевин, Виктор 
Переда, Хосе Марија де 
Петковић, Сретен С. 
Петровић, Горан 
Петровић, Миомир 
Пешић, Милосав Славко 
Пинчон, Томас 
Пињол, Алберт Санчез 
Пиштало, Владимир 
Платонов, Андреј 
Прачет, Тери 
Престон, Даглас 
Прилепин, Захар 
Радовић, Александар 
Рајмер, Џејмс Малколм 
Ранковић, Јелена 
Ранчић, Верослав 
Распутин, Валентин Григоријевич 
Ређеп, Драшко 
Ривас, Мануел 
Ричардс, Кит 
Розне, Татјана де 
Рој-Батачарја, Џојдип 
Рот, Јозеф 



 
Рот, Филип 
Рубанов, Андреј Викторович 
Рушди, Салман 
Са, Шан 
Сами де Сад 
Санчез, Клара 
Сарамаго, Жозе 
Селеш, Моника 
Селин, Луј-Фердинан 
Славникова, Олга 
Смит, Том Роб 
Стајнхауер, Олен 
Станковић, Бранко 
Станојевић, Бранислав 
Стефановић, Ненад 
Стипанић, Ненад 
Стогоф, Иља 
Стокер, Брем 
Стриндберг, Аугуст 
Таунсенд, Сју 
Тјуроу, Скот 
Тодоровић, Војислав 
Томић, Олег 
Труп, Квинси 
Ћирић, Зоран 
Фанте, Џон 
Фарија, Алмејда 

Фаулс, Џон 
Фиоретос, Арис 
Франсис, Клод 
Фуентес, Карлос 
Хамсун, Кнут 
Хамфриз, Крис 
Харис, Џоана 
Хатум, Милтон 
Хемон, Александар 
Хофманстал, Хуго фон 
Хури, Рејмонд 
Цветајева, Марина Ивановна 
Цветичанин, Ненад 
Чајлд, Линколн 
Чибрарио, Бенедета 
Чолановић, Воја 
Џејмс, Питер 
Џулај, Миранда 
Шајтинац, Угљеша 
Шакиб, Сиба 
Шаша, Леонардо 
Шелдон, Сидни 
Шишкин, Михаил 
Шлинк, Бернхард 
Шово, Софи 
Шрајвер, Лајонел 
Штикс, Игор



 

 
 

Регистар наслова 
 

Адам у рају 
Адријан Мол . Млитаве године 
Ако дочекам сутра 
Ако те заборавим, мој оче 
Александар и Алестрија 
Ана Едеш ; Шева 
Ангелос агапис 
Антихрист 
Април на Влашићу 
Атила. Књ. 2 
Африканац 
Базен 
Балтимор 
Баш ти, баш ту 
Баштован Помпадурове 
Бекства од љубави 
Бела, ћао 
Белина Белога 
Бечу на веру 
Бибинино дете 
Брак 
Бранко Миљковић – песник ватре 
Бремасони 
Бумеранг 

Бунар 
Велика заседа 
Велика синтеза 
Велики и Mали принц 
Венеција 
Вино боје љубави 
Влад 
Галеријеве ватре 
Генерација А 
Гете на сссамрти 
Гибралтарски љубавници 
Гласници незнаног 
Госпа од поља 
Госпа са покровом 
Град и пси 
Град тајни 
Грех 
Губитник 
Дан када је умрла Лејди Гага 
Два брата 
Двадесет један за двадесет први 
Две хиљаде шесто шездесет шест 
Књ. 1 



 
Две хиљаде шесто шездесет шест 
Књ. 2 
Двострука земља 
Девојка из Бондстила 
Декамерон 
Дерсу Узала 
Дивљи ерос 
Дневник плаћеног заводника 
До краја земље 
Док ветар звижди кроз кранове 
Долазим по тебе и водим те са 
собом 
Драме 
Друга 
Друге боје 
Други град 
Други човек 
Друго море 
Духless 
Езра Паунд 
Елијахова столица 
Емаус 
Enter Night 
Ескандар 
Жена која је заронила у само срце 
света 
Живот 

