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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.

КАТАЛОГ ПРИНОВЉЕНИХ КЊИГА

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Бели облак Џингис-кана и друге приповетке
Ајтматов, Чингиз
Логос, 2009
656 стр. ; 22 cm

Из књиге:
„Џингис-кан је у највећој мери био човек акције, прорачунат и промућуран.
Спремајући се за упад у Европу, он је испланирао и предвидео све до ситнице. Преко
верних доушника и пребега, преко трговаца и путника, преко дервиша-луталица,
преко неуморних Кинеза, Ујгура, Арапа, Персијанаца сазнао је све што је требало
знати за кретање огромних ратничких маса – све најпогодније путеве и прелазе...

Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Чингиз Ајтматов (1928–2008)
је прослављени совјетски и киргијски писац и
дипломата. Дела писца који је славу стекао у време
Совјетског Савеза, у којем је награђен Лењиновом
наградом 1963. и три пута државном наградом
СССР, преведена су на више од 150 језика. Међу најпознатијима су романи Дуже од века траје дан и Губилиште, као и
приповетке Први учитељ и Џамила, која му је донела светску
славу. Готово сва његова дела екранизована су, а Ајтматов је и
сам писао сценарије за филмове.

Библиографски опис:
821.161.1-32
АЈТМАТОВ, Чингиз
Бели облак Џингис-кана и друге приповетке /
Чингиз Ајтматов ; превели с руског Мирјана Грбић ... [и
др.]. - Београд : Логос, 2009 (Ужице : Графичар). - 656
стр. ; 22 cm. - (Библиотека Космополис) (Изабрана дела
Чингиза Ајтматова ; књ. 6)
Тираж 500. - Напомене уз текст. - Садржај: Џамиља ;
Брезице моја у црвеној марами ; Материнско поље ; Син
ратника ; Камиље око ; Лицем у лице ; На виђење са
сином ; Кад бајка нестане (бели брод) ; Пегави пас који
трчи обалом мора ; Рани ждралови ; Бели облак Џингискана.
ISBN 978-86-85063-86-2(картон са омотом)
NIBIS ID : 114447

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Бисерне сузе
Александер, Таша
Алнари, 2009
285 стр. ; 21cm

О књизи:
Међу лепотом и декаденцијом Отоманског царства, авантура леди Емили
проткана је интригама, преварама и романсом. Жељно ишчекујући радости брачног
заноса, управо венчани леди Емили и Колин Харгрејвс, дипломате Британске
империје, крећу на егзотичан медени месец у Турску. Међутим, већ прве ноћи у
Константинопољу, једна девојка је убијена – задављена је у дворишту раскошне
палате Топкапи. Сер Ричард Сент Клер, Енглез који ради у амбасади у Константинопољу, схвата да је убијена девојка заправо његова кћерка која је киднапована пре
двадесет година. Емили и Колин дају обећање скрханом оцу да ће пронаћи убицу,
али како њихова истрага напредује, они схватају да није све онако како изгледа –
нарочито међу тајанственим зидовима сараја, у забрањеном свету харема.
Преузето са: http://www.alnari.rs/alnari/BISERNE%20SUZE.aspx
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Таша Александер се школовала
на Универзитету Нотр Дам, и то на Одсеку за
енглески језик како би имала ваљан разлог да све
слободно време проводи у читању. Живела је у Амстердаму, Лондону, Вајомингу, Конектикату и Тенесију пре него што се скрасила у Чикагу.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
АЛЕКСАНДЕР, Таша
Biserne suze / Taša Aleksander ; prevela Jasmina
Đorđević. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2009 (Beograd : Plavo
slovo). - 285 str. ; 21 cm
Prevod dela: The Tears of Pearl / Tasha Alexander. - Tiraž
1000. - O autorki: str. [287].
ISBN 978-86-7710-459-7(broš.)
NIBIS ID : 114193

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Ноћ Златне лептирице
Али, Тарик
Лагуна, 2010
361 стр. ; 20 cm

О књизи:

Исламски квинтет овенчан је наградом Grandillo 2010. Као завршетак панораме
епских размера започете у маварској Шпанији петнаестог века, радња овог петог романа
исламског квинтета збива се у двадесет и првом веку, а премешта се из Лахора у Лондон, из
Париза у Пекинг. Приповедач једног јутра добија телефонски позив – дошло је време да
врати стари дуг. Дуг наплаћује Мухамед Афлатун, звани Платон, плаховит али надарени
сликар из отаџбине, где је људско достојанство срозано до дна. Како се прича одвија,
упознајемо Платонову пријатељицу Алису Степфорд из Лондона, некадашњу сликарку, а
сад водећег музичког критичара у Њујорку; потом Злочесту Латифу, домаћицу из
Исламабада која је због своје љубави према генералима приморана да побегне у Париз, где
преко ноћи постаје љубимица помодних салона, окупљалишта интелектуалаца који је
прозивају Дидроом исламског света; а ту је и Ђиндје, звана Златна лептирица, прва
приповедачева љубав. У ову хронику савременог живота уткана је и приповест о бурној
прошлости Ђиндјеине породице. Њен чувени предак Ду Венсју предводио је, у деветнаестом веку, побуну
муслимана у Јунану, и готово читаву деценију владао је том облашћу као султан Сулејман, из своје престонице
Далија. Ноћ Златне лептирице открива Алија у пуном стваралачком заносу, истовремено маштовитог и
интелигентног, сатиричног и надахњујућег.

Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1323#
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Тарик Али је британски писац, рођен 1943. г. у Пакистану. Образовање је
стекао на Оксфордском универзитету, где је завршио студије политике, филозофије, економије и
у време студија истакао се као оштар противник
рата у Вијетнаму. Данас је Али један од најзначајнијих лево
оријентисаних интелектуалаца данашњице.

Библиографски опис:
821.111-31
АЛИ, Тарик
Noć Zlatne leptirice / Tarik Ali ; prevela Senada Kreso.
- Beograd : Laguna, 2010 (Novi Sad : Artprint ). - 361 str. ;
20 cm
Prevod dela: Night of the Golden Butterfly / Tariq Ali. Napomene uz tekst. - O autoru: str. [363].
ISBN 978-86-521-0428-4(broš.)
NIBIS ID : 114715

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Исход наших дана
Аљенде, Изабела
Evro-Giunti, 2009
373 стр. ; 20 cm

О књизи:
На страницама ове књиге, Изабела Аљенде веома искрено приповеда
последњи период свог живота и живота своје несвакидашње породице у
Калифорнији, у једној отвореној кући, пуној људи и књижевних ликова, заштићеној
једним духом: изгубљених ћерки, унука и књига које се рађају, успеха и болова,
путовања у свет зависности и оних других, до далеких места на планети у потрази за
инспирацијом, заједно с разводима, сусретима, љубавима, растанцима, кризама у
вези и помирењима.
Преузето са:
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/126781_Ishod%20na%C5%A1ih%20dana_ISBN:9
78-86-505-1378-1
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Избела Аљенде је чилеанска
списатељица рођена 1942. г. Од своје седамнаесте
године неуморно ради као новинар и књижевни стваралац. Када је 1973. г. у Чилеу дошло до војног
преврата, због родбинских веза и претњи смрћу које
је почела да добија, била је принуђена да побегне у Венецуелу,
где је живела наредних 13 година. Данас живи у Калифорнији
са својом породицом. Добитник је бројних награда и признања
за своју књижевни опус.

Библиографски опис:
821.134.2(83)-31
АЉЕНДЕ, Изабела
Ishod naših dana / Isabel Aljende ; sa španskog prevela Aleksandra Mačkić. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti,
2009 (Novi Sad : Budućnost). - 373 str. ; 20 cm. - (Edicija
Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj. br. 62)
Prevod dela: La suma de los dias / Isabel Allende. - Tiraž
2000. - Str. 369-370: Beleška o autoru / Tea Jovanović.
ISBN 978-86-505-1378-1(broš.)
NIBIS ID : 114362

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Мама за Божић
Андерсон, Керолајн
Evro-Giunti, 2009
219 стр. ; 17 cm

О књизи:
Када се у болници појави млади хирург Џејмс, Кејт остаје збуњена: иако је
очигледно веома талентован доктор, понаша се готово неодговорно. Убрзо ће
открити да је проблем у томе што је он принуђен да сам одгаја двоје мале деце. Кејт,
којој је све теже да одоли привлачности коју осећа према Џејмсу, даје све од себе да
му улепша и олакша живот... на сваки начин.
Преузето са: корица књиге

Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Керолајн Андерсон је популарна британска ауторка која је од 1991. написала
преко 80 љубавних романа

Библиографски опис:
821.111-31
АНДЕРСОН, Керолајн
Mama za Božić / Kerolajn Anderson ; prevod s engleskog Lena B. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009
(Novi Sad : Budućnost). - 219 str. ; 17 cm. - (Edicija Harlekin)
Prevod dela: A Mommy for Christmas / Caroline Anderson.
- Tiraž 5000.
ISBN 978-86-505-1343-9(broš.)
NIBIS ID : 114543

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Југолабораторија
Арсенијевић, Владимир
Библиотека XX век; Књижара Круг, 2009
236 стр. ; 17 cm

О књизи:
Југолабораторија садржи тридесетак Арсенијевићевих есеја написаних
после 2005. г. У књизи су они подељени у шест поглавља: Мој живот на путу до
WC-а, Земља с друге стране огледала, Футурама, Кад лузери марширају, Нови
репликатори и Зидови.
Преузето са:
http://www.bibliotekaxxvek.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:
nova-knjiga-vladimir-arsenijevi-jugolaboratorija&catid=87:arhiva-vesti&Itemid=84
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издвача

Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Владимир Арсенијевић је рођен
у Пули, 1965. г. Први роман, У потпалубљу, објавио
је 1994. г. За ту књигу добио је НИН-ову награду.
Роман је преведен на 20 језика, а истоимена позоришна представа по мотивима овог романа награђена је Стеријином наградом, 1997. г. Од 2000. до 2007. г.
Арсенијевић је радио као уредник у београдској издавачкој
кући Ренде, после чега прелази у загребачку издавачку кућу
ВБЗ, где ради као уредник њеног београдског огранка. Живи у
Београду.

Библиографски опис:
821.163.41-92
АРСЕНИЈЕВИЋ, Владимир
Jugolaboratorija / Vladimir Arsenijević. - Beograd :
Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2009 (Beograd : Čigoja
štampa). - 236 str ; 17 cm. - (Biblioteka XX vek ; 180)
Tiraž 1000. - Beleška o autoru: str.4.
ISBN 978-86-7562-078-5(broš.)
NIBIS ID : 114503

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Друга Задужбина
Асимов, Исак
Чаробна књига, 2009
190 стр. ; 21 cm

О књизи:
Након много година борбе, Задужбина је разорена – уништена од стране
Мазгова, мутанта који може да управља људским осећањима. Али шире се гласине
да постоји Друга Задужбина, скривена негде на крају галаксије, основана како би
сачувала знање човечанства током многих векова варварства. Мазгов није успео да
је пронађе из првог покушаја – али сада је сигуран да зна где се она налази. Судбина
Задужбине је у рукама младе Аркадије Дарел, четрнаестогодишњакиње са страшном тајном. Док се научници припремају за коначни обрачун, преживели становници Задужбине започињу очајничку потрагу. И они желе да униште Другу
Задужбину – пре него што она уништи њих. Најбољи серијал у историји научне
фантастике, трилогија Задужбина добила је награду Хјуго за најбољи SF серијал
свих времена. Преведена је на све значајније светске језике и продата у преко 20
милиона примерака.
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=319&Itemid=27
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Исак Асимов (1920–1992)
један је од највећих писаца научне фантастике у
историји. Познат је по својим серијалима о Задужбини и роботима, које је у каснијем периоду живота
спојио у јединствен циклус, као и по низу изванредних самосталних романа и прича.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
АСИМОВ, Исак
Druga zadužbina : [treći deo trilogije Zadužbina] / Isak
Asimov ; prevela Gordana Vučićević. - Beograd : Čarobna
knjiga, 2009 (Beograd : Publish). - 190 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Beskrajni svet fantastike / [Čarobna knjiga])
Prevod dela: Secon Foundation / Isaac Asimov. - Tiraž 1000.
ISBN 978-86-7702-090-3(broš.)
NIBIS ID : 14400

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Задужбина
Асимов, Исак
Чаробна књига, 2009
266 стр. ; 21 cm

О књизи:
У далекој будућности, у којој је планета Земља само заборављена тачкица у
свемиру, бескрајно Галактичко царство је у кризи. Једина особа способна да се
суочи с катастрофом која прети јесте Хари Селдон, психоисторичар и математичар.
Он може научно предвидети будућност, а она не изгледа нимало лепо – мрачно доба
незнања, варваризма и ратова трајаће тридесет хиљада година. Како би сачувао
целокупно људско знање и људску расу, с групом одабраних научника упућује се на
забачену и пусту планету Терминус, с намером да тамо напишу енциклопедију
Галактика, збирку свег људског знања. Али да би се она завршила, потребне су
генерације научника, а ко ће преузети бакљу након Селдона?
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=317&Itemid=27
Библиографски опис:
Регистар аутора

