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Аутор је др Слободан Милеуснић. Монографија је штампана на седам светских језика:
српски, енглески, грчки, руски, француски, немачки и италијански. Историја манастира
Хиландара испричана у двадесет осам мањих поглавља, која склопљена у целину, даје
живописну слику о животу велике српске монашке заједнице на Атосу, која је ушла у
девето столеће постојања. Поред изнетих научних чињеница из често бурне историје
Хиландара и описа уметничког блага којег чувају манастирске зидине у књизи се
приповеда и о легендама везаним за манастир, о животу Светог Саве, о чудотворној
икони Богородице Тројеручице и њеном приспећу у манастир… па све до пожара који се
распламсао у манастиру 2004. год. Одличан написан текст, професионално снимљене
фотографије и разноврсност хиландарских тема обухваћених у овој монографији привући
ће многе поштоваоце српског манастира на Светој гори.

Епископ Јован (Пурић) је приредио књигу Словесна служба острошка у којој је направио
избор беседа у славу манастира Острога, Бога и пресвете Богородице. У књизи су
кориштене фотографије из фото документације Манастира Острог.

По први пут у историји српског издаваштва објављена је монографија Манастири Србије
где је представљено свих 253 манастира у првобитном облику и у облику који су стекли у
познијим обновама.
Књига је штампана у два тома, у тврдом повезу са заштитном кутијом, са укупно 1040
богато илустрованих страница, на српском и енглеском језиka

Аутор монографије је проф. др Предраг Пузовић, професор на Богословском факултету у
Београду. Монографија „СРПСКА ПАТРИЈАРШИЈА” представља кратак преглед историје
СПЦ од времена Светог Саве до савременог доба, а обухвата и најновије догађаје. Аутор
је успео да представи кључне догађаје и појаве из црквено – народног живота Срба.
Равномерно су заступљене све епохе. Оно што ову књигу чини драгоценом је то да је у
њој представљен најновији живот цркве: последњи патријарси, трагични догађаји који су
пратили распад бивше земље (деведесете године XX века), судбина црква и манастира на
Косову и Метохији, Српска црква у расејању – у европским земљама, Америци и
Аустралији. Двојезична монографија на српском и енглеском језику, преко 1000 колор
фотографија.

Монографија је штампана у три индентичне књиге на три језика: српски, енглески и
италијански. 252 илустроване странице. Формат 25×30. Изашла је из штампе 1999. године.
Тврд повез. Ћирилица.
Реч је о квалитетном и озбиљном научном штиву, а у исто време и добром музејском
информатору, који јасним и разумљивим језиком допире до највише читалачке публике.

Листањем страница ове књиге, посматрањем прекрасних фотографија и читањем
опширних описа врло је лако упутити се на путовање и посетити најважније и
најимпресивније дворце света, заћи иза зидина ових старих грађевина, пети се узаним
спиралним степеницама, лутати старим одајама и дивити се прашњавим библиотекама.
То је путовање које нам открива племенитост, трагедију и сјај дела наше историје.
Представљени су замкови у Европи, Азији, Африци и Америци и описана аутентична
средњовековна утврђења, али и уметничке имитације.

СРБИЈА која ми недостаје / приредили Рајко Петров Ного и
Драган Боснић ; [фотографије Драган Боснић]. - Нови Сад :
Православна реч, 2018. - 479 стр. : илустр. ; 23 x 23
cm.

.
У уводу Рајко Петров Ного, који је са Боснићем приредио књигу, наводи да она жели да
„сачува вајкадашњу Србију, све док буде ока да гледа и чита и ува да слуша“.

„Из наслова поглавља може се већ наслутити ко ту збори и о чему: Шта је Србин, Путеви
Србије, Срб, Споменици, Записи, Поглед са стране, Српска војска, Владари, Људи за
памћење, Задужбинари, Знамените жене, Срби и Природа, Обичаји, Трпеза, Београђани,
Шумадинци…“, наводи Петров Ного.

.