Жута мрља 
За Џејн 
Забава може да почне 
Заборављени врт 
Завођење 
Загонетни случај Стајлз 
Задужбина и Земља 
Зваћу полицију 
Зелена кућа 
Змијски језик 
Зов планина 
Иза сунца 
Изабране песме 
Изабране песме 
Изабране песме 
Изабраник 
Извини, али хоћеш да се удаш за 
мене? 
Изгубљен у кући смеха 
Изгубљени рај 
Издајник по нашем укусу 
Имагинарна писма 
Inшallah Madona, inшallah 
Исијавање 
Истина о Саши Книшу 
Ја и ти 
Јарчева фешта 



 
Кад је Ниче плакао 
Кад су зоре освитале црвено 
Камен са седам очију 
Капија Балкана 
Капуцинска гробница 
Каран 
Carpe Jugulum 
Квадратура круга 
Келтов сан 
Кишон за туристе и авантуристе 
Књига вечних кратких љубави 
Књига о бамбусу 
Књижевна преплитања 
Код куће 
Комешање одјека 
Комо 
Кота 69 
Крај сезоне 
Краљевска привилегија 
Кратки људи 
Крвник љубави 
Круг се затвара 
Крф 
Кћи Иванова, мати Иванова 
Кућа 
Лака глава 
Лет изнад облака 

Лет колибрија 
Летње лажи 
Лист на корици хлеба 
Лични чудесник 
Логор посрнулих жена 
Лузитанија 
Лука и ватра живота 
Љубав и опраштање 
Љубав траје три године 
Љубав у доколици 
Љубавници 
Мајлс 
Mein Kampф 
Мајчина рука 
Мантиса 
Мароканска писма 
Мартинов грех 
Матарешки круг 
Мемоари једне гејше 
Мемоари једног макроа 
Место мртвих путева 
Метро 2034 
Милион евра 
Мој Михаел 
Моја лева нога 
Моја саосећања 
Mr. Tambourine Man 



 
Мужеви 
Музика на води 
Муње 
На падини 
На рубу Задужбине 
Набавити жену 
Најлепша љубавна писма 
Најлепше љубавне приче 
Не дај ми никада да одем 
Небеске костурнице 
Невин 
Недовољно мртав 
Несаница 
Нишоловка 
Ништа није немогуће 
О животу, смрти и доручку 
О псима и људима 
Овако је почело 
Ово личи на крај 
Ода мањем злу 
Оде 
Одлично је бавити се криминалом 
Олујно острво 
Омега 
Омон Ра 
Опасни прорачун 
Орфејско завештање 

Остани ту 
Официрова кћи 
Оштрица 
Паклена машина 
Палата мува 
Панчатантра 
Париска жена 
Периферијски булевар 
Песма ноћи 
Песме, циклуси, поеме 
Песник и свет у књижевном делу 
Мирка Магарашевића 
Пети слон 
Писмовник 
Питање Бруна 
Плавооки 
Пламен и роса 
По зараслим стазама 
Повређеност 
Под јесењом звездом 
Под куполом 
Подсмешљива пожуда 
Подухват Индија 
Поетски речник Гордане 
Тодоровић 
Помоћни глаголи срца 
Породичне сторије 



 
После таме 
Последње Сергијево искушење 
Последњи воз из Хирошиме 
Последњи деспот 
Посматрач птица 
Право на жудњу 
Прашко гробље 
Прва ноћ 
Први дан 
Пре него што заспим 
Признај да је волиш 
Признање 
Приповедач из Маракеша 
Против ветра 
Прохујало с кошавом 
Процес 
Пуна живота 
Пут у дивљину 
Путовање накрај ноћи. Књ. 1 
Путовање накрај ноћи. Књ. 2 
Равел 
Разговор у катедрали 
Рат дон Емануеловог доњег света 
Рат копилади 
Река звана време, кућа звана земља 
Реликвија 
Рембрант, млинарев син 