Регистар наслова

страна
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821.111(73)-31
АСИМОВ, Исак
Zadužbina : [prvi deo trilogije Zadužbina] / Isac Asimov ; prevela Gordana Vučićević. - Beograd : Čarobna
knjiga, 2009 (Beograd : Publish). - 266 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Beskrajni svet fantastike / [Čarobna knjiga])
Prevod dela: Foundation / Isaac Asimov. - Tiraž 1200.
ISBN 978-86-7702-089-7(broš.)
NIBIS ID : 14402

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Задужбина и царство
Асимов, Исак
Чаробна књига, 2009
301 стр. ; 21 cm

О књизи:
Пребродивши бројне кризе и нападе непријатељских светова, Задужбина је
суочена с највећом кризом досад. У свемиру се појавио необични освајач, пред
којим на волшебан начин падају и најјачи. Његова моћ је очигледна, али је његова
личност обавијена велом мистерије. А најстрашније је то што психоисторијска
наука Харија Селдона није предвидела његово постојање. Да ли ће тајанствени
Мазгов скренути Задужбину с пута ка избављењу људске расе из вишемиленијумског пакла варваризма? На хоризонту се као излаз помаља Друга Задужбина, основана на крају галаксије, а питање које се намеће становницима Задужбине
јесте: какав је био стварни план Харија Селдона и психоисторичара.
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_
content&task=view&id=318&Itemid=27

Регистар аутора

Регистар наслова

страна
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Библиографски опис:
821.111(73)-31
АСИМОВ, Исак
Zadužbina i carstvo : [drugi deo trilogije Zadužbina] /
Isac Asimov ; prevela Gordana Vučićević. - Beograd :
Čarobna knjiga, 2009 (Beograd : Publish). - 301 str. ; 21 cm.
- (Biblioteka Beskrajni svet fantastike / [Čarobna knjiga])
Prevod dela: Foundation and Empire/ Isaac Asimov. - Tiraž
1000.
ISBN 978-86-7702-091-0(broš.)
NIBIS ID : 51392

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Паганска књижара
Астрахан, Карло
Evro-Giunti, 2009
221 стр. ; 20 cm

О књизи:
Реч је о делу састављеном од осам глава-прича. У свакој од њих доминантан
мотив јесте то нестварно, фантастично, бајколико, злокобно, али радња се одвија у
реалном времену и простору. Приче нису повезане садржајем и јунацима, јунак
сваке приче је други лик и прича је засебна у оквиру читаве књиге, али насловом,
атмосфером, основним мотивима и идејом она твори јединствену целину...
Преузето са:
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/126862_Paganska%20knji%C5%BEara_ISBN:97
8-86-505-1387-3
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Карло Астрахан је рођен 1973.
г. у Бреши, Италија. Ради као арт менаџер заступајући слободне уметнике. Оснивач је и председник уметничке асоцијације Клуб 9 која се бави
афирмисањем младих уметника. Уредник је за
прозу у књижевном часопису Култ. Паганска књижара је
његов први роман.

Библиографски опис:
821.163.41-31
АСТРАХАН, Карло
Paganska knjižara : omnibus-roman / Karlo Astrahan. Beograd : Evro-Giunti, 2009 (Novi Sad : Budućnost). - 221
str. ; 20 cm. - (Biblioteka Savremena srpska proza / [EvroGiunti] ; knj. 14)
Tiraž 500. - Beleška o autoru: str. [222].
ISBN 978-86-505-1387-3(broš.)
NIBIS ID : 114554

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Затворено поље
Ауб, Макс
Лагуна, 2010
250 стр. ; 20 cm

О књизи:
Овај роман, који многи критичари пореде са романом За ким звоно звони
Ернеста Хемингвеја, представља причу о животу младог Каталонца Рафаела Лопеза
Серадора. Рафаел креће возом из малог места у близини Валенсије у Барселону пред
почетак Шпанског грађанског рата. Експлозија мириса и предела предивне каталонске престонице, коју Ауб мајсторски осликава, прати Рафаела у његовој потрази у
новом граду у којем ће пронаћи узбуркану политичку атмосферу, дијалектичка и
физичка сучељавања, националисте, анархисте, фалангисте, министре и шоугерле.
Његова лутања и путовања довешће га у контакт са силама које ће уништити
Републику и одредити крвави ток Шпанског грађанског рата. Насиље полако квари
младог Серадора, и удаљава га од његовог порекла... а рат само што није почео.
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1330#
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Макс Ауб Моренвиц (1903–
1972) био је Немац по пореклу, Француз по рођењу,
Шпанац од исељења његове породице 1914. у
Валенсију и Мексиканац од 1942. У Шпанију се
вратио тек 1969. г. Био је трговац као и његов отац.
Аутор је десетина романа, сценарија, новела и прича. Такође је
објавио неколико збирки поезије и бавио се сликарством. Јуна
2009. г., Институт Сервантес у Алжиру, где је аутор провео
део времена између прогона из Шпаније и селидбе у Мексико,
отворио је Библиотеку Макс Ауб.

Библиографски опис:
821.134.2-31
АУБ, Макс
Zatvoreno polje / Maks Aub ; preveo sa španskog Igor
Marojević. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art).
- 250 str. ; 20 cm
Prevod dela: Campo cerrado / Max Aub. - O autoru: str. 249250. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-521-0391-1(broš.)
NIBIS ID : 114672

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Опера на води
Барт, Џон
Агора, 2009
277 стр. ; 22 cm

О књизи:
Опера на води, први роман Џона Барта, једног од најзначајнијих америчких
постмодернистичких аутора, у свом изоштреном погледу на универзалност људске
драме, бави се зачудним љубавним троугловима, али и деструктивним ефектима
разума над емотивношћу. Приповедач, адвокат из једног градића у Мериленду,
исписује објективно објашњење најважнијег дана у свом животу, покушавајући да се
рационално избори са сложеношћу савременог искуства. Читаоци постепено схватају
да је рационализам одвео овог правног заступника далеко од стварности, као и од
властитог бића. Опера на води је и роман идеја, којим Барт истражује крајње границе
релативизма будући да главни јунак практично показује да је и нихилизам релативан,
те да је живот само изабрани начин појединца да се суочи са стварношћу, у којој
подједнако бесмислени могу да буду рат, једрење, апсурдни судски спорови, природне појаве, мушко-женски односи, свакодневни живот, а напослетку, и сам чин самоубиства...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Џон Барт је амерички књижевник, рођен 1930. г. Дипломирао је и магистрирао
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)-31
БАРТ, Џон
Opera na vodi / Džon Bart ; preveo sa engleskog Igor
Cvijanović. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2009 (Novi Sad :
Budućnost). - 277 str. ; 22 cm. - (Biblioteka ``Agora`` ; knj.
40)
Prevod dela: The Floating Opera / John Barth. - Tiraž 1000.
- Beleška o autoru: str. 275-276. - Na kor. beleška o delu.
ISBN 978-86-6053-006-8(karton)
NIBIS ID : 114342

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Краљевски читалац
Бенет, Алан
Чаробна књига, 2009
122 стр. ; 21 cm

О књизи:
Духовита, бритка и оригинална новела популарног британског писца Бенета.
Игром случаја, краљица Елизабета Друга се задеси у покретној библиотеци-комбију
након чега постепено постаје страствени читалац и посвећује све време књигама,
услед чега трпе њене многобројне краљевске дужности... Њен водич на путу
упознавања са књигама је Норман, момак из кухиње, обожавалац писаца хомосексуалаца. Њени видици тек почињу да се шире, а њено знање да расте, иако многи
сматрају да је на прагу сенилности (јер занемарује дужност). Премијер и краљици
блиски људи кују заверу да уклоне Нормана не би ли зауставили краљичину све
дубљу читалачку страст. Но краљица је и без њега толико проширила своја сазнања
и постала у њих толико уверена да је направила прве, и то јако успешне кораке ка
писању. Бенетово дело о животу у палати са понеким грубо исцртаним детаљима
делује готово скандалозно, али је ипак прожето суптилним и префињеним хумором.
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=342&Itemid=26
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Алан Бенет је истакнути прозни
аутор и један од водећих британских драматичара у
последње четири деценије. Већину његових дела
карактеришу изузетна духовитост и интелигентни
увиди, због чега је омиљен међу читаоцима широм

Библиографски опис:
821.111-31
БЕНЕТ, Алан
Kraljevski čitalac / Alan Benet ; prevod Tijana Parezanović. - Beograd : Čarobna knjiga, 2009 (Beograd : Publish).
- 122 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Odraz stvarnosti)
Prevod dela: The Uncommon Reader / Alan Bennett. - Tiraž
800.
ISBN 978-86-7702-088-0(broš.)
NIBIS ID : 114326

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Венецијанска издаја
Бери, Стив
Алнари, 2010
399 стр. ; 21cm

О књизи:
Након што се једва извукао из пламена једног музеја у Данској, Котон Малон
је од своје пријатељице, шармантне авантуристкиње Касиопеје Вит, сазнао да тај
пожар није био ни случајан ни јединствен. Паклени пожари натприродне снаге
прождиру здања широм Европе да би прикрили ђаволски план. Из пепела Совјетског
Савеза уздигла се нова држава: бивше совјетске републике ујединиле су се у
Централноазијску Федерацију. На њеном челу је Ирина Зовастина, лукава аутократкиња талентована за политику и крваве спортове, опседнута жељом да надмаши
Александра Великог и постане највећи освајач у историји света.
Преузето са: http://www.alnari.rs/alnari/VENECIJANSKA%20IZDAJA.aspx
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Стив Бери је амерички
романописац, професор и бивши адвокат, рођен
1955. г. Историјске трилере је почео да пише од
1990. г., али је свој први роман, Ћилибарска соба,
објавио тек 2003. г. Своје књиге је до сада објавио у
милионском тиражу. Оне су преведене на 37 језика и продате у
преко 50 држава.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
БЕРИ, Стив
Venecijanska izdaja / Stiv Beri ; prevela Magdalena
Petrović. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2010 (Beograd : Plavo
slovo). - 399 str. ; 21 cm
Prevod dela: The Venetian Betrayal / Steve Berry. - Tiraž
1000. - Pregled važnih događaja: str. 7-8.
ISBN 978-86-7710-471-9(broš.)
NIBIS ID : 114204

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Пророчанство Романов
Бери, Стив
Алнари, 2008
398 стр. ; 21cm

О књизи:
Мајлс Лорд, адвокат из Атланте, долази у Москву усхићен помишљу да ће
учествовати у стварању историје. Након пада комунизма и бројних слабих и
неефикасних влада, руски народ се на референдуму изјаснио за обнову царства, а
далеки потомци Николаја II пред царистичком комисијом отпочињу надметање око
преузимања руског престола. Мајлс од своје адвокатске фирме добија налог да
темељно истражи све расположиве податке о једном од претендената. Међутим,
проблеми са којима се суочава током истраживања постају права ситница у односу
на проблеме који ће га снаћи након што се једног дана буде нашао под рафалном
паљбом тајанствених атентатора. Убрзо након тога, Мајлс креће у махниту интерконтиненталну потрагу, вођен загонетним пророчанством које указује на то да
озлоглашено погубљење Романових, које су бољшевици извршили 1918. године,
можда не представља завршно поглавље приче о руској царској породици. Како се испоставља, Распућиново пророчанство могло би да има несагледиве последице – не само за будућност руског цара и
Русије, већ и за самог Мајлса Лорда.
Преузето са:
http://www.alnari.rs/alnari/PRORO%C4%8CANSTVO
%20ROMANOV.aspx

Регистар аутора

Регистар наслова
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Библиографски опис:
821.111(73)-31
БЕРИ, Стив
Proročanstvo Romanov / Stiv Beri ; prevela Ljiljana
Petrović. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2008 (Beograd : Plavo
slovo). - 398 str. ; 21 cm
Prevod dela: The Romanov Prophecy / Steve Berry. - Tiraž
1500. - Kratki hronološki pregled relevantnih događaja iz
ruske istorije: str. 7-8. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-7710-332-3(broš.)
NIBIS ID : 114231

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Питања о Црњанском
Бертолино, Никола
КОВ, 2009
97 стр. ; 19 cm

О књизи:
Књига Николе Бертолина, Питања о Црњанском (КОВ, 2009), говори, пре
свега, о сенкама живота, са којима се чувени писац борио у изгнанству, размишљајући о десетогодишњем новинарском раду, у току бурних двадесетих и
тридесетих година прошлог века. Читајући ову књигу сазнаћете да ли је поетска
опорука Црњанског, његово последње песничко дело Ламент над Београдом заиста
ламент и кога песник у њему оплакује.
Преузето са:
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/125721_Pitanja+o+Crnjanskom_ISBN:978-86-7497-158-1

Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Никола Бертолино је рођен
1931. г. у Буенос Ајресу. Од 1947. г. живи у Београду где је дипломирао на Филолошком факултету.
Превођењем дела француских и руских песника бави се од 1950. Био је уредник у БИГЗ-у, као и у Нолиту. За превод стихова Виктора Игоа добио је награду Милош
Н. Ђурић. Добитник је награде Удружења књижевних преводилаца Србије за животно дело. За студију Феномен Рембо
добио је Нолитову награду.