У свакој одредници ове књиге изложени су у сажетом виду историја и развој споменика.
Њено читање омогућава лако сналажење у богатом и разноврсном материјалу и нуди
мноштво поузданих информација о споменичком благу Црне Горе

Вук наш насушни – Милован Витезовић
За писање књиге о Вуку изнова повода и разлога има у свако доба. Сваки сусрет с делом о Вуку разлог
је за обнављање националне снаге народа, за његово морално и духовно прочишћење. Српском
националном духу Вук је неопходан исто као што је то хлеб људској физичкој снази. Колико је хлеб
наш насушни, толико је Вук наш насушни – наслов који с пуним покрићем Милован Витезовић даје
својој монографији о Вуку. Његова монографија друкчија је од досадашњих посвећених Вуку. Свом
тексту Витезовић је придодао извод из најбољег писања и певања о Вуку других писаца и песника. Он
Вукову биографију није писао као научник безличним, сувим, строгим и хладним језиком и стилом,
коме су често важније фусноте од оригиналног текста. Вуков живот није истргнут из контекста
друштвених прилика које су постојале у српској држави Првог устанка и у вазалној Србији. Отуда у
Витезовићевој монографији читава панорама личности и догађаја из оног времена у Србији, али и у
оним европским које су биле упознате с Вуковим стваралаштвом и подржавале га. Витезовић је
представио Вука живим, сочним и присним, готово фамилијарним реченицама. Он сам вели да је
Вукову биографију писао „са жељом да то писање не пређе у студију и да се не претвори у
препричавање онога што сам деценијама спознавао“. Даље вели како је потрошио „силан труд“ да пише
„што сажетије, па и прецизније, како би чињенице биле очигледније а истина уверљивија“ и „да је
најтеже писати једноставно и остати усредсређен и доследан у томе“. Витезовићу је доиста пошло за
руком да нам на Вуков начин исприча читав Вуков живот. Витезовић пише без икоје сувишне речи
читко и чисто сводећи коришћење туђица и научних појмова на нужну меру. Текст му је прожет
бистрином и речитошћу Вукова писања. Вероватно дугим и многим читањем Вука, спојеним с
природним даром за такво писање, у Витезовићевој монографији о Вуку језик пишчев је једноставан и
продоран, стил разложан и отресит – све баш као и у Вука. О Вуковом животу на нашем језику има,

јамачно, научно значајнијих монографија, али тешко да има лепше написане од ове Витезовићеве.
Витезовићевом књигом о Вуку украшена је сва наша књижевност о Вуку.

Светска баштина под заштитом Унеска
Марко Катанео
Јасмина Трифони
Ово капитално дело подељено је у три монографије:
– Ризнице уметности
– Природне резервате
– Старе цивилизације
Ризнице уметности:
Књига представља 100 одабраних места од културне и архитектонске вредности.
Представљен је знатан број историјских градских језгра (Венеција, Авињон, Каиро),
сакралних места (Ватикан, Мајдан Имам) индивидуалних здања од посебне важности
(Тадз Махал, Версај) до места значајних у индустријском развоју.
Природни резервати:
У њој је дат географки опис заштићених области света: Европе (делта Дунава, чуда Руске
федерације, национални парк Дањана) Азије (велелепни паркови Далеког истока и
резервати Непала),Африке од планина Вимнга до Зимбабвеа. Представљена су оба
америчка континента и Океанија са аутралијским пустињама и хиљадама пацифичких
острва.
Старе цивилизације:

Описује 100 од укупно 188 археолошких паркова на листи светске баштине, из 66 земаља
са пет континената. Приказана је историја о човеку и његовим културама ос освита
човечанства до најновијих цивилизација.

На 466 страна великог формата, на српском и енглеском језику, представљена су
културна доба која су уписана на листу Унеска: Гамзиград, Стари Рас и Сопоћани,
Студеница, Високи Дечани, Грачаница, Пећка Патријаршија и црква Богородица Љевишка,
затим Мирослављево јеванђеље и архива Николе Тесле.
Представљено је културно – историјско наслеђе које припада Унесковој листи „Памћење
света” као и парк природе Голије, проглашен резерватом природе Унеска. Српске
средњовековне манастире на Косову и Метохији Унеско је сврстао у групу културних
добара изложених опасности.
У монографији су представљена културна и природна добра, специјални резервати и
споменици природе: Шар планина, Ђердап, Тара, Делиблатска пешчара, Ђавоља варош,
Обедска бара, горње Подунавље, Кучајске планине, Стара планина и Проклетије.