Рођаци са Сицилије 
Роман за жене 
Романса са Месецом 
Савршена самоубиства 
Salto mortale 
Самоубиство невиности 
Сан по Ботичелију 
Сансет Парк 
Сасвим скромни дарови 
Сведок 
Свет после рођендана 
Света књига вукодлака 
Светларник 
Свилене папуче 
Свини Тод 
Сећања на моје тужне курве 
Сибир 
Симона де Бовоар 
Синдбад се враћа кући 
Скела мирује, Азија путује 
Скривена мана 
Слава 
Следећа прича 
Смрт богова 
Смрт и њени хирови 
Снови са Бункер Хила 
Сок од ананаса за дивну даму 



 
Спасење 
Старе шпанске романсе 
Столарска оловка 
Сумрак 
Сусрет са Рамом 
Тајанствено плаветнило 
Тајна твог имена 
Тајни говор 
Таласи запљускују обале 
Теодора 
Terra d’oro 
Тигрова жена 
Тито још није умро 
Три моћне жене 
Три португалске драме 
Три хиљаде деведесет шест 
Триста шездесет пет љубавних 
Туриста 
Ћилибар, мед, оскоруша 
У одсуству јунака 
У радно време 
Убиство патријарха 
Убити птицу ругалицу 
Унижење 
Фантазија за два пуковника и 
базен 
Фикција и моћ 

Филозоф и војсковођа 
Форхендом преко мреже живота 
Фудбалска матрица 
Хамерштајн или Непоколебљивост 
Хармоникашев син 
Хладна кожа 
Хладна предјела за топлу браћу 
Хлорофилија 
Hotel Savoy 
Цар Лазар 
Цезар. Књ. 1 
Цезар. Књ. 2 
Ципеле пуне вруће вотке 
Црвени ковчег 
Црни коњаник 
Чајни клуб професора Николића 
Четврта димензија 
Четрнаест интервјуа 
Чисто срце господ жели 
Читач 
Читач бајки 
Човек је велики фазан на овом 
свету 
Човек са дрвеним шеширом 
Човек у пејзажу 
Џан 
Шака мрака 



 
Шекспир никада ово није радио  



 
Регистар издавача 

 
 

A-Z Book 
Форхендом преко мреже живота 
 
Агора 
Венеција 
Двадесет један за двадесет први 
Изгубљен у кући смеха 
Кратки људи 
Мантиса 
Песма ноћи 
Повређеност 
Синдбад се враћа кући 
Таласи запљускују обале 
Три моћне жене 
 
Адреса 
Дневник плаћеног заводника 
Несаница 
 
Албатрос плус 
Белина Белога 
 
 

Алгоритам 
У одсуству јунака 
 
Алнари 
Ако дочекам сутра 
Исијавање 
Лука и ватра живота 
Матарешки круг 
Мемоари једне гејше 
Опасни прорачун 
Под куполом 
После таме 
Пре него што заспим 
Тајанствено плаветнило 
Три хиљаде деведесет шест 
Филозоф и војсковођа 
 
Алтера 
Велика синтеза 
Књижевна преплитања 
Поетски речник Гордане 
Тодоровић 
 



 

Арка 
Цар Лазар 
 
Ars libri 
Љубав и опраштање 
Четврта димензија 
 
Архипелаг 
Адам у рају 
Балтимор 
Бечу на веру 
Бунар 
Декамерон 
До краја земље 
Док ветар звижди кроз кранове 
Друго море 
Елијахова столица 
Изгубљени рај 
Истина о Саши Книшу 
Кад је Ниче плакао 
Капуцинска гробница 
Књига о бамбусу 
Лака глава 
Логор посрнулих жена 
Љубав у доколици 
Набавити жену 
Периферијски булевар 
Подсмешљива пожуда 
Помоћни глаголи срца 

Последње Сергијево искушење 
Последњи деспот 
Посматрач птица 
Рођаци са Сицилије 
Сасвим скромни дарови 
Светларник 
Следећа прича 
Фикција и моћ 
Човек у пејзажу 
 