821.163.41.09 Црњански М.
БЕРТОЛИНО, Никола
Питања о Црњанском / Никола Бертолино. - Вршац
: КОВ-Књижевна општина Вршац, 2009 (Вршац : Тули).
- 97 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Несаница / КОВКњижевна општина Вршац)
Тираж 500. - На пресавијеном делу кор. листа белешка о
аутору. - Белешке: стр. 93-97.
ISBN 978-86-7497-158-1(брош.)
1) Црњански, Милош (1893-1977)
NIBIS ID : 114481

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Антологија Бећковић
Бећковић, Матија
Орфеус; Православна реч, 2009
365 стр. ; 23x23 cm

Из књиге:
„...Песништво Матије Бећковића је, гетеовски речено, песништво личности.
Изразити карактер писца је у сагласју с његовим даром, он има исти значај код
његових читалаца као и непрекорачива чулна енергија његових речи, његово
искуство, фантазија, његови ритмови, мелодије, гласови...“
Селимир Радуловић
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Матија Бећковић је српски
књижевник, рођен 1939 г. у Сенти. Основну школу
је завршио у селу Веље Дубоко, ниже разреде у
Колашину и Славонском Броду, а вишу гимназију
у Ваљеву. Завршио је Филолошки факултет, Група
за југословенску и општу књижевност, у Београду. Пише
поезију, „од ведре љубавне лирике (Вера Павладољска,1961;
Метак луталица, 1963), преко естрадне поезије, изазивачке,
нарцисоидне, подругљиве (Тако је говорио Матија, 1965), до
ангажоване сатиричне поезије његове црногорске трилогије
остварене у до сада невиђеном језичком богатству једнога
локалног говора из црногорских Брда (Рече ми један чоек, 1970;
Међа Вука Манитога, 1975; Леле и куку 1978)“. Бећковићеви
текстови су приређивани за позориште и извођени на домаћим
и страним сценама. Члан је Српске академије наука и
уметности. Добитник је бројних књижевних награда.

Библиографски опис:
821.163.41-1
БЕЋКОВИЋ, Матија
Антологија Бећковић / избор и поговор Селимир
Радуловић. - 1. изд. - Нови Сад : Орфеус : Православна
реч, 2009 (Суботица : Ротографика). - 365 стр. : ауторова
слика ; 23х23 cm
Матијин комад света: стр. 361-365.
ISBN 978-86-7954-040-9(картон)
NIBIS ID : 111002

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Његова савршена супруга
Бјанкин, Хелен
Evro-Giunti, 2010
228 стр. ; 17 cm

О књизи:
Опстанак Лариног обожаваног ресторана доведен је у питање. Само један
човек може јој помоћи – Вулф Александер, њен високи, тамни, згодни полубрат
каменог лица. Али Вулф тражи противуслугу – жели да Лара постане његова супруга! Немајући другог избора, Лара прихвата његову понуду, и сместа бива увучена у
свет гламура, живота на високој нози и страствених ноћи у постељи јединог човека
којег је икад волела... Али да ли воли и он њу?
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Хелен Бјанкин је популарна
аустралијска списатељица. Од 1975. г. написала је
преко 50 љубавних романа.

Библиографски опис:
821.111-31
БЈАНКИН, Хелен
Njegova savršena supruga / Helen Bjankin ; prevod s
engleskog Lena B. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2010
(Novi Sad : Budućnost). - 228 str. ; 17 cm. - (Edicija Harlekin)
Prevod dela: His Perfect Wife / Helen Bianchin. - Tiraž
5000.
ISBN 978-86-505-1516-7(broš.)
NIBIS ID : 114537

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Дама из Монака
Бјелица, Исидора
Лагуна, 2010
186 стр. ; 20 cm

О књизи:
Забаван, поучан и интригантан роман наше најконтроверзније списатељице.
Занимљив заплет и иновативна структура романа обећава лако читање о свету
богатих, славних и необичних личности. Ово је шокантна, узбудљива, гламурозна
прича о богатима и уклетима, о старењу и подмлађивању. У питорескном амбијенту
Азурне обале, у декадентном Монаку, настаје једна од најнеобичнијих прича, која
не само да открива мистерију смрти славне Грејс Кели, већ даје и коначно решење
како да преживимо тренутак када нам број година пређе број ципела. Провокативно
а нежно, брзо а префињено, ново дело Исидоре Бјелице пружа вам могућност да
бирате желите ли да откривате америчку или европску верзију својих и туђих снова
и заблуда.
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1344#
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Исидора Бјелица је рођена у
Сарајеву, 1967. г. У Београду је завршила Факултет
драмских уметности и магистрирала на истом
факултету. Објавила је 35 књига посвећених различитим генерацијама. Осим тога, аутор је и више
позоришних комада и радио-драма, редитељ филма ДорћолМенхетн. У позоришту је режирала Сарајку у Београду, Мархатана и Попичка у Парламенту. Добитник је више књижевних награда. Њене књиге су преведене на неколико страних
језика. Колумниста је у листовима: Правда, Ас и Таблоид.

Библиографски опис:
821.163.41-31
БЈЕЛИЦА, Исидора
Dama iz Monaka : roman o starenju, podmlađivanju,
bogatima i ukletima --- / Isidora Bjelica. - Beograd : Laguna,
2010 (Beograd : Margo-art). - 186 str. ; 20 cm
ISBN 978-86-521-0418-5(broš.)
NIBIS ID : 114667

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Santa Maria
Бјелица, Исидора
Лагуна, 2010
156 стр. ; 20 cm

О књизи:
Тачно сто година после песникове смрти, Исидора Бјелица разоткрива тајне
спаљеног дневника Лазе Костића и исписује узбудљиву романсирану „хронику
догађаја“ о песниковој несрећној љубави према Ленки Дунђерској, љубави која је
изнедрила једну од најлепших песама у српској књижевности... Кроз ову тајну
„трилера са епифанијама“, што баца потпуно ново светло на легендарну љубав најзначајнијег српског романтичара и богате и несрећне Ленке, кроз свет мртвих и
живих читаоце воде књижевни класици и адепти, од Винавера и Тесле до Ливаде,
Павића и Оље Ивањицки...
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1469#

Регистар аутора

Регистар наслова
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Библиографски опис:
821.163.41-31
БЈЕЛИЦА, Исидора
Santa Maria / Isidora Bjelica. - Beograd : Laguna, 2010
(Beograd : Margo-art). - 156 str., [16] str. s fotogr. ; 20 cm
Tiraž 2000.
ISBN 978-86-521-0553-3(broš.)
NIBIS ID : 114723

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Ноћ са плејбојем из џет-сета
Блјек, Али
Evro-Giunti, 2009
207 стр. ; 17 cm

О књизи:
Својевремено је Ава Хилбартон провела једну нежну ноћ с Калебом
Гилкристом. Следећег дана је отишла... и десет година се није вратила... Али је сада
опет код куће због једног венчања. А Калеб је кум: богатији је, привлачнији но икада
и има репутацију плејбоја. Калеб је и даље жели. Али Ава му је окренула леђа, а он
није џентлмен. Жели још једну ноћ и да онда он буде тај који ће да окрене леђа и
оде...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Мелбурну.

Белешка о аутору: Ели Блејк је аустралијска
књижевница. Пише љубавне романе. Од објављивања свог првог романа, 2003. г., написала је 16
романа. Своје романе је продала у преко милион
књига, у 25 земаља. Са мужем и кћерком живи у

Библиографски опис:
821.111(94)-31
БЛЕЈК, Али
Noć s plejbojem iz džet-seta / Eli Blejk ; prevod s
engleskog Ana Stankić-Jindra. - 1. izd. - Beograd : EvroGiunti, 2009 (Novi Sad : Budućnost). - 207 str. ; 17 cm. (Edicija Harlekin)
Prevod dela: A Night With the Society Playboy / Ally Blake.
- Tiraž 5000.
ISBN 978-86-505-1345-3(broš.)
NIBIS ID : 114588

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Последњи обрачун
Борн, Сем
Лагуна, 2010
432 стр. ; 20 cm

О књизи:
Нови сензационални трилер писца бестселера Завештање и Праведници.
Том Берн је прешао дуг пут од дана када је био млади правник пун идеала. Сада
ради за било кога под условом да је хонорар одговарајући. Када му Уједињене
нације понуде сумњив посао, прихвата га без оклевања. Обезбеђење УН-а убило је
безазленог старца под сумњом да је бомбаш самоубица. Томов задатак је да умири
породицу. Ускоро се испоставља да жртва није била сасвим недужна. Заједно с
покојниковом ћерком Ребеком, Том открива постојање тајног друштва које се
простире по целом свету, а чија је мисија већ изазвала стотине неразјашњених
смрти. Бежећи од људи који не презају ни од чега да би га зауставили, Том мора да
открије тајну закопану више од шездесет година – последњу велику тајну Другог
светског рата.
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1374#
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Сем Борн је псеудоним награђиваног новинара Џонатана Фридленда. Пише
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.

Библиографски опис:
821.111-31
БОРН, Сем
Poslednji obračun / Sem Born ; prevela Eli Gilić. Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). - 432 str. ;
20 cm
Prevod dela: The Final Reckoning / Sam Bourne. - Pravo
ime autora: Jonathan Freedland. - O autoru: str. [433].
ISBN 978-86-521-0454-3(broš.)
NIBIS ID : 114712

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Изгубљени симбол
Браун, Ден
Соларис, 2009
422 стр. ; 24 cm

О књизи:
Након непревазиђеног успеха Да Вичијевог кода, Ден Браун овом шокантном
књигом показује зашто је најпопуларнији писац трилера на свету. Изгубљени симбол
доноси маестрално испричану причу, прави лавиринт кодираних порука, застрашујућих тајни и вековима скриваних истина, док њени јунаци у вратоломној јурњави
кроз тајне одаје, подземне пролазе и сакралне објекте Вашингтона хрле ка незамисливом и изненађујућем расплету...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Ден Браун је амерички аутор
бројних бестселера, укључујући и Да Винчијев код,
један од најпродаванијих романа свих времена. У
првој недељи продаје, овај роман је остварио незабележен успех и доспео на прво место листе бестселера. У САД је продато преко десет милиона примерака
тврдог издања ове књиге. И на просторима бивше Југославије
дела Ден Брауна доживљавају продају и пажњу медија каква
није упамћена задњих десетак година. Романи Дена Брауна
преведени су на више од 40 језика.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
БРАУН, Ден
Izgubljeni simbol / Den Braun ; s engleskog preveli
Radmila B. Šević i Aljoša Molnar. - 1. izd. - Novi Sad :
Solaris, 2009 (Novi Sad : Budućnost). - 422 str. ; 24 cm
Prevod dela: The Lost Symbol / Dan Brown.. - Tiraž 10000.
- Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-7560-073-2(karton)
NIBIS ID : 114406

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Рикошет
Браун, Сандра
Алнари, 2008
357 стр. ; 21cm

О књизи:
Када детектива Данкана Хачера позову да истражи убиство у резиденцији
судије Лерда, он схвата да ће у овом случају дискреција бити од пресудног значаја
уколико жели да задржи посао. Елиз, лепа и млада судијина жена, тврди да је убила
провалника у самоодбрани, али Данкан је скоро сасвим уверен да је њена прича
лажна. Решен да открије истину, Данкан ставља на коцку своју каријеру – и свој
интегритет. Међутим, Елиз га проналази и износи му невероватну тврдњу. Испрва,
инстинкт му говори да треба да одбаци такве тврдње, али онда Елиз изненада
нестаје... Непрестаним узбуђењима и карактеристичним заплетима, Браунова се
размеће својим раскошним талентом тако што ставља главне јунаке у невероватне
ситуације, где им најгори непријатељ може бити сопствена савест... а поверење у
погрешну особу може их одвести право у смрт...
Преузето са: http://www.alnari.rs/alnari/RIKO%C5%A0ET.aspx
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Сандра Браун је америчка списатељица, рођена 1948. г. Аутор је бројних љубавних и
криминалистичких романа. Један је од најпродаванијих писаца у Америци.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
БРАУН, Сандра
Rikošet / Sandra Braun ; prevela Jelena Spasić. - 1. izd.
- Beograd : Alnari, 2008 (Beograd : Plavo slovo). - 357 str. ;
21 cm
Prevod dela: Ricochet / Sandra Brown. - Tiraž 1500. - O
autorki: str. [359]. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-7710-299-9(broš.)
NIBIS ID : 114234

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Белогардејци
Булгаков, Михаил Афанасјевич
Центар за изучавање Традиције Укронија, 2009
238 стр. ; 21cm

О књизи:
Белогардејци, прича о породици Турбин у Кијеву 1918, јесте полуаутобиографски роман Михаила Булгакова, припадника белогардејског покрета и
сведока пропасти једног света. Булгаков слика сјајне пасаже егзистенцијалне кризе
коју доноси револуција и губитак сваке друштвене, моралне и политичке сигурности и постојаности. Он читаоца ставља пред дивљу окрутност која раздире руски
живот и Царство на почетку 20. века као и пред чудновате одлуке и дела којима
сирочад Алексеј, Јелена и Николка Турбин успевају да сачувају своје људско
достојанство усред хаоса грађанског рата и побуне маса.
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

страна

30

Михаил Афанасијевич Булгаков (1891–1940) је
био руски писац и драматург. По завршетку
медицине радио је као лекар у малим местима. Године 1923, прешао је у Москву и започиње живот
професионалног књижевника. Писао је приповетке,
драме и романе. Дела која нису одговарала владајућој политици нису била ни објављивана. Булгаков је тражио да се такав
поступак према њему објасни или да му се допусти да оде у
емиграцију. На интервенцију самог Стаљина запослен је као
драматург у Московском театру.