Књига је обогаћена са 1000 фотографија, изузетно дизајнирана, свака страна је пуна
колора који у свом ватромету боја на најбољи начин, заједно са текстом омогућује читаоцу
упознаваље своје земље и богатства које поседује.

Најлепша блага света
Ђани Гвадалупи

Ова чаробна књига први пут нуди изузетан преглед златарске уметности током нешто
више од једног миленијума. Књига открива како је у свим вековима и свим културама
злато неоспорно краљ свих метала. Њени јунаци су неке од најславнијих и
најбаснословнијих ризница из читавог света: блага похрањена у гробним местима,
драгоценост сачувана у катедралама, владарске збирке и чудесни драгуљи владајућих
краљевских кућа Европе, Азије и обе Америке. Од Тутанкамона до Троје, од ризнице

цркве светог Марка у Венецији до ризнице породице Медричи, од дијаманта руских
царева до драгуља који су припадали махараџама… на нешто више од три стотине
странице представљене су неке од неоспорно најбољих збирки злата на свету: по
величини, елеганцији, изради и историјском значају.

Ремек дела ликовне уметности
Лучија Гаспорини
Серена Марабели

Књига Ремек дела ликовне уметности, опремљена изузетно лепим и снажним
илустрацијама, нуди драматичну синтезу великих догађаја у историји и уметности који су
се збивали широм света. Одабране слике и скултуре сврставају се међу највећа ремек
дела свих времена и нуде, свака на свој начин, могућност осветљења кључних момената

у историји уметничке културе. У књизи се на једном месту може открити брижљив избор
сликарских и скулпторских дела, из различитих, међусобно веома удаљених истор

Стара Србија – драма једне цивилизације
др Славенкo Терзић
„Стара Србија – драма једне цивилизације” на српском језику и резимеом на енлеском
језику, аутора уваженог историчара др Славенка Терзића је наше репрезентативно
издање. Књига је објављена поводом обележавања изузетног јубилеја у српској историји:
сто година од ослобођења Старе Србије у Првом балканском рату.
Књига се бави великом темом српске историје XIX и XX века. Монографија на најбољи
могући начин приказује драматику историјског живота простора Старе Србије, у првом
реду драму српског народа. Монографија „Стара Србија” је озбиљно научно историјско
штиво написано на основу до сада објављених извора и истраживања у Архиву Србије,
Архиву САНУ, Војном архиву, Државном архиву Македоније и Државном архиву Црне
Горе. Од страних архива коришћени су богати фондови Архива спољне политике Руске
Империје. Циљ књиге је да научно осветли главне историјске проблеме двовековне
прошлости Старе Србије и да на неки начин изнова афирмише име које је у широј
јавности готово заборављено. На 660 страна је објашњено зашто је ослобођење Старе
Србије био крупан историјски догађај за Србију и српски народ у целини, за цео Балкан, а
и за целу Европу.

ИЗДАВАЧКИ ПОДУХВАТ САЈМА КЊИГА 2016.
Монографија „Србија-градови, општине и насеља“, аутора проф. др Стевана
Станковића је обимна и вишезначна студија, може се сматрати и специфичном
енциклопедијом Србије на почетку XXI века, неопходним уџбеником за нову
врсту завичајности која превазилази границе места у којем живимо, стварајући
мисао о јединственом простору којег морамо бити свесни и којем, у сваком
смислу, пословном и културолошком, морамо да приступимо с највећом
посвећеношћу и обавезом. На 920 страница и 2000 колор
фотографија Књига Србија, градови, општине, насеља је сликовита у причама и
наративна у илустрацијама. Она је доказ, утемељен на научним истраживањима
и чињеницама, колико је богатство Србије, историјско, културно и привредно.
И то не Београда, Новог Сада или Ниша већ сваког града, општине и
насеља. Стога је она својеврсна енциклопедија Србије, водич сваком њеном
грађанину шта Србија има и шта може да понуди, a странцу – који су

туристички и привредни потенцијали сваког места у Србији.Србија овакву
врсту публикације није до сада имала. Ова књига о варошкој и сеоској Србији
најбоље осликава мултикултуралност и културолошку, географску, привредну и
социо-антрополошку комплексност Србије као целине.