Београдска књига 
Квадратура круга 
 
Беоштампа 
Изабране песме 
 
Бесједа 
Четврта димензија 
 
Библиотека града Београда 
Бранко Миљковић – песник ватре 
 
Booka 
Баш ти, баш ту 
Змијски језик 
Љубав траје три године 
Моја саосећања 
Самоубиство невиности 
 



 

В. Б. З. 
Лет изнад облака 
 
Геопоетика 
Април на Влашићу 
Два брата 
Друге боје 
Лузитанија 
Ово личи на крај 
Официрова кћи 
Прашко гробље 
Река звана време, кућа звана земља 
Сансет Парк 
 
Глобосино 
Кћи Иванова, мати Иванова 
Свилене папуче 
Чисто срце господ жели 
 
Дерета 
Жена која је заронила у само срце 
света 
Жута мрља 
Лични чудесник 
Љубавници 
Метро 2034 
Музика на води 
Право на жудњу 
Приповедач из Маракеша 

Против ветра 
Романса са Месецом 
Слава 
Сумрак 
Terra d’oro 
Убиство патријарха 
Фантазија за два пуковника и 
базен 
 
Драслар партнер 
Грех 
Ципеле пуне вруће вотке 
 
Evro-Giunti 
Издајник по нашем укусу 
Признање 
Туриста 
Човек са дрвеним шеширом 
 
Задужбина Владете Јеротића 
Љубав и опраштање 
 
IP Book 
Кишон за туристе и авантуристе 
 
Јасен 
Каран 
 
 



 

Каирос 
Ангелос агапис 
 
Киша 
Лет колибрија 
 
Clio 
Други град 
Крф 
 
Књижевна општина Вршац 
Гласници незнаног 
Процес 
Скела мирује, Азија путује 
 
Књижевно друштво Свети Сава 
Триста шездесет пет љубавних 
 
Конрас 
Паклена машина 
 
Кућа добре књиге 
Најлепша љубавна писма 
Најлепше љубавне приче 
 
Лагуна 
Адријан Мол . Млитаве године 
Александар и Алестрија 
Ана Едеш ; Шева 

Атила. Књ. 2 
Африканац 
Бела, ћао 
Бремасони 
Влад 
Галеријеве ватре 
Гибралтарски љубавници 
Град и пси 
Град тајни 
Две хиљаде шесто шездесет шест 
Књ. 1 
Две хиљаде шесто шездесет шест 
Књ. 2 
Девојка из Бондстила 
Дивљи ерос 
Enter Night 
Ескандар 
Живот 
Заборављени врт 
Зелена кућа 
Изабраник 
Јарчева фешта 
Carpe Jugulum 
Келтов сан 
Код куће 
Крај сезоне 
Mein Kampф 
Мајчина рука 
Мој Михаел 



 

Недовољно мртав 
О животу, смрти и доручку 
Овако је почело 
Омега 
Оштрица 
Париска жена 
Пети слон 
Подухват Индија 
Прва ноћ 
Први дан 
Прохујало с кошавом 
Разговор у катедрали 
Сведок 
Свет после рођендана 
Смрт и њени хирови 
Спасење 
Столарска оловка 
Сусрет са Рамом 
Тајни говор 
Теодора 
Тигрова жена 
Тито још није умро 
У радно време 
Фудбалска матрица 
Цезар. Књ. 1 
Цезар. Књ. 2 
Чајни клуб професора Николића 
Човек је велики фазан на овом 
свету 

ЛОМ 
Брак 
Гете на сссамрти 
Губитник 
За Џејн 
Завођење 
Комо 
Кота 69 
Круг се затвара 
Лист на корици хлеба 
Одлично је бавити се криминалом 
Омон Ра 
Панчатантра 
По зараслим стазама 
Под јесењом звездом 
Прохујало с кошавом 
Пуна живота 
Путовање накрај ноћи. Књ. 1 
Путовање накрај ноћи. Књ. 2 
Снови са Бункер Хила 
Столарска оловка 
Четрнаест интервјуа 
Џан 
Шекспир никада ово није радио 
 
Марсо 
Бумеранг 
Невин 
Сан по Ботичелију 



 