Библиографски опис:
821.161.1-31
БУЛГАКОВ, Михаил Афанасјевич
Белогардејци / Михаил Булгаков ; превод Милан
Чолић. - Београд : Центар за изучавање Традиције
Укронија, 2009 (Београд : Зухра ). - 238 стр. ; 21 cm. (Библиотека Роман ; 6)
Превод дела: Белая гвардия. - Тираж 500.
ISBN 978-86-84807-40-5(брош.)
NIBIS ID : 114448

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Срећна девојка
Вајнер, Џенифер
Алнари, 2009
350 стр. ; 21cm

О књизи:
Прошло је скоро тринаест година од када смо последњи пут видели Кени
Шапиро, јунакињу романа Добри у кревету, чије је путовање ка срећном крају
насмејало и расплакало милионе жена широм света. У протеклој деценији, Кени је
живот донео многа изненађења. Њена животна прича у књижевној форми неочекивано је постала бестселер, али Кени тада бежи од славе – и то у свет научне
фантастике. Пише романе под псеудонимом и моли се да је њена кћерка наследила
од оца, Кениног бившег дечка Бруса Губермана, само увојке и боју очију, а не и
склоност ка дувању траве. У међувремену, Кенина најбоља пријатељица, Саманта,
тражи љубав на потпуно погрешним местима, а Кенин муж, Питер, закључује да
жели бебу. Први породични избор за сурогат мајку је нико други до Кенина луцкаста
млађа сестра...
Преузето са: http://www.alnari.rs/alnari/SRE%C4%86NA%20DEVOJKA.aspx
Регистар аутора

Регистар наслова
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Џенифер Агнес Вајнер је рођена у Луизијани
1970. г. Дипломирала је на Пристону енглески
језик. Године 1991, Џенифер је почела да се бави
новинарством и истакла се пишући колумне на
тему феномена „генерације Х“, односно на тему
употребе наркотика међу тинејџерима. Године 2001. је објавила своју прву књигу – Добри у кревету. Књига је објављена
у 15 земаља и постала међународни бестселер. Живи у Филаделфији.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
ВАЈНЕР, Џенифер
Srećna devojka / Dženifer Vajner ; prevela Slađana
Trninić. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2009 (Beograd : Plavo
slovo). - 350 str. ; 21 cm
Prevod dela: Certain Girls / Jennifer Weiner. - Tiraž 1000.
ISBN 978-86-7710-429-0(broš.)
NIBIS ID : 114237

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Необјављени чланци
Васић, Драгиша
Просвета, Алтера, 2009
211 стр. ; 21cm

О књизи:
Необјављени чланци су текстови једног од најзначајнијих приповедача
двадесетих година прошлог века, Драгише Васића, експресионистичког писца,
ствараоца који је обогатио реалистички стваралачки поступак и тиме допринео
модерном преображају наративног дискурса.
Преузето са:
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/125409_Neobjavljeni+%C4%8Dlanci_ISBN:97886-07-01854-3
Регистар аутора

Регистар наслова
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Драгиша Васић (1885–1945), био је српски и југословенски политичар, академик, адвокат, приповедач, романсијер, есејиста и новинар. Сврстава се
међу најзначајније приповедаче српске књижевности. Почетком Другог светског рата је приступио
четничком покрету Драже Михаиловића. Крајем рата, јуна
1945. г., јесте по кратком поступку осуђен на смрт као главни
идеолог четничког покрета и стрељан у Бања Луци. Рехабилитован је 2009. г.

Библиографски опис:
821.163.41-3(046)
ВАСИЋ, Драгиша
Необјављени чланци / Драгиша Васић ; приредио
Живота Жика Лазић. - Београд : Просвета : Алтера, 2009
(Београд : Алтера). - 211 стр. ; 21 cm
Тираж 500. - Стр. 199-203: Драгиша Васић као
публициста / Дејан Михаиловић. - Стр. 207-211:
Библиографске белешке и коментари / Ж. Л. - Из
садржаја: Необјављени чланци о Драгиши Васићу.
ISBN 978-86-0701854-3
1) Васић, Драгиша (1885-1945)
821.163.41.09-3 Д. Васић(046)
NIBIS ID : 70107

Наслов
Издавач
Димензије

Век песме Santa Maria della Salute
Академска књига, 2009
259 стр. ; 23 cm

О књизи:
У свом есеју о Лази Костићу Исидора Секулић ће рећи: „Лаза Костић је
Богородици поставио једну од најлепших и несагорљивих свећа: најсилнија љубавна
песма српске књижевности носи наслов Santa Maria della Salute, и грца, буја, луди, и
занесвешћује се кроз четрнаест строфа са тим рефреном“. Након Лазине смрти
(1910) о лабудовој песми писали су многи. Она је била инспирација Светиславу Стефановићу, Станиславу Винаверу, Зорану Мишићу, Младену Лесковцу, Милану
Кашанину, Драгиши Живковићу, Миру Вуксановићу, Николи Страјнићу... Век
песме је зборник текстова најзначајнијих српских критичара, теоретичара и песника
о Костићевој песми Santa Maria della Salute објављен поводом сто година од
настанка Костићеве лабудове песме.
Преузето са:
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/128231_Vek%20p
ese%20Santa%20Maria%20della%20Salute_ISBN:97886-86611-48-2

Регистар аутора

Регистар наслова
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Библиографски опис:

821.163.41-14.09 Костић Л.(082)
ВЕК песме Santa Maria della Salute / приредио
Хаџи Зоран Лазин. - Нови Сад : Академска књига, 2009
(Нови Сад : Будућност). - 259 стр. ; 23 cm. - (Библиотека
Хоризонти)
Тираж 1000. - Стр. 5-20: Писмо Лази Костићу - и створи
бог песника / Мирослав Јосић Вишњић. - Хронологија
живота и рада Лазе Костића: стр. 244-255. - Напомене и
библиографске референце уз текст. - Библиографија:
стр. 256-257.
ISBN 978-86-86611-48-2(брош.)
1) Костић, Лаза (1841-1910) - ``Santa Maria della Salute`` Зборници
821.163.41-14
NIBIS ID : 114428

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Шекспир и дружина
Велс, Стенли
Clio, 2009
341 стр. ; 20 cm

О књизи:
Ова књига покушава да на пригодан и, где је то могуће, забаван начин одреди Шекспиров положај у односу на глумце и друге писце његовог времена. Она
прати и даље развија савремену критичку и научну мисао која Шекспира види не
као усамљеног великана, већ као пуноправног члана позоришне заједнице, запосленог драмског писца са професионалним обавезама према осталом позоришном
особљу без чије помоћи његова уметност не би била толико успешна. Аутор испитује контекст у коме су настала Шекспирова дела и успева да пронађе начин да
читаоцу понуди нешто оригинално. Његов фокус у овој књизи јасно је одређен: то
је позоришни свет коме је Шекспир припадао и за који је стварао, а основно је питање – како је стварање за конкретне позоришне трупе и конкретне глумце утицало на саму композицију Шекспирових комада. Изванредно познавање проблема,
сјајан стил који поиграва између опуштености и научности, приступ без острашћености или наметања
закључака, све је то учинило да Велс у овој књизи испуни основни задатак који је себи поставио: „Ако
Шекспира сагледамо као једног од чланова сјајне
дружине, постаћемо свеснији онога што га чини је- Библиографски опис:
821.111.09-2 Шекспир В.
динственим“.
Преузето са: http://www.clio.rs/knjige.php?id=468
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Стенли Велс председава Меморијалном фондацијом Шекспировог родног места и
почасни је управник Шекспировог краљевског позоришта.

ВЕЛС, Стенли
Šekspir i družina : Kristofer Marlou, Tomas Deker,
Ben Džonson, Tomas Midlton, Džon Flečer i ostali likovi u
njegovoj priči / Stenli Vels ; preveo s engleskog Marko
Denić. - Beograd : Clio, 2009 (Novi Sad : Artprint). - 341
str. : ilustr. ; 20 cm. - (Klepsidra / [Clio])

Prevod dela: Shakespeare and Co. / Stanley Wells. - Tiraž
1000. - Predgovor : str. 7-9. - Izdanja drama (sem Šekspirovih): str. 9-13. - Str. 321-329: Šekspirolog i družina / Aleksandar Dimitrijević. - Napomene i bibliografske reference uz
tekst. - Registar.
ISBN 978-86-7102-350-4(karton)
NIBIS ID : 114032

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Кување по другим звездама
Визер, Лојзе
Геопоетика, 2009
97 стр. ; 20 cm

О књизи:
„Иако је у њој представљена читава палета јела са јужнословенских
простора, књига Кување под другим звездама је много више од кувара. Она је омаж
породици, завичају, детињству. Носталгичан према старим временима, аутор враћа
арому ишчезлог света оживљавањем тих укуса и мириса. Ове приче о јелима су и
приповести о ауторовом одрастању и путовањима, могу се читати и као културолошка студија, а обогаћене су и необичним појединачним људским судбинама.
Наслов ове књиге указује на значајну улогу и високо место које аутор придаје
култури исхране. Књига је, наиме, посвећена свим оним анонимним гастрономским
ствараоцима, не само из његове родне Корушке, већ и из целе бивше Југославије,
који сами нису никада ’посезали за звездама’, али су ипак учинили да једноставна
храна, нарочито храна нашег детињства и наше прошлости, засветли попут звезда на
небу наших успомена.“
Преузето из: предговора књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Лојзе Визер (1954) је издавач,
писац и преводилац. Његова издавачка кућа Визер
Ферлаг, која већ две деценије успешно промовише
књижевност земаља југоисточне Европе, до сада је
објавила више од 800 наслова. Едиције Ишчитати
Европу и Визерова енциклопедија достигле су култни статус.
Живи у Клагенфурту и Целовцу.

Златко Красни

Библиографски опис:
821.112.2(436)-4
ВИЗЕР, Лојзе
Kuvanje pod drugim zvezdama : priče o dalekim jelima
/ Lojze Vizer ; preveo s nemačkog Zlatko Krasni. - Beograd
: Geopoetika, 2009 (Beograd : Čigoja štampa). - 97 str. :
ilustr. ; 20 cm. - (Edicija Kultura kuhinje)
Prevod dela: Kochen unter anderen Sternen / Lojze Wieser. Str. 11-13: Zvezde uspomena Lojzeta Vizera / Zlatko Krasni.
- Na presavijenom delu kor. lista beleška o autoru.
ISBN 978-86-7666-175-6(broš.)
NIBIS ID : 55711

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Само реци реч
Вилијамс, Најл
Чаробна књига, 2009
300 стр. ; 21 cm

О књизи:
Седећи пред празним листом папира у кући на селу у округу Клер, Џим
Фоули започиње писмо својој супрузи у нади да ће је поново призвати у свој живот.
Трагајући за правим речима којима би изразио своју тугу, отискује се на унутрашње
путовање кроз таласе сећања и размишљања о детињству, разочарањима и сновима,
браку и очинству, надама и страховима – свему што је обликовало његов живот,
који је остао без упоришта. Кроз горку самоисповест, која се претвара и у изазов
Богу, долази до спознаје да је спасење кроз љубав могуће.
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=336&Ite
mid=66
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

страна

36

Белешка о аутору: Најл Вилијамс је рођен 1957. г.
у Даблину. Завршио је енглеску и француску књижевност на Даблинском универзитету. Године 1980.
преселио се у Америку. Његов први роман, Четири
љубавна писма, објављен 1997. г., постао је међународни бестселер, и публикован је у преко 20 земаља. До
данас је објавио пет романа.

Библиографски опис:
821.111(417)-31
ВИЛИЈАМС, Најл
Samo reci reč / Najl Vilijams ; prevod Andrijana
Mandić. - Beograd : Okean, 2009 (Beograd : Rubikon). 300 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Kalipsa)
Prevod dela: Only Say the Word / Niall Williams. - Tiraž
800.
ISBN 978-86-7752-075-5(broš.)
NIBIS ID : 114312

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Бисери из Падове
Вилкинсон, Ли
Evro-Giunti, 2009
206 стр. ; 17 cm

О књизи:
Несвакидашње лепа Софија Џордан је запала за око богатом бизнисмену Стивену Хавиленду, и он одлучује да у Венецији спроведе свој немилосрдни план...
Софију је оборио с ногу згодни британски милионер, али није схватила да Стивен зна
нешто што она не зна: да је управо она наследница непроцењивих бисера из Падове.
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

Библиографски опис:

страна

37

Белешка о аутору: Ли Вилкинсон је популарна
британска списатељица. Написала је преко 30
љубавних романа.