Између Хитлера и Павелића
Гленз Фон Хорстенау

Ова књига садржи дневничке белешке и два текста написана у затвору, у Нирнбергу. Глез
Хорстенау, официр, новинар и историјски писац, политички је деловао, а истовремено
ангажовао се као писац у Аутстроугарској монархији, (првој) Републици Аустрији и у
раздобљу од 1938.-1945. Претежан део његових дела прредстављају новинарски прилози,

затим војноисторијска, политичка и историјско-биографска дела. Од 1938-1946 Глез
Хорстенау водио је аутобиографске забелешке делимично ретроспектино, а делимично
дневно, недељно или месечно.

У богато илустрованој монографији формата
36×26, чији је обим 580 страница, са више од 1400 фотографија у колору, на стручан,
документован и занимљив начин целовито су представљене туристичке и друге вредности
и потенцијали Србије као целине и сваког њеног подручија и правца појединачно. У 35
поглавља, која одговарају географским и туристичким целинама од равне, плодне Бачке
на северу до бистрица простране Метохије на југу на прегледан и допадљив начин
представљене су и најатрактивније и најпосећеније туристичке дестинације наше земље и

низ мање знаних, привлачних места у царству нетакнуте природе, која постепено налазе
или ће тек наћи место на разруђеној туристичкој мапи Србије. Књига ће, уверени смо,
моћи да се користи и као изузетно драгоцени поклон. Аутор текса монографије „Бисери
Србије” је др Стеван М. Станковић, професор емеритус Универзитета у Београду.

Ова књига је збирка изузетних фотографских прича које нам омогућавају да се зауставимо
на осамдесет страница и задивљени загледамо у осамдесет одабраних чуда на нашој
планети, снимљених из разних перспектива и углова! Путоваћемо до: Великог кинеског
зида, Ермитаж – а, Венеције, Колосеума, Версаја, Алхамбре. Видећемо Мон Блан, гејзир
Јелоустоуна, Велики кањон, облакодере Менхетна, пирамиде у Мексику и Гизи …
Захваљујући речитим фотографијама и кратким али инспиративним текстовима, читаоци
могу бирати места у складу са својим укусом и расположењем и дати машти на вољу.
Циљ нам је да отворимо прозоре према планети Земљи и представимо најлепше слике
света.

Читаоци овог сликовитог вoдича осећаће се као да су на поклон добили карту за
фантастично путовање око света, на ком ће обићи осамдесет најпривлачнијих туристичких
одредишта на нашој планети. Изванредне фотографије претварају ову књигу у право
путовање из снова. Најлепши делови свих пет континената одабрани су захваљујући
својој природној лепоти, гостољубљивим хотелима, урођеном шарму и уметничком и
историјском благу које се тамо налази.

Педесет два одредишта из снова: фантастични градови и предели Европе и Средоземља.
Педесет две идеје за викенд, међу историјским уметничким и природним знаменитостима
Старог континента и његовог најближег суседства. Барселона, Париз, Лондон, Атина,
Глечери у Швајцарској, дворци Лудвига Баварског, плода Шампања и друге лепоте Европе
су пред читаоцем.

"То је један повратак Коњовића у његов Сомбор, обнављање не само њега као
сликара, него њега као човека. Ту говори он, говоре његове слике и говори његов
пријатељ - писац, који из једног другог угла посматра и његово сликарство и њега
као човека. Тај стваралачки и пријатељски сусрет дао је нешто што ми до сада
нисмо имали. То је једна књига сведочанство, књига омаж, књига успомена и
сећања, књига емоција. То је нешто што треба свака сомборска кућа да има која
држи до себе, али не само сомборска, јер је Коњовић војвођански антеј и то је
нешто што је познато", рекао је Вуксановић.

По вредности нарочита, по занимљивости изразита, књига обилује сликама
Милана Коњовића ,а свака анегдота и запажање произилазе из разговора са
самим сликаром. Данас Сомбор многи препознају баш по делу Милана Коњовића,
али и по раду Мира Вуксановића.