Симона де Бовоар 
 
Медивест 
Друга 
 
Mediterran publishing 
Mr. Tambourine Man 
 
Међународни фестивал поезије 
Смедеревска песничка јесен 
Госпа од поља 
 
Младинска књига 
Загонетни случај Стајлз 
 
Моно и Мањана 
Генерација А 
Кућа 
Милион евра 
Ода мањем злу 
Породичне сторије 
Последњи воз из Хирошиме 
Признај да је волиш 
Роман за жене 
Salto mortale 
Сибир 
 
Народна књига – Алфа 
Ћилибар, мед, оскоруша 

 
Нишки културни центар 
Камен са седам очију 
Нишоловка 
 
NNK Internacional 
Двострука земља 
Паклена машина 
Пламен и роса 
 
Orpheus 
Ако те заборавим, мој оче 
Езра Паунд 
Изабране песме 
Изабране песме 
Оде 
Песме, циклуси, поеме 
Пламен и роса 
 
Отворена књига 
Антихрист 
Госпа са покровом 
Свини Тод 
Смрт богова 
 
П. Хеис 
Палата мува 
 
 



 

Паидеиа 
Велика заседа 
Емаус 
Књига вечних кратких љубави 
Краљевска привилегија 
Муње 
Писмовник 
Равел 
Унижење 
Хладна кожа 
 
Партенон 
Кад су зоре освитале црвено 
Љубав и опраштање 
Старе шпанске романсе 
 
Пети талас 
Дан када је умрла Лејди Гага 
 
Pi-press 
Зов планина 
 
Plavi jahač group 
Олујно острво 
 
Плато Books 
Бекства од љубави 
Велики и Mали принц 
Вино боје љубави 

Долазим по тебе и водим те са 
собом 
Духless 
Забава може да почне 
Зваћу полицију 
Ја и ти 
Крвник љубави 
Летње лажи 
Мартинов грех 
Мужеви 
Не дај ми никада да одем 
Ништа није немогуће 
Остани ту 
Плавооки 
Прашко гробље 
Рат дон Емануеловог доњег света 
Савршена самоубиства 
Света књига вукодлака 
Сок од ананаса за дивну даму 
Убити птицу ругалицу 
Читач 
Читач бајки 
 
Прометеј 
Моја лева нога 
Небеске костурнице 
Рембрант, млинарев син 
Хамерштајн или Непоколебљивост 
Црни коњаник 



 

Просвета Београд 
Орфејско завештање 
 
Ренде 
Бибинино дете 
Inшallah Madona, inшallah 
Питање Бруна 
Рат копилади 
 
Sezam book 
Сећања на моје тужне курве 
 
Соларис 
Реликвија 
Хлорофилија 
Црвени ковчег 
 
Stylos art 
Лет колибрија 
 
Стубови културе 
Капија Балкана 
Мемоари једног макроа 
Хладна предјела за топлу браћу 
 
Танеси 
Базен 
 
 

Трећи трг 
Други човек 
Три португалске драме 
 
Удружење „Исидора Секулић“ 
Песник и свет у књижевном делу 
Мирка Магарашевића 
 
Утопија 
Дерсу Узала 
Мајлс 
Мароканска писма 
Тајна твог имена 
Хармоникашев син 
 
Фабрика књига 
Место мртвих путева 
На падини 
 
„Филип Вишњић“ 
Баштован Помпадурове 
 
Филозофски факултет Ниш 
Велика синтеза 
 
Фондација солидарности Србије 
Триста шездесет пет љубавних 
 
 



 

Футура публикације 
Имагинарна писма 
Палата мува 
Hotel Savoy 
 
Heartefact fund 
Драме 
 
Хеликс 
Шака мрака 
 
Центар за културу Плужине 
Ако те заборавим, мој оче 
Пламен и роса 
 
Центар слободарских 
делатности 
Иза сунца 

 
Чаробна књига 
Задужбина и Земља 
Извини, али хоћеш да се удаш за 
мене? 
Комешање одјека 
На рубу Задужбине 
Пут у дивљину 
Скривена мана 
 