821.111-31
ВИЛКИНСОН, Ли
Biseri iz Padove / Li Vilkinson ; prevod s engleskog
Svetlana Rujević. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009
(Novi Sad : Budućnost). - 206 str. ; 17 cm. - (Edicija Harlekin)
Prevod dela: The Padova Pearls / Lee Wilkinson. - Tiraž
5000.
ISBN 978-86-505-1327-9(broš.)
NIBIS ID : 114556

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Фростов Божић
Вингфилд, Родни Дејвид
Evro-Giunti, 2010
318 стр. ; 20 cm

О књизи:
Десет дана пре Божића, осмогодишња Трејси Апхил није се вратила кући из
Недељне школе. Њена мајка, лепа млада проститутка, потпуно је очајна. Након што
се разболи детектив коме је поверена истрага, случај преузима инспектор Џек Фрост,
запуштен, расејан и непослушан. Као помоћник додељен му је тек пристигли млади
детектив, братанац заповедника полиције, који сместа бива ужаснут немарношћу
свог новог надређеног, али и решен да неће дозволити да га било шта омете у даљем
напредовању у каријери. Време пролази, детета нема, а напољу је све хладније и
хладније... А онда се појави леш. Али не онај који су очекивали да нађу!
Преузето са: http://www.evro-giunti.com/Evro%20giunti%20sajt3/frostb.html
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Родни Дејвид Вингфилд
(1928–2007), рођен у Лондону, испрва је радио у
међународној нафтној компанији и писао је криминалистичке радио-драме у слободно време. Захваљујући великом успеху које су ти комади постигли,
могао је да се у потпуности посвети искључиво писању.

Библиографски опис:
821.111-31
ВИНГФИЛД, Родни Дејвид
Frostov Božić / R. D. Vingfild ; s engleskog preveo
Vladan Sibinčić. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2010
(Novi Sad : Budućnost). - 318 str. ; 20 cm. - (Edicija Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj. br. 75)
Prevod dela: Frost at Christmas / R. D. Wingfield. - Tiraž
2000. - Beleška o autoru: str. [319].
ISBN 978-86-505-1525-9(broš.)
NIBIS ID : 114643

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Гладиатрикс
Витфилд, Расел
Алнари, 2009
383 стр. ; 21cm

О књизи:
У доба древних римских царева, глад публике за борбама гладијатора беше
потпуно неутољива. Страст цара Домицијана ка новотаријама у арени довела је до
успона нове врсте ратника: у борилиштима се први пут појавише гладијаторке. Као
једина која је преживела бродолом покрај обала Мале Азије, Лисандра доспева у
руке власника најудаљенијег вежбалишта за женске гладијаторе Источнога Царства.
Лисандра, припадница древне спартанске секте ратничких свештеница, одбија да
прихвати своју нову улогу робиње. Када буде приморана да се бори за сопствени
опстанак, њене смртоносне борилачке вештине освојиће обожавање публике, поштовање господара и дивљење гувернера провинције. Међутим, спартански понос Лисандри ће донети и моћне непријатеље: дакијску ратницу Сорину, врхунску гладијаторку и предводницу једне од варварских скупина, као и Настасена, опаког нубијског тренера. Када буду сковани планови за највећи борилачки спектакл у част доласка новог и веома
моћног царевог изасланика Трајана, Лисандра ће се суочити са својим највећим и најопаснијим изазовом у животу.
Преузето са:
http://www.alnari.rs/alnari/GLADIATRIX.aspx
Регистар аутора

Регистар наслова
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Регистар издавача Хронолошки регистар
Белешка о аутору: Расел Витфилд је британски
писац, рођен 1971. г. Гладиатрикс је његов први роман.

Библиографски опис:
821.111-31
ВИТФИЛД, Расел
[Gladiatriks]
Gladiatrix : u arenama drevnog Rima rođena je vrhunska ratnica / Rasel Vitfild ; preveo Miroslav Bašić Palković. 1. izd. - Beograd : Alnari, 2009 (Beograd : Plavo slovo). 383 str. ; 21 cm
Prevod dela: Gladiatrix / Russell Whitfield. - Tiraž 1000. Str. 381-383: Pogovor / Miroslav Bašić Palković.
ISBN 978-86-7710-445-0(broš.)
NIBIS ID : 114225

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Ко је убио мртву драгу
Владушић, Слободан
Службени гласник, 2009
346 стр. ; 20 cm

О књизи:
Књигу Ко је убио мртву драгу отвара смрт Еуридике, а завршава смрт Бранка
Миљковића. Између те две смрти распростире се историја мотива мртве драге. Иако
ова књига мотив мртве драге прати, пре свега, на грађи која припада корпусу српске
књижевности, њени јунаци су и митски песник Орфеј, али и Данте, Петрарка,
Новалис, Вордсворт, По и Бодлер. Када је у питању српска књижевност, мотив мртве
драге се испитује у распону од предромантичара Јована Дошеновића па све до
неосимболисте Миљковића. Сви ти песници, домаћи и страни, чине једну песничку
породицу, па је тако и књига конципирана као својеврсни породични роман који
приповеда причу о успону и паду једног мотива.
Преузето са:
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/126291_Ko%20je%20ubio%20mrtvu%20dragu?_ISBN:978-86-5190297-3
Библиографски опис:
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Слободан Владушић је романописац и есејиста, рођен 1973. г. у Суботици.
Студије српске књижевности је завршио на Филозофском факултету у Новом Саду. Радио је као
један од уредника часописа Реч. Касније је био
критичар Политике за прозу, а кратке есеје публиковао је у
НИН-у и Вечерњим новостима. Добитник је неколико књижевних награда. Тренутно је запослен као доцент на Одсеку за
српску књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду.

821.163.41.09-1
ВЛАДУШИЋ, Слободан
Ко је убио мртву драгу? : историја мотива мртве
драге у српском песништву / Слободан Владушић. Београд : Службени гласник, 2009 (Београд : Гласник). 346 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Књижевне науке.
Колекција Нова традиција ; књ. 7)
На кор. ауторова слика. - Напомене и библиографске
референце уз текст. - Библиографија: стр. 333-344.
ISBN 978-86-519-0297-3(брош.)
1) Српска поезија - Мотиви - Мртва драга
2) Светска поезија - Мотиви - Мртва драга
821.09-1
NIBIS ID : 114460

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

У постељи грчког милионера
Вокер, Кејт
Evro-Giunti, 2010
211 стр. ; 17 cm

О књизи:
Још као наивна тинејџерка, Џесика Маршал се заљубила у невероватног
згодног Грка Ангелоса Русакиса. Али њен неспретни покушај да га заведе завршио
се катастрофом... Седам година касније, Ангелос се вратио и жели да узме све што
му припада – укључујући и Џесику! Иако је опет подлегла његовим чарима, Џесика
не може а да се не запита да ли се он то вратио ради освете... или задовољства...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Кејт Вокер је енглеска ауторка,
рођена 1950. г. До сада је објавила преко 50 љубавних романа. Свој први роман написала је 1984. г.

Библиографски опис:
821.111-31
ВОКЕР, Кејт
U postelji grčkog milionera / Kejt Voker ; prevod s
engleskog Lena B. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2010
(Novi Sad : Budućnost). - 211 str. ; 17 cm. - (Edicija Harlekin)
Prevod dela: Bedded By The Greek Billionaire / Kate Walker. - Tiraž 5000.
ISBN 978-86-505-1514-3(broš.)
NIBIS ID : 114541

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Кад су дивови ходали Земљом
Вол, Мик
Лагуна, 2010
509 стр. ; 20 cm

О књизи:
Четрдесет година после њиховог оснивања у неугледном подрумчету
лондонске Кинеске четврти, појављује се прва заокружена биографија најлегендарније светске рок групе – Led Zeppelin. Био је то последњи велики бенд
шездесетих и први велики бенд седамдесетих година прошлог века. Настао је из
пепела састава Yardbirds да би постао једна од најпродаванијих рок група свих
времена. Мик Вол, цењени рок критичар и некадашњи сарадник и Џимија Пејџа и
Роберта Планта, непоколебљиво приповеда причу о бенду који је исписао правила
раскалашног живота на турнејама и, на крају, то платио трагедијом, зависностима од
дроге и смрћу. Када су дивови ходали Земљом први пут открива праву дубину
дугогодишњег занимања вође групе Џимија Пејџа за окултно, и залази иза сцене
износећи истину о њиховом помпезно најављиваном, али и спектакуларно
испланираном повратку у лондонској арени О2. Вол износи животне приче пет личности које су сан о
групи Led Zeppelin претвориле у још невероватнију и тешко прихватљиву стварност: Пејџа, Планта,
Џона Пола Џонса, Џона Бонема и њиховог озлоглашеног менаџера Питера Гранта. Изнад свега, Када
су дивови ходали Земљом је књига која саопштава целовиту, очаравајућу сагу о групи Led Zeppelin
изнутра, а пише је неко ко познаје Џимија Пејџа више од двадесет година. Ово дело је врхунац
дугогодишњег истраживачког рада базираног не само на појединачним интервјуима које је аутор Мик
Вол водио са свим члановима бенда током година (као и са онима који су их познавали и радили за
њих) већ и на увиду какав само три деценије проведене у музичкој индустрији, уз њене најзначајније
уметнике, могу пружити.
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Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1333#

Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

Библиографски опис:
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Белешка о аутору: Мик Вол је један од
најпознатијих 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 радиостаницама Radio 1 и Capital Radio. Његово лице препознатљиво је из безбројних музичких документараца BBCa. Током своје тридесетогодишње каријере повремено је
био представник за јавност значајних клијената, менаџер,
а исто тако и службеник дискографских кућа.

929:784.011.26Лед Цепелин
ВОЛ, Мик
Kada su divovi hodali Zemljom : biografija grupe Led
Zeppelin / Mik Vol ; preveo Dejan Cukić. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). - 509 str., [24] str. s fotogr. ;
20 cm
Prevod dela: When Giants Walkd the Earth / Mick Wall. - O
autoru: str. 511. - Napomene uz tekst. - Bibliografija: str.
503-509.
ISBN 978-86-521-0394-2(broš.)
1) Лед Цепелин (вокално-инструментални састав)
NIBIS ID : 114731

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Историјски роман
Вуковић, Ђорђије
Издавачка књижарница
Зорана Станојевића, 2009
113 стр. ; 18 cm

О књизи:
Шта је историјски роман и да ли је тај назив, уобичајен у више језика,
довољно тачан? Под истим називом не разуме се увек иста ствар, па би због тога
требало видети да ли се ту мисли на облике приповедања, као у роману дневнику,
или на људе, као у пикарском роману, где се издваја пикаро, пробисвет и покајник.
Један број историјских романа тешко је разликовати од једног броја оних који би
спадали у друге романескне врсте. И овде се приповеда како у трећем тако и у
првом лицу које су бирали Скот (Роб Рој, 1818), Пушкин (Огњени анђео, 1913),
Гревс (Ја Клаудије; Клаудије бог и његова жена Месалина, 1934) и Маргерит
Јурсенар (Хадријанови мемоари, 1951), чија дела се обликују као успомене главних
јунака.
Преузето са: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/123992_Istorijski%20roman_ISBN:978-86-7543-169-5
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Ђорђије Вуковић је дипломирао, магистрирао и докторирао на Филолошком
факултету у Београду, на којем предаје општу
књижевност. Био је главни уредник Студента
(1968), асистент на Филозофском факултету у Новом Саду, па истраживач у Институту за књижевност и
уметност у Београду. Главна дела: Огледи о српској књижевности, Друга страна и више радова из области књижевне
критике, историје и теорије књижевности. За Огледе је добио
награде Милош Црњански и Ђорђе Јовановић.

Библиографски опис:
821.09-31
ВУКОВИЋ, Ђорђије
Историјски роман / Ђорђије Вуковић. - Сремски
Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, 2009 (Нови Сад : Sajnos). - 113 стр. ; 18 cm.
- (Библиотека Елементи ; 78)
Тираж 1000. - Напомене: стр. 107-108. - Белешка о
аутору: стр. 113. - Регистар.
ISBN 978-86-7543-170-1(брош.)
1) Светска књижевност - Историјски роман
NIBIS ID : 114517

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Читање таванице
Вуксановић, Миро
Evro-Giunti, 2010
142 стр. ; 20 cm

О књизи:
Кућа као средиште света, мајка као најважније биће и као инспирација, нека
давно заборављена времена, заборављени људи и заборављене речи, митска слика
света и поетичка разматрања – о настанку приче, улози приповедача и значају и снази
речи и језика – прошлост и садашњост, старо и ново, само су неке од кључних речи
нове збирке приповедака Мира Вуксановића настале у жељи да се свака од њих
отргне од заборава – Читање таванице, Столовача, Зуква се суши, Уазбучена мајка,
Нестајање наслова...
Преузето са:
http://194.247.192.133/knjige/knjiga/128721_%C4%8Citanje%20tavanice_ISBN:978-86505-1553-2
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Миро Вуксановић је рођен
1944. г. у Крњој Јели. Школовао се у родном месту,
Боану, Никшићу и Београду где је дипломирао
студије књижевности на Филолошком факултету.
Живи и ради у Новом Саду. Члан је САНУ. Добитник је бројних књижевних награда.