По речима Часлава Николића, аутор књиге, као најбољи познавалац дела
Црњанског, своје мишљење о делима нашег писца објаснио је у овој опширној
студији.
Мило Ломпар, аутор књиге и председник Задужбине Милоша Црњанског покушава
да открије нити које воде до писца и његовог унутрашњег осећања.
Дело “Црњански: биографија једног осећања” добило је награду за издавачки
подухват на 63. Међународном београдском сајму књига.

Матија Бећковић, Антологија
Селимир Радуловић

Књига је објављена поводом великог јубилеја: седамдесет година живота и педесет година
књижевног рада академика Матије Бећковића. Његове су се песме уселиле у све српске
куће, а на његове књижевне вечери од Суботице до Ниша, од Бањалуке до Херцег Новог,
долази се као на ходочашће. Бећковићев дух је неуморан, свез, његова рука и даље хитра,
непогрешива, у сталној потрази за речима.

„Поезија има неку необјашњиву, магичну, па и субверзивну моћ, и мора
имати поруку - уверен је Ђого. - У противном, не би трајала од искона, и
не би силници толико кидисали на песнике. Претрајаће она и ово "оскудно
време". Модерне књижевне теорије, истина, одричу се песничке поруке.
Некад сам и сам био склон да поверујем да је учитавање поруке у песнички
текст читаочев посао, песник не мора да му било шта сугерише. Као да
је то непотребно сужавање значења. Данас сам све ближи
традиционалним поетикама.“
Г. Ђого

Јелена Делибашић (Нови Сад, 8. Септембар 1981. године), психолог, чији је научноистраживачки рад посвећен аналитичкој узајамности и архетипском разумевањеу
примарних хуманистичко-психолошких и филозофско-религиозних начела афилијативне
етике, непобитних у разматрању развојног тока индивидуације интегрисаних бића.
Приређивач је и уредник зборника духовне културе Златни век и паучина: тајна човека и
духовна реалност (историјско-канонски аспект и домети филозофске истине у
православној мисли Достојевског), Нови Сад, Православна реч, 2017.
Аутономна природа зла: представе и сенке, општи део њена је трећа по реду књига, којом
настоји указати на антрополошки аспект психолошке мисли у човека, негујући његову
изразито важну, интелигентну културолошку намену у огледима из уметности и науке.

Четире песничке књиге: У сенку улазим оче, О тајни ризничара свих суза, Снови светог
путника, Под кишом суза с Патмоса, с предговорима Слободана Жуњића, Алена Бешића,
Мине Ђурић, Драгана Беслијанина, а поговорима Бошка Сувајџића, Саше Радојчића,
Лидије Томић, Ивана Негришорца.

Изабрана дела 1-5 представљају Радуловићев опус религиозне лирике, посебне у
савременом песништву. У петој књизи Светло из очеве колибе налази се опширан интервју
Миле Милосављевић с песником, библиографија Гордане Ђилас и поговор Светлане
Kалезић-Радоњић.

Радња кратког романа Иве Мунћана „Сунце на кришке“ „смештена“ је у једном
банатском равничарском селу. Јунаци су сељаци. То јест, живот људи у том селу тече
од послератних година па до почетка деведесетих. Тежачки живот, виђен „кроз проток
времена“ са свим недаћама у периоду комунизма, почев од насилне колективизације,
у тесној је вези са ходом кроз време једне трочлане породице. Роман у ствари није
праволинијска прича. Писан је модерно, фрагментарно. Он је нека врста мозаика –
или слагалице – који открива целину тек када се сложе сви његови делови.

У издању реномиране издавачке куће „Православна реч“ из Новог Сада пре само неколико дана
изашла су из штампе „Изабрана дела“ протојереја-ставрофора Саве Б. Јовића у осам књига. Из ове,
са правом можемо рећи, мале библиотеке проговара богато животно искуство свештеника, пастира,
духовника, али и радника на пољу црквене администрације, који данас учествује у одговорној
дужности на месту главног секретара Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве.
Такође, један истраживачки допринос и пишчево бављење одређеном тематиком, допуњује његово
лично искуство исказано у једној половини објављених књига. У овој књижној збирци се провлаче
две нити: лична исповест сужња који је искусио притисак богоборног комунистичког режима
непријатељски расположеног према Српској Православној Цркви, нарочито према њеним
свештенослужитељима и осећај за историографију. У групу исповедничке прозе, документоване
доцнијим истраживањима, што архивским, што личним успоменама које су уследиле, спадају:
Анђели звериње куће, Записи из зеничке тамнице и Утамничена Црква.