Чигоја штампа 
Други човек 
О псима и људима 
Три португалске драме 
 
 
 

  



 

 
Хронолошки регистар 

 
 
2012 
Град тајни 
Љубав траје три године 
Ово личи на крај 
Официрова кћи 
 
2011 
Адријан Мол . Млитаве године 
Ако дочекам сутра 
Ако те заборавим, мој оче 
Александар и Алестрија 
Ана Едеш ; Шева 
Ангелос агапис 
Антихрист 
Април на Влашићу 
Атила. Књ. 2 
Африканац 
Базен 
Балтимор 
Баш ти, баш ту 
Баштован Помпадурове 
Бекства од љубави 
Бела, ћао 
Белина Белога 

Бибинино дете 
Бранко Миљковић – песник ватре 
Бремасони 
Бумеранг 
Велика заседа 
Велика синтеза 
Велики и Mали принц 
Венеција 
Влад 
Галеријеве ватре 
Генерација А 
Гете на сссамрти 
Гибралтарски љубавници 
Гласници незнаног 
Госпа од поља 
Госпа са покровом 
Град и пси 
Грех 
Губитник 
Дан када је умрла Лејди Гага 
Два брата 
Двадесет један за двадесет први 
Две хиљаде шесто шездесет шест. 
Књ. 1 



 

Две хиљаде шесто шездесет шест 
Књ. 2 
Двострука земља 
Девојка из Бондстила 
Декамерон 
Дерсу Узала 
Дивљи ерос 
Дневник плаћеног заводника 
Док ветар звижди кроз кранове 
Драме 
Друга 
Друге боје 
Други град 
Духless 
Езра Паунд 
Емаус 
Enter Night 
Ескандар 
Жена која је заронила у само срце 
света 
Живот 
Жута мрља 
За Џејн 
Заборављени врт 
Загонетни случај Стајлз 
Задужбина и Земља 
Зваћу полицију 
Зелена кућа 
Змијски језик 

Зов планина 
Иза сунца 
Изабране песме 
Изабране песме 
Изабране песме 
Изабраник 
Извини, али хоћеш да се удаш за 
мене? 
Изгубљен у кући смеха 
Издајник по нашем укусу 
Имагинарна писма 
Inшallah Madona, inшallah 
Исијавање 
Ја и ти 
Јарчева фешта 
Кад је Ниче плакао 
Кад су зоре освитале црвено 
Камен са седам очију 
Капија Балкана 
Каран 
Carpe Jugulum 
Квадратура круга 
Келтов сан 
Кишон за туристе и авантуристе 
Књига вечних кратких љубави 
Књижевна преплитања 
Код куће 
Комешање одјека 
Комо 



 

Кораци укруг 
Крај сезоне 
Краљевска привилегија 
Кратки људи 
Крвник љубави 
Круг се затвара 
Крф 
Кћи Иванова, мати Иванова 
Кућа 
Лака глава 
Лет изнад облака 
Лет колибрија 
Летње лажи 
Лист на корици хлеба 
Лични чудесник 
Логор посрнулих жена 
Лузитанија 
Лука и ватра живота 
Љубав и опраштање 
Љубав у доколици 
Љубавници 
Мајлс 
Mein Kampф 
Мајчина рука 
Мантиса 
Мароканска писма 
Матарешки круг 
Мемоари једне гејше 
Мемоари једног макроа 

Место мртвих путева 
Метро 2034 
Милион евра 
Мој Михаел 
Моја лева нога 
Моја саосећања 
Mr. Tambourine Man 
Музика на води 
Муње 
На падини 
На рубу Задужбине 
Најлепша љубавна писма 
Најлепше љубавне приче 
Небеске костурнице 
Невин 
Недовољно мртав 
Несаница 
Нишоловка 
О животу, смрти и доручку 
О псима и људима 
Овако је почело 
Ода мањем злу 
Оде 
Олујно острво 
Омега 
Опасни прорачун 
Орфејско завештање 
Официрова кћи 
Оштрица 



 