Библиографски опис:
821.163.41-32
ВУКСАНОВИЋ, Миро
Čitanje tavanice : pripovedaka 20 / Miro Vuksanović. 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2010 (Novi Sad : Budućnost). - 142 str. ; 20 cm. - (Edicija Savremena srpska proza /
[Evro-Giunti] ; br. 21)
Tiraš 2000. - Beleška o piscu: str. 139-140.
ISBN 978-86-505-1553-2(broš.)
NIBIS ID : 114594

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Паралеле и укрштања
Вучковић, Радован
Матица српска, 2009
243 стр. ; 21 cm

О књизи:
Угледни историчар и теоретичар књижевности, Вучковић у првом делу књиге
пише о четворици прозних писаца Кочићу, Андрићу, Сијарићу и Ћосићу. Други део,
посвећен је песницима Јовану Дучићу, Десанки Максимовић и Душану Костићу, док
су у трећем есеји и књижевне критике о Сретену Марићу и Мидхату Бегићу. Главни
уредник едиције и управник библиотеке Матице српске, Миро Вуксановић, оценио је
да је Вучковићева књига „писана и као узор за почетнике и као дар за искусне, која
читаоце води по паралелама као да су у удобном пословном возу, књижевноисторијском, прича каква су корисна укрштања остварена у српској и иностраној
књижевности, у њиховој повезаности, а само понегде, суздржано, наговештава када
укрштања прерастају у паралеле“.
Преузето са: http://www.rtv.rs/sr_lat/kultura/paralele-i-ukrstanja-akademika-radovanavuckovica_150435.html
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Радован Вучковић је рођен
1935. г. у селу Тријебине код Сенице. Основну школу је завршио у родном месту, средњу је похађао у
Сјеници, Чачку и Новом Пазару, где је матурирао.
Студирао је југословенске књижевности и српскохрватски језик на Филозофском факултету у Сарајеву, где је
дипломирао 1960. г. Ту је и докторирао. Објавио је велики број
књига књижевно-критичких текстова, као и четири књиге приповедака. Добитник је и бројних признања.

Библиографски опис:
821.163.41.09``19``
ВУЧКОВИЋ, Радован
Паралеле и укрштања / Радован Вучковић. - Нови
Сад : Матица српска, 2009 (Нови Сад : Будућност). - 243
стр. ; 21 cm. - (Едиција Матица ; књ. 12)
Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз
текст. - Регистар.
ISBN 978-86-87079-17-5(картон)
NIBIS ID : 114411

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Крсташко злато
Гибинс, Дејвид
Лагуна, 2010
349 стр. ; 20 cm

О књизи:
...Данашња Турска. Кад археолог Џек Хауард започне истраживачко роњење
у истанбулској луци, нада се да ће пронаћи баснословне драгоцености изгубљене у
току крсташких похода, међу њима и менору. Међутим, открива нешто сасвим
друго. У међувремену је у једној прашњавој катедралној библиотеци у Енглеској
пронађена одавно заборављена средњовековна мапа. Та два налаза могла би
променити наше виђење историје. Одједном почиње трка с временом: наћи злато и
оне који неће ни од чега презати да га се докопају… Потрага за менором и њеним
тајнама води Џека Хауарда од пада Римског царства и успона Викинга на северу до
дана нацистичке моћи, откривајући узбудљивији и можда много опаснији траг него
што би ико могао замислити.
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1373#
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Дејвид Гибинс је канадски
писац и археолог, рођен 1962. г. Родитељи су му
академски научници. Још као дечак путовао је
морем око света. Четири године је живео на Новом
Зеланду, пре него што се вратио у Канаду. У Енглеској је завршио студије археологије. Добитник је бројних
награда. До сада је објавио пет романа.

Библиографски опис:
821.111-31
ГИБИНС, Дејвид
Krstaško zlato / Dejvid Gibins ; preveo Branko
Petrović. - Beograd : Laguna, 2010 (Novi Sad : Artprint ). 349 str. ; 20 cm
Prevod dela: Crusader Gold / David Gibbins.
ISBN 978-86-521-0382-9
NIBIS ID : 114689

Наслов
Аутор
Издавач
Димензиј

Гете
Глушчевић, Зоран
Службени гласник, 2009
158 стр. ; 23 cm

О књизи:
Књигу Гете сачињавају текстови из заоставштине једног од наших водећих
германиста, посвећени кључној фигури немачке књижевности и културе и једној од
најзначајнијих фигура у духовној историји Европе. С обзиром на Глушчевићеве
германистичке преокупације, природно је да су се Гетеова личност и дело налазила
у самом центру његових интересовања, о чему сведочи и чињеница да је први
одељак свог капиталног дела Путеви хуманитета, објављеног у две књиге, 1964. и
1965. године, насловио Гетеанска сазвежђа. Како истиче Милка Лучић Глушчевић,
Глушчевићева животна сапутница и приређивач Гласниковог избора, интерес аутора
Путева хуманитета за великог Немца много је старији од Гетеанских сазвежђа и
није јењавао до краја његовог живота. Имајући на располагању неколико стотина
страница Глушчевићевих рукописа посвећених Гетеу (која су истовремено
представљала грађу за планирану краћу студију о вајмарском генију, али и садржај планиране обимне
књиге у којој би била сабрана сва ауторова сазнања о творцу Фауста, настала током полувековног
истраживања и промишљања), Милка Лучић Глушчевић је сачинила избор, имајући у виду супругово
интересовање за езотеријски аспект Гетеовог дела, вођена, као провиђењем, једном белешком,
случајно пронађеном на цедуљи на зиду. То је био путоказ на основу ког је презентован овај поглед на
Гетеа – иако стилски и поетички не потпуно довршен, свакако брижљиво хронолошки сређен и
изузетно интересантан и подстицајан.
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Преузето са: http://www.slglasnik.com/biblioteka/edicija-pescana-knjiga/gete

Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Зоран Глушчевић је рођен
1926. г. у Ужичкој Пожеги, дипломирао је на
Филозофском факултету у Београду на Катедри за
германистику. Веома рано се афирмисао на
књижевној и културној сцени Југославије и био је
уредник књижевних листова и часописа. Посебно се бавио
изучавањем немачке књижевности, а био је веома цењен као
књижевни критичар. Поред есеја писао је драме за радио и
телевизију. Глушчевић је приредио и сабрана дела Хермана
Хесеа у издању Слова љубве, а важио је за најбољег
познаваоца Хесеовог опуса. Први у Србији писао је о Кафки.
Као уредник или као гост уредник у многим издавачким
кућама приредио је многе књиге. Био је члан многих престижних литерарних жирија и добитник је већег броја признања и
награда.

Библиографски опис:

821.112.2.09 Гете Ј. В.
ГЛУШЧЕВИЋ, Зоран
Gete : jedna kratka priča / Zoran Gluščević. - Beograd :
Službeni glasnik, 2009 (Beograd : Glasnik). - 158 str. ; 23
cm. - (Biblioteka A. Peščana knjiga)
Tiraž 500. - Str. 157-158: Napomena priređivača / Milka
Lučić-Gluščević.
ISBN 978-86-519-0337-6(broš.)
1) Гете, Јохан Волфганг (1749-1832)
NIBIS ID : 114426

Наслов
Аутор
Издавач
Димензиј

Руб
Гордић, Славко
Српска књижевна задруга, 2010
185 стр. ; 21 cm

О књизи:
У кратким дневнички компонованим записима читалац налази упитаност
једне сензибилне, емотивне и интелектуалне личности данашњег немирног времена
– о пролазности и болу, о дијалогу с душом, о значењу и лепоти снова... Стилски
савршено дело познатог професора и тумача књижевности – овде метафизичкофилософског мислиоца.
Преузето са:
http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&products_
id=753
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

Библиографски опис:
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Белешка о аутору: Славко Гордић је рођен 1941.
г. у Дабрици. Пише прозу, књижевну критику и
есејистику. Поједини есејистичко-критички текстови су му превођени на немачки, пољски, мађарски,
словачки и словеначки. Добитник је бројних књижевних награда. Био је дугогодишњи професор Филозофског
факултета у Новом Саду, до 2009. г., и главни и одговорни
уредник Летописа Матице српске, 1992–2004. Сада је професор емеритус Универзитета у Новом Саду.

821.163.41-3
ГОРДИЋ, Славко
Руб / Славко Гордић ; поговор Бојана СтојановићПантовић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2010
(Нови Сад : Будућност). - 185 стр. ; 21 cm. - (Атлас)
Тираж 800. - Трокњижје о самоћи: стр. 177-185. Белешка о писцу: стр. [187].
ISBN 978-86-379-1127-2(картон)
NIBIS ID : 114827

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Источно од сунца
Грегсон, Џулија
Лагуна, 2009
572 стр. ; 20 cm

О књизи:
Јесен 1928. Три девојке путују у Индију, свака заокупљена мислима о новом
животу. Роуз, лепа, али наивна будућа млада, узнемирена је јер напушта породицу
због удаје за човека кога једва познаје. Викторија, њена деверуша, пресрећна због
прилике да побегне од наметљиве и охоле мајке чврсто је решена да нађе мужа. А
Вива, њихова неискусна пратиља, у потрази је за Индијом свог детињства, духовима
из прошлости – и слободом. Свака од њих има своје разлоге због којих напушта
домовину – али наде и тајне које носе у себи нису довољне да их припреме за оно
што их чека у Индији.
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1337#
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

Библиографски опис:
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Белешка о аутору: Џулија Грегсон је дуго радила
као новинар у Аустралији. Као страни дописник
новинске куће Sungravure magazines извештавала је
из Њујорка, Лос Анђелеса, Индије и Вијетнама, а
писала је и за часописе: Rolling Stone, The Times и
Good Housekeeping. Удата је, има кћерку и четворо пасторака,
и живи у Велсу са супругом Ричардом.

821.111-31
ГРЕГСОН, Џулија
Istočno od sunca / Džulija Gregson ; preveo Vlajko
Glušica. - Beograd : Laguna, 2009 (Beograd : Margo-art). 572 str. ; 20 cm
Prevod dela: East of the Sun / Julia Gregson. - Tiraž 1500. O autorki: str. [573]. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-521-0345-4(broš.)
NIBIS ID : 114692

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Обриси у тами
Грејам, Хедер
Evro-Giunti, 2009
283 стр. ; 17 cm

О књизи:
Брин Келер, фотограф и плесачица покушава да одгоји троје деце свог
покојног брата а да при том не запостави своју каријеру. Зато, када јој предложе да
сарађује са рок звездом Лијем Кондором, то је прилика коју не може да одбије... иако
је он најиритантнији али и најпривлачнији човек кога је икада видела. Међутим,
Брин се изненада нађе у опасности, јер неко жели нешто од ње и спреман је да
повреди њену породицу како би то добио. Брин може да се обрати за помоћ само
Лију.
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Хедер Грејем је америчка
списатељица рођена 1953. г. До сада је написала
преко стотину романа. Пише од љубавних романа,
преко историјске фикције, до романа о вампирима и
путовању кроз време. Са супругом и петоро деце
живи на Флориди.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
ГРЕЈАМ, Хедер
Obrisi u tami / Heder Grejem ; prevod s engleskog
Svetlana Rujević. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009
(Novi Sad : Budućnost). - 283 str. ; 17 cm. - (Edicija Harlekin)
Prevod dela: Night Moves / Heather Graham. - Tiraž 5000.
ISBN 978-86-505-1396-5(broš.)
NIBIS ID : 114546

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Летњиковац
Грин, Џејн
Лагуна, 2010
348 стр. ; 20 cm

О књизи:
Неодољива, занимљива и дирљива прича. Нен, удовица чија је породица
напустила гнездо, независна је жена слободног духа која нимало не хаје шта други
мисле о томе што живи сама у својој вољеној кући. Али кад открије да јој понестаје
новца и да ће можда изгубити кућу, зна да је време за корениту промену. Нен
одлучује да издаје собе преко лета и људи почињу да се усељавају у кућу,
испуњавајући је буком, смехом и сузама. Међу њима су и Данијел, недавно
разведени отац две девојчице, који с муком открива шта, у ствари, жели, и Даф,
самохрана мајка пркосне клинке која отворено криви мајку за развод. Док кућа
поново оживљава, Нен осећа да јој се породица проширује. Син јој долази у посету,
а онда стиже неочекивани гост који ће свима пореметити живот...
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1376#
Регистар аутора

Регистар наслова
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Регистар издавача Хронолошки регистар