” Стара Србија – драма једне цивилизације” на српском језику и резимеом на енлеском
језику, аутора уваженог историчара др Славенка Терзића је наше репрезентативно
издање. Књига је објављена поводом обележавања изузетног јубилеја у српској историји:
сто година од ослобођења Старе Србије у Првом балканском рату.
Књига се бави великом темом српске историје XIX и XX века. Монографија на најбољи
могући начин приказује драматику историјског живота простора Старе Србије, у првом
реду драму српског народа.

. Ново допуњено издање. Први пут је потпуковник Андра Поповић издао 1926. „Ратни
албум 1914-1918“. Албум представља значајан допринос општој историји Првог
светског рата. Албум је састављен од фотографија свих значајних војних и политичких
личности које су учествовале и одлучивале о току рата. У овом албуму су
фотографије кoје је правио и противник, a за које су њихови творци мислили да се
никада неће предати на увид јавности. Ово издање је састављено из више делова.
Замишљено је да буде „Историја светског рата“ у фотографијама, скицама,
историјским картама. Текст о историји износи 75 страница са паралелним преводима
на француски и енглески језик.

Издање поводом 200-те годишњице Првог српског устанка, чији је аутор један од
наших најзначајнијих историчара Стојан Новаковић.
Први пут књига је објављена 1904.године, поводом стогодишњице Првог српског
устанка. Издавач је књигу комплетно преуредио, ликовно редизајнирао, обогатио са
неколико стотина колор илустрација, а да је при томе садржај и суштина текста остала
оригинална.

Аутор монографије је др Јован Делић, професор Српске књижевности XX века на
Филолошком факултету у Београду. Монографија је приређена поводом полувековног
јубилеја од прве и за сад једине Нобелове награде доспеле у српску књижевност.
Монографија је штамнапа двојезично: на српском и енглеском језику, са преко 150
фотографија и репродукција уметничког дела. Укратко, реч је о свему што образованом
читаоцу, али и проучаваоцу почетнику може бити од помоћи за даљи пут кроз разруђену
Андрићеву прозу. Књига „ИВО АНДРИЋ – МОСТ И ЖРТВА” уцртала је нове координате у
којма ће се, нема сумње, реализовати нова и обухватна књига о неумрлом Андрићевом
делу у коме се јединствено, класично и ненадмашно смирила и хармонизовала целокупна
Вукова и вуковска српска традиција и књижевност.

...Ближи се 160 година од смрти Његошеве, од појављивања дела, песничких, не
философских, од када се над његовим песништвом упалило трагичнко и
метафизичко светло. Требало је да прође век и по да би се појавио прави
књижевни критичар да каже праву реч о значењу Његошевог песништва.
До сада се перо потезало, најчешће од стране философа. У тумачењу Његошеве
философије унутар песничких дела, мање у тумачењу поезије, а и тамо где се
тумачила поезија опет би превладала философија. Много је било више философа и
њихових сумњивих тумачења од ових других. Требало је да прође век и по да се
појави критичар Мило Ломпар са књигом „Његошево песништво“ па да помери у
страну сва досадашња голема тумачења...

M. Ломпар

Пупинов живот описан је аналитичко – приповедачким стилом. Стваралаштво је описано
кроз приказе његових научних радова, патената, предања и књига. У књизи је дат приказ
свих Пупинових патената и аргументован је значај појединих. Монографија садржи и
приказ Пупинових књига. Највише пажње посвећено је монографији „Нова реформација”, у
којој је Пупин изложио свој научно – филозофски систем мишљења. Ово је отворена
књига која треба да буде инспирација и подстицај да се овом заслужном човеку и његовом
стваралаштву посвети више суштинске пажње.