Паклена машина 
Париска жена 
Песма ноћи 
Песме, циклуси, поеме 
Песник и свет у књижевном делу 
Мирка Магарашевића 
Пети слон 
Писмовник 
Питање Бруна 
Плавооки 
Пламен и роса 
По зараслим стазама 
Повређеност 
Под јесењом звездом 
Под куполом 
Подухват Индија 
Поетски речник Гордане 
Тодоровић 
Помоћни глаголи срца 
Породичне сторије 
После таме 
Последњи воз из Хирошиме 
Последњи деспот 
Право на жудњу 
Прашко гробље 
Прва ноћ 
Први дан 
Пре него што заспим 
Признај да је волиш 

Признање 
Приповедач из Маракеша 
Против ветра 
Прохујало с кошавом 
Процес 
Пут у дивљину 
Равел 
Разговор у катедрали 
Рат копилади 
Реликвија 
Река звана време, кућа звана земља 
Рембрант, млинарев син 
Рођаци са Сицилије 
Роман за жене 
Романса са Месецом 
Савршена самоубиства 
Salto mortale 
Самоубиство невиности 
Сан по Ботичелију 
Сансет Парк 
Сасвим скромни дарови 
Сведок 
Свет после рођендана 
Светларник 
Свини Тод 
Свилене папуче 
Сећања на моје тужне курве 
Сибир 
Симона де Бовоар 



 

Синдбад се враћа кући 
Скела мирује, Азија путује 
Скривена мана 
Слава 
Следећа прича 
Смрт богова 
Смрт и њени хирови 
Сок од ананаса за дивну даму 
Спасење 
Старе шпанске романсе 
Столарска оловка 
Сумрак 
Сусрет са Рамом 
Тајанствено плаветнило 
Тајна твог имена 
Тајни говор 
Таласи запљускују обале 
Теодора 
Terra d’oro 
Тигрова жена 
Тито још није умро 
Три моћне жене 
Три португалске драме 
Три хиљаде деведесет шест 
Туриста 
У одсуству јунака 
У радно време 
Убиство патријарха 
Унижење 

Фантазија за два пуковника и 
базен 
Фикција и моћ 
Филозоф и војсковођа 
Форхендом преко мреже живота 
Фудбалска матрица 
Хамерштајн или Непоколебљивост 
Хармоникашев син 
Хладна кожа 
Хладна предјела за топлу браћу 
Хлорофилија 
Hotel Savoy 
Цар Лазар 
Цезар. Књ. 1 
Цезар. Књ. 2 
Ципеле пуне вруће вотке 
Црвени ковчег 
Црни коњаник 
Чајни клуб професора Николића 
Чисто срце господ жели 
Читач бајки 
Човек је велики фазан на овом 
свету 
Човек са дрвеним шеширом 
Човек у пејзажу 
Шака мрака 
 
2010 
Адам у рају 



 

Бечу на веру 
Брак 
Бунар 
Вино боје љубави 
До краја земље 
Долазим по тебе и водим те са 
собом 
Друго море 
Забава може да почне 
Елијахова столица 
Изгубљени рај 
Истина о Саши Книшу 
Капуцинска гробница 
Књига о бамбусу 
Кота 69 
Мартинов грех 
Мужеви 
Набавити жену 
Ништа није немогуће 
Остани ту 
Периферијски булевар 
Подсмешљива пожуда 
Последње Сергијево искушење 
Посматрач птица 
Пуна живота 
Путовање накрај ноћи. Књ. 1 
Путовање накрај ноћи. Књ. 2 
Света књига вукодлака 
Снови са Бункер Хила 

Убити птицу ругалицу 
Хамерштајн или Непоколебљивост 
Фантазија за два пуковника и 
базен 
Четрнаест интервјуа 
Шекспир никада ово није радио 
 
2009 
Завођење 
Не дај ми никада да одем 
Одлично је бавити се криминалом 
Панчатантра 
Рат дон Емануеловог доњег света 
Читач 
Џан 
 
2007 
Омон Ра 
 
2005 
Ћилибар, мед, оскоруша 
 

 
 
 