Белешка о аутору: Џејн Грин живи на релацији
Конектикат–Лондон с мужем и четворо деце. Аутор
је романа Истините приче, Џемајма Џеј, Пријатељи, Бејбивил, Опчињена и Друга жена.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
ГРИН, Џејн
Letnjikovac / Džejn Grin ; prevela Vera Martinović. Beograd : Laguna, 2010 (Novi Sad : Art print ). - 348 str. ;
20 cm
Prevod dela: The Beach House / Jane Green. - Tiraž 1500.
ISBN 978-86-521-0438-3(broš.)
NIBIS ID : 114716

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Последњи поротник
Гришам, Џон
Evro-Giunti, 2010
414 стр. ; 20 cm

О књизи:
Године 1970, Вили Трејнор у свом тријумф спитфајеру стиже у Клентон, у
држави Мисисипи, пун нејасних амбиција. За годину дана, овај двадесеттрогодишњак постаје власник јединих новина у округу Форд, које постају познате по
својим лепо осмишљеним читуљама. Док је Америка у општем превирању, Клентон
као да се налази на ивици неке друге епохе – све док брутално убиство младе мајке
није уздрмало градић и гурнуло Вилија у средиште олује.
Преузето са: http://www.evro-giunti.com/Evro%20giunti%20sajt3/dzon3.html
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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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.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
ГРИШАМ, Џон
Poslednji porotnik / Džon Grišam ; s engleskog prevela
Lena Vasiljević. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2010
(Novi Sad : Budućnost). - 414 str. ; 20 cm. - (Edicija Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj. br. 79)
Prevod dela: The Last Juror / John Grisham. - Tiraž 2000. Str. 411-414: Beleška o autoru / Vladimir Janković i Tea
Jovanović.
ISBN 978-86-505-1537-2(broš.)
NIBIS ID : 114638

Наслов
Издавач
Димензије

Гунђало
Српска књижевна задруга, 2010
102 стр. ; 19 cm

О књизи:
Касноантичка комедија Гунђало представља један атрактиван нови лик
тврдице – вечне теме позоришта. Изванредне језичке и хуморне ефекте латинског
оригинала ефикасно је на српском изразио преводилац Горан Видовић.
Преузето са:
http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&products
_id=744
Библиографски опис:
Регистар аутора

Регистар наслова
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Регистар издавача Хронолошки регистар

821.124`02-2
ГУНЂАЛО : касноантичка римска комедија /
превод, предговор и коментари Горан Видовић. Београд : Српска књижевна задруга, 2010 (Нови Сад :
Будућност). - LV, 102 стр. ; 19 cm. - (Српска књижевна
задруга ; коло 102, књ. 684)
Тираж 1000. - Последња античка комедија: стр. VII-LIII.
- Напомене уз превод: стр. LIV-LV. - Напомене и
библиографске референце уз текст.
ISBN 978-86-379-1123-4(картон)
1) Римска књижевност
821.124`02.09-2
NIBIS ID : 114822

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Само нас троје
Даулинг, Клер
Evro-Giunti, 2010
379 стр. ; 20 cm

О књизи:
Дебс је у вези са ожењеним човеком. Не да се намерно одлучила за тако
нешто. Али док је она, сва јадна и бедна, чекала да се појави Господин Прави – који
би се сигурно сместа појавио само кад би она коначно успела да скине тих неколико
килограма вишка – Боб се просто појавио у њеном животу. Драги, добри, секси Боб.
Додуше, он је и гад који вара своју жену, али када толико дуго жудите за љубављу
као Дебс, тешко је одолети. Гери је удата за Боба. И она мисли да је он драг, добар и
секси, иако је после седамнаест година брака управо секс постао помало
незанимљив, а ту је и двоје деце тинејџера. А и ти грозни звуци које испушта свако
јутро док пере зубе. Али зар се управо у тим детаљима не крије сурова реалност
брака? Када Гери коначно почне да сумња да нешто није у реду, испрва жели да
игнорише све знаке опасности. Па, Боб ваљда не би никада покушао да повреди њена
осећања... Тако да сада су у браку само њих троје... Али, колико ће то моћи да
потраје?
Преузето са: http://www.evro-giunti.com/Evro%20giunti%20sajt3/troje1.html#
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Клер Даулинг рођена је 1968. г.
у Кликенију. Похађала је глумачку школу и радила
у позоришту, на филму и радију. Објављује драме и
књиге за децу и сценаристкиња је популарне ТВ
серије Fair City. Нашој читалачкој публици је позната по роману Мој чудесан развод. Живи у Даблину, удата је
и има сина и кћерку.

Библиографски опис:
821.111(415)-31
ДАУЛИНГ, Клер
Samo nas troje / Kler Dauling ; s engleskog preveo
Nemanja Rebranović. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2010
(Novi Sad : Budućnost). - 379 str. ; 20 cm. - (Edicija Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj. br. 73)
Prevod dela: Just The Three of Us / Clare Dowling. - Tiraž
2000. - O autoru: str. [381]. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-505-479-5(broš.)
NIBIS ID : 114610

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Злато Медичијевих
Дебике ван дер Нот, Патриција
Лагуна, 2010
380 стр. ; 20 cm

О књизи:
Велико тосканско војводство, 1597. Италија је пала у руке страних војски, али се
њена култура шири по целој Европи. И не само о на већ и новац. Италијани –
Ђеновљани и Фирентинци – најмоћнији су банкари и европски владари користе њихове
услуге. Фиренца је богата држава у рукама банкарске династије: Медичијевих. Злато
Медичијевих многима изазива завист и они који не могу да га добију на позајмицу,
покушавају да га се домогну на незаконит начин. Рецимо тако што уз помоћ ухода,
дипломата и покварених свештеника организују отмицу синова великог војводе
Фердинанда I. Али за заверу сазнаје дон Ђовани де Медичи, Фердинандов полубрат,
генијални архитекта, инжењер, песник и музичар, али и заповедник тосканске флоте и
љубавник лепих жена. Заједно са верним начелником полиције Великог тосканског
војводства, дон Ђовани спроводи истрагу у озлоглашеним крчмама и племићким
вилама, у Ливорну, Фиренци и Ајачу, и успева да открије наредбодавце, са којима води
узбудљиву поморску битку надомак тосканске обале. Злато Медичијевих надахнуто је историјским
личностима и догађајима који заједно с ауторкиним изузетним књижевним даром чине савршен материјал
за напет роман који одузима дах.
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1322#
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Патриција Дебике ван дер Нот
рођена је у Фиренци 1942. г. Одувек је много
путовала и, са другим мужем Рудолфом Дебикеом
ван дер Нотом, живи у Италији и Луксембургу.
Страствена је љубитељка историјских романа и
трилера. Објавила је велики број књига: Фотографија из
прошлости, Брачни портрети – Сага о Коргиловима, Недовршена слика, Тигар од жада...

Библиографски опис:
821.133.1(435.9)-31
ДЕБИКЕ ван дер Нот, Патриција
Zlato Medičijevih / Patricija Debike van der Not ; prevela s italijanskog Gordana Breberina. - Beograd : Laguna,
2010 (Beograd : Margo-art). - 380 str. ; 20 cm
Prevod dela: L`oro dei Medici / Patrizia Debicke van der
Noot. - Tiraž 1500. - O autorki: str. [381].
ISBN 978-86-521-0368-3(broš.)
NIBIS ID : 114708

О књизи:

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Заувек у срцу
Дедић-Милојевић, Весна
Лагуна, 2010
243 стр. ; 20 cm

Три познате глумице у својим тридесетим сусрећу се са спознајом да њихов живот
није испао онакав каквим су га као амбициозне и згодне студенткиње замишљале. Где су
погрешиле јурећи за својом визијом среће и надајући се да ће имати више љубави, аплауза,
деце, новца и среће? Роман Заувек у срцу је мелодрама која ће вам изазвати и сузе и смех,
али и подстаћи да потражите одговор на питање: да ли би срећу требало појурити или је,
ипак, у праву главна јунакиња када каже да „све за чим јуриш отима се и бежи“. Како се
носе Надежда, Тамара и Маринела са бившим недовршеним љубавима, разводом,
родитељством, љубавницима, управницима, таблоидима, преварама, болешћу и годинама
када им се чини да им се све важно у животу већ догодило? Позната београдска новинарка
Весна Дедић Милојевић успела је да емотивност, по којој је позната њена ТВ емисија
Балканском улицом, пренесе и у овај питко написан и узбудљив роман, који ћете у једном
даху прочитати и пожелети да га пошаљете на адресе свих оних који су и вама остали
„заувек у срцу“.

Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1368#
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

страна

58

Белешка о аутору: Весна Дедић Милојевић рођена
је 1967. г. Дипломирала je на Филолошком факултету у Београду. Коаутор је програма Радионица за
медије Officina. Oбјављивала је интервјуе са познатим личностима, писала сценарија за концерте и
различите манифестације, једна је од првих водитељки НТВ
Студија Б, уредница је и водитељка суботњег Јутарњег програма Телевизије Београд и прослављена водитељка емисије
РТС Балканском улицом. Објавила је књигу прозних текстова
Мушкарци деведесетих – јеси ли слободан вечерас и роман Као
лето.

Библиографски опис:
821.163.41-31
ДЕДИЋ-МИЛОЈЕВИЋ, Весна
Zauvek u srcu / Vesna Dedić Milojević. - 10. izd. Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). - 243 str. ;
20 cm
Autorkina slika na kor. - O autorki: str. [245].
ISBN 978-86-521-0402-4(broš.)
NIBIS ID : 114669

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Опојна привлачност
Делински, Барбара
Evro-Giunti, 2010
258 стр. ; 17 cm

О књизи:
Саша Блејк, писац и радохоличар, одлично зарађује од страсти и сплетки –
иако је њен властити живот лишен сваке романтике. Али када мотором удари у ауто
Дага Донохјуа, дизајнера мушке високе моде, Сашин уређен живот ненадано постаје
сличан њеним романима. Искра између Саше и Дага је стварна и невероватно
жестока... али са појавом необичних несрећних случајева, све опаснијих и опаснијих, Саша схвата да се више не бави само писањем љубавних романа са драматичним заплетом... она их доживљава!
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Барбара Делински је америчка
књижевница, рођена 1945. г. у Бостону. Један је од
најпродаванијих аутора у Америци.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
ДЕЛИНСКИ, Барбара
Opojna privlačnost / Barbara Delinski ; prevod s engleskog Olivera Marković. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti,
2010 (Novi Sad : Budućnost). - 258 str. ; 17 cm. - (Edicija
Harlekin)
Prevod dela: Bronze Mistique / Barbara Delinsky. - Tiraž
5000.
ISBN 978-86-505-1518-1(broš.)
NIBIS ID : 114600

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Пустињски цвет
Дирије, Варис
Лагуна, 2010
248 стр. ; 20 cm

О књизи:
„Њен први посао било је снимање за Пирелијев календар – с Теренсом Донованом – заједно с младом непознатом девојком из Стретема, по имену Наоми
Кембел... Сада је писац књиге објављене на четрнаест језика, која је тако одушевила
Елтона Џона да је откупио права за снимање филма.“
The Times
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1372
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

страна

60

Белешка о аутору: Варис Дирије је побегла од
тегобног живота у афричкој пустињи као млађа
тинејџерка, сиромашна и неписмена, с једном једином отрцаном марамом. Данас живи у Њујорку,
врхунска је светска манекенка и специјални амбасадор Уједињених нација; путује светом као речити и страствени борац за људска права. У овој значајној и садржајној књизи
из прве руке нам прича о својој драматичној и надахнутој
одисеји...

Библиографски опис:
821.111(73)-94
ДИРИЈЕ, Варис
Pustinjski cvet : neverovatna životna priča pustinjskog
nomada / Varis Dirije i Ketlin Miler ; prevela Aleksandra
Čabraja. - Beograd : Laguna, 2010 (Novi Sad : Art print ). 248 str. ; 20 cm
Prevod dela: Desert Flower / Waris Dirie and Cathleen Miller. - Tiraž 1500. - O autoru: str. [249].
ISBN 978-86-521-0422-2(broš.)
1. Милер, Кетлин - Аутор 1) Жене - Африка - 20в - У литератури
NIBIS ID : 114721

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Читати море
Домазет, Сања
КОВ, 2009
119 стр. ; 19 cm

О књизи:

Пред нама је роман који сања свог читаоца. Главна јунакиња, Ана, напушта један
велики град, склањајући се од смрти сећања. У недељу, јер је недеља и дан када се убила Ана
Карењина, она путује на Средоземно море и бива опчињена светлошћу једне медитеранске
земље, у којој време не постоји, а простор подрхтава пред ултраљубичастим оком мора. Када
из мора извуку случајно пронађени кип, Венеру изгрижену жељом, митовима, временом,
водом, Ану обузима тамно, тајно лудило заиграног Ероса. Њено срце постаје запаљено
стакло, а њена душа скида са себе све хаљине, остајући нага и рањива, пред лепотом кипа
богиње Венере, која је чулнија од сваког људског бића. Њене огољене очне јабучице
заслепљују Ану. Но, музеј у који Ана ходочасти свакога дана је пред затварањем, а Ана, при
том, не примећује да дивљи свет острва око ње полако почиње да се претвара у рушевине и
да море престаје да дише благо и правилно. Ту, између удисаја и издисаја мора, одиграва се
ова необична љубавна прича, под маслинама, оловним као таласи...