У књизи су обухваћене све значајније фазе живота и сва значајна дела српског и светског
научника. Текст је стилски прилагођен широј читалачкој публици. Милутин Миланковић је
приказан као човек необичне ерудиције, богатог искуства, велики стваралац, творац дела које
је светска наука прихватила и високо оценила. Провео је у Србији цео свој век, образујући
генерације студената и дао науци генијална дела по којима ће га свет памтити, а српски народ
се поносити њим. Милутин Миланковић спада међу највеће научнике 20. века.

Структура ове монографије написане литерарним стилом, јасно и прегледно, обухвата
хронолошки али разумљиво широкој публици, сву релевантну грађу о животу Николе
Тесле: породично порекло, живот, рад, научно стваралаштво, експерменте, патенте,
космолошку теорију, необична психичка својства, тајанствене догађаје о којима су
остала веродостојна сведочења. Књига нам пружа поглед у будућност науке коју је
започео генијални проналазач Никола Тесла. „Не радим више за садашњост, већ за
будућност” – рекао је Никола Тесла Окупљеним новинарима пре осамдесет година.
Књига је на српском и енглеском језику.

Рајко Петров Ного саставља антологију јуначких народних песама. Монографија је
визуелно богато поткрепљена сликама из фонда наше ликовне баштине. Све су наше
јуначке песме о Косову. Оне преткосовске Косово слуте, оне после Косово памте као
усудно место са кога се из моћи и сјаја немањићког падало у таму ропства.

...Све је настајало благодарећи сеобама. Овај спис је прилог том присећању на време које није изгубљено, као што ни српско присуство у овим крајевима није било узалудно.
Остала је баштина као најлепше сведочанство, украшено делима незаборавних ликова
српске књижевности и уметности ...

Д. Давидов

Ово поетско дело, својеврсни сажетак српске историје, славни Италијан испевао је за
време Првог светског рата. У јесен 1915, 24. новембра, милански лист Corriere della
seraобјавио је Оду објавио у целини. Када звецка оружје, ратни извештаји су на већој
цени од поезије. Али, ко би одолео овим стиховима у којима је исписана и заувек
сачувана злехудост српског постојања и пострадања у балканској земљи чуда. Песник
китњастим рукописом својеручно исписује своје стихове и заједно са неколико
примерака књиге, штампане о свом трошку, шаље их краљу Петру I Карађорђевићу.
Оном краљу мученику који је под старост преживео албанску голготу. То издање
штампано је с две врсте корица; у десном горњем углу оног луксузнијег био је српски
грб.

Аутор је историчар др Славенко Терзић. Русија је била главни и практично једини
спољнополитички савезник српског ослободилачког покрета 1804. – 1813. Успостављања
политичка, дипломатска и војна сарадња у том периоду поставила је широке темеље на
којима ће се заснивати одности Србије и Срба у целини са Русијом све до 1917. године и
силаска царске Русије са европске историјске позорнице.

Ова књига биће путоказ за нова времена и нове генерације, али и један историјски осврт на
наше великане попут Светозара Милетића и Јаше Томића, који су осветлили пут слободе
за српски народ у Војводини. Она чува успомену на помало заборављене људе и
околности, а које не смемо да заборавимо, јер су нама ти људи који су извојевали слободу
и уједињење важни и као симбол и као подсећање.

Овом монографијом Зоран Аврамовић осветљава и обрађује једну веома деликатну
тематску област. Политички ангажман писаца је нешто о чему се код нас пуно говорило,
али се врло мало писало. Бар не овако компетентно, утемељено, отворено, без
заобилажења и калкулација. Пишчев истраживачки приступ је веома свеж и провокативан,
јер он ангажман српских књижевника сагледава из више оштрих углова са свим врлинама
и бројним манама. Истовремено, он покушава да продре што дубље у разлоге наших,
често трагичних подела, идеолошких, политичких, моралних, па и естетских.Дело
професора Аврамовића шаље поруку о вечитости борбе између књижевности и политике.
Ово је, заправо, прва системизована књига на тему односа књижевности и политике из
које се може много тога учити и разумети.Ово није само научно утемељено штиво о
размирицама политике и књижевности, већ и пропитивање колико се, кад и како тај однос
уткао у историју српског народа.Различита схватања националног и државног питања
данас су најдубља размирица наше политике, културе и књижевности.