Преузето са: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/125585_%C4%8Citati%20more_ISBN:978-86-7497173-4
Регистар аутора
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Белешка о аутору: Сања Домазет је прозни и
драмски писац. Дипломирала је на Правном факултету у Београду. Докторирала је и предаје на Факултету политичких наука у Београду. Пише књижевну критику за дневне листове и часописе. Њени
романи и драме превођени су на француски, бугарски, румунски и пољски језик.

Библиографски опис:
821.163.41-31
ДОМАЗЕТ, Сања
Читати море : [роман] / Сања Домазет. - Вршац :
КОВ-Књижевна општина Вршац, 2009 (Вршац : Тули). 119 стр. ; 19 cm. - (Библиотека КОВ)
Тираж 500. - На пресавијеном делу кор. листа белешка о
аутору.
ISBN 978-86-7497-173-4(брош.)
NIBIS ID : 114484

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Сабрана дела Радоја Домановића.књ. 1; књ. 2
Домановић, Радоје
Кораци, 2009
480 стр. ; 24 cm; 348 стр. 24 cm

Опис књига:
Издавачка кућа Кораци из Крагујевца објавила је
ове године Сабрана дела Радоја Домановића у две књиге
(прва 480, а друга 348 страна). Књиге су врло лепо
опремљене и штампане су у тврдом повезу у 500
примерака. Уредник издања је проф. др Малиша
Станојевић, а, поред њега, приређивачи су Татјана
Јовићевић и Видосав Стевановић. Објављивање сабраних
дела највећег српског сатиричара помогао је Град
Крагујевац. Домановићеве приповетке у првој књизи
сврстане су у следећа поглавља: Слике са села, Ка психолошкој приповеци, Слике из градског живота и Тенденциозна прича. У другој књизи приче су подељене на: Сатиричне приче, Алегоричне сатиричне приче и
Фантастичне сатиричне приче. У поговору Сабраним делима Радоја Домановића Малиша Станојевић наводи: „У савременој српској књижевности сатира се одржала у моделима који су сегментирани као делови који се уграђују у књижевни текст. Сатира се тим начином одржала и после
наших великана сатире и хумора (Глишић, Змај, Домановић, Нушић) нашла је свог обновитеља Бранка
Ћопића“.
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Преузето са: http://cotric.com/index.php?option=com_content&task=view&id=614&Itemid=1

Регистар аутора
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Белешка о аутору: Радоје Домановић је рођен
16. фебруара 1873. г. у породици сеоског учитеља
у селу Овсиште код Крагујевца. Детињство је
провео у суседном селу Јарушицама, где је завршио и основну школу. Гимназију је завршио у
Крагујевцу, а Филозофски факултет на Великој школи у
Београду. Као професор српског језика радио је у гимназијама у Врању, Пироту и Лесковцу. Због политичких уверења је прогањан, премештан и отпуштан са посла. После
пада режима краља Александра Обреновића, 1903. г., незадовољан малим променама у земљи, покреће политички лист
Страдија, у којем покушава да се бори против мана новог
режима. Разочаран, одавао се све више боемском животу,
много је пио, и усамљен, огорчен и сиромашан умро је у 35.
години живота, 4. августа 1908. у Београду. Радоје Домановић је творац српске сатиричне приповетке.

Библиографски опис:
821.163.41-32
ДОМАНОВИЋ, Радоје
Сабрана дела Радоја Домановића . Књ. 1 /
[приређивачи Малиша Станојевић, Татјана Јовићевић,
Видосав Станојевић]. - Крагујевац : Кораци, 2009
(Крагујевац : Графостил ). - 480 стр. : илустр. ; 24 cm
Тираж 500. - Ауторова слика. - Стр. 465-466: Белешка уз
ово издање / Татјана Јовићевић. - Стр.467-480: Радоје
Домановић писац чуда која нису чуда / Видосав
Стевановић. - Напомене и библиографске референце уз
текст.
ISBN 978-86-86685-38-4(картон)
1) Домановић, Радоје (1873-1908)
821.163.41.09Домановић Р.
NIBIS ID : 114440

Библиографски опис:
821.163.41-32
ДОМАНОВИЋ, Радоје
Сабрана дела Радоја Домановића . Књ. 2 /
[приређивачи Малиша Станојевић, Татјана Јовићевић,
Видосав Станојевић]. - Крагујевац : Кораци, 2009
(Крагујевац : Графостил ). - 348 стр. : ауторова слика ; 24
cm
Тираж 500. - Ауторова слика. - Стр. 329-339: Напомена /
[Т. Ј.]Татјана Јовићевић. - Стр. 331-348: Сатирична
прича Радоја Домановића век после / Малиша
Станојевић. - Напомене и библиографске референце уз
текст.
ISBN 978-86-86685-38-4(картон)
1) Домановић, Радоје (1873-1908)
821.163.41.09Домановић Р.
NIBIS ID : 114441

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Љубавница његовог височанства
Доналд, Робин
Evro-Giunti, 2009
143 стр. ; 17 cm

О књизи:
Након многих проблема са породичном фармом, Жизел Фостер одлази на
одмор на једно идилично пацифичко острво. Тамо је с ногу обара предивни згодни
странац. Убрзо, она открива да је реч о чувеном плејбоју, принцу Роману Нањатију.
Иако зна да њихова веза нема будућност, и да она не припада његовом свету, Жизел
ипак одлучује да се упусти у краткотрајну везу с њим... а онда га остави. Само, да
ли ће је Роман пустити да оде?
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Робин Доналд је новозеландска
списатељица, рођена 1940. г. Пише љубавне романе
и до сада је објавила преко 40 књига.

Библиографски опис:
821.111(931)-31
ДОНАЛД, Робин
Ljubavnica njegovog visočanstva / Robin Donald ;
prevod s engleskog Jelena Marković. - 1. izd. - Beograd :
Evro-Giunti, 2009 (Novi Sad : Budućnost). - 143 str. ; 17
cm. - (Edicija Harlekin)
Prevod dela: His Majesty`s Mistress / Robyn Donald. - Tiraž
5000.
ISBN 978-86-505-1393-4(broš.)
NIBIS ID : 114593

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Не заборави свој дом
Драгојловић, Драган
Чигоја штампа, 2009
236 стр. ; 20 cm

О књизи:
Главни јунак, младић који је спреман да прекрати свој живот, креће у потрагу
за мајком. Пут га води у позориште. Купујући карту, среће особу која ће га својом
интелигенцијом и лепотом водити кроз представу. Радња се не дешава само на
сцени, а свако ко је присутан у сали може постати њен део. Како се одвијају збивања, разјашњење судбине главног јунака појављују се спонтано и неочекивано.
Лепа девојка бди над многим дешавањима, а лик старице из детињства настоји да му
укаже како ће се десити оно што му је једном давно рекла за мајку. Заплети, лепота
језика, потрага за путем у себе и из себе и духовна снага ове књиге плене пажњу
читаоца. Ово је још један Драгојловићев роман који се неће испуштати из руку и
који ће, као и два претходна, сигурно доживети више издања.
Преузето са: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/127791_Ne%20zaboravi%20svoj%20dom_ISBN:97886-7558-681-4
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Драган Драгојловић је српски
писац рођен у Пилици код Бајине Баште. Средњу
школу је завршио у Ужицу, а дипломирао и магистрирао на Економском факултету у Београду.
Објављивао је стручне радове из области економског развоја и религије. Осим тога, писао је поезију, романе,
приповетке, приче за децу. Књиге су му превођене на бројне
стране језике, а добитник је више књижевних награда и признања.

Библиографски опис:
821.163.41-31
ДРАГОЈЛОВИЋ, Драган
Не заборави свој дом : (роман) / Драган
Драгојловић. - Београд : Чигоја штампа, 2009 (Београд :
Чигоја штампа). - 236 стр. ; 20 cm
Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 235-236.
ISBN 978-86-7558-681-4(брош.)
NIBIS ID : 114424

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Са Медитерана
Дучић, Јован
Академска књига, 2009
241 стр. ; 21 cm

О књизи:
Иза разлика у испољавању и доживљавању неба и светлости над Римом,
Авилом, Толедом, Сеговијом, са једне, и оне над Мостаром, Атином, Парнасом и
Јонским морем, са друге стране, почивају разлике међу људима и различитим световима и културама. У том погледу Дучић не жели да нас остави у дилеми. Симболима светлости и њиховом метафоризацијом Дучић се у српској књижевности исказује као нико пре њега. Он не престаје да буде и песник чак и онда кад жели да буде
само оштроумни путник.
Преузето са:
http://akademskaknjiga.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog
&id=53&Itemid=75&lang=en&limitstart=8
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

страна

66

Белешка о аутору: Јован Дучић (1871–1943) је био
српски песник, писац и дипломата. Рођен је у
Требињу. Завршио је трговачку школу у Мостару, а
затим учитељску школу у Сарајеву и Сомбору.
Пошто је дипломирао, радио је као учитељ у Бијељини и Мостару. Преокрет у његовом животу настаје 1899. г.,
када је напустио Мостар и отишао на студије у Женеву.
Завршивши студије, дошао је у Србију, где је ступио у службу
Министарства иностраних дела, а од 1910. г. улази у дипломатију. По избијању Другог светског рата прешао је у Америку где је и умро.

Библиографски опис:
821.163.41-992
ДУЧИЋ, Јован
Са Медитерана / Јован Дучић ; избор и предговор
Мирко Магарашевић. - Нови Сад : Академска књига,
2009 (Нови Сад : Будућност). - 241 стр. ; 21 cm. (Библиотека Мозаик)
Тираж 1000. - Дучићева путописна медитеранска мисао:
стр. 5-29. - Напомена приређивача: стр. 240. - Напомене
и библиографске референце уз текст.
ISBN 978-86-86611-29-1(брош.)
1) Дучић, Јован (1871-1943) - Путописи
821.163.41-992.09 Дучић Ј.
NIBIS ID : 108323

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Сви на крају кажу мама
Ђурђић, Љиљана
Агора, 2010
113 стр. ; 21 cm

О књизи:
Полазећи од позиције да „није свесност та која одређује живот, него
несвесност“, Љиљана Ђурђић, кроз осам прича и једну новелу, Исидора, једна
могућа прича, приповеда о различитим врстама путовања, кроз време и простор,
између личног и општег, изван случајности и историје… Пратећи појединце,
немоћне само спрам близине смрти, која на различите начине стиже, али и спрам
система који и у промени остаје исти, ове приче, усред општег и баналног,
разоткривају лично и битно у њиховим животима. Иако су им катарзе често
закаснеле, изван моћи да се ишта промени, јер смрт најближег је већ ту, лудило је
извесно, вапај за љубављу обесмишљен, путовање немогуће, као и комуникација, а
мистериозни уништени рукопис већ у старту нестваран, увиди у животе Ђурђићкиних јунака уверљиво сведоче о оној стварносној моћи коју има приповедање.
Преузето са: http://www.delfi.rs/ka1un6060/delfi_knjige_svi_na_kraju_kazu_mama.html
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Љиљана Ђурђић је рођена у
Београду 1946. г. Дипломирала је на Филолошком
факултету у Београду. Пише поезију, приповетке,
романе и есеје. Приредила је и антологију савремене српске женске приче Женски континент и
омаж-антологију Песме у библиотеци. Уредник је и један од
оснивача часописа за женску књижевност и културу ProFemina. Била је и колумниста дневног листа Данас и недељника
Европа. Живи у Београду.

Библиографски опис:
821.163.41-32
ЂУРЂИЋ, Љиљана
Svi na kraju kažu mama : novela i osam kratkih priča /
Ljiljana Đurđić. - 2. izd. - Zrenjanin : Agora, 2010 (Novi
Sad : Budućnost). - 113 str. ; 21 cm. - (Biblioteka ``Kalendar`` ; knj. 20)
Tiraž 1000. - Beleška o piscu: str. 113. - Na kor. beleška o
delu.
ISBN 978-86-6053-042-6(karton)
NIBIS ID : 114346

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Новац
Ејмис, Мартин
Лагуна, 2010
465 стр. ; 20 cm

О књизи:
Ово је прича о Џону Селфу, изузетном потрошачу. Лутајући Њујорком и
Лондоном, он склапа дилове, необуздано троши и лакомислено улази у свет филма,
све време грабећи све што може како би заситио своје огромне апетите: алкохол,
дуван, пилуле, порнографију, брдо брзе хране и шта све не. Бескрајно досетљива и
потресно сурова, ово је прича о животу без уздржавања; о новцу, грозотама које он
може да проузрокује и катастрофама које може да изазове.
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1325#
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Мартин Ејмис рођен је 1949. г.
у Кардифу. Син је славног енглеског књижевника
сер Кингслија Ејмиса. Његова породица често се селила, па се школовао с прекидима. Дипломирао је
енглески језик и књижевност на Окфордском универзитету. Неколико година је радио као новинар. Његов први
роман Рејчелини записи, овенчан је 1974. наградом Somerset
Maugham (ту награду је својевремено добио и његов отац).
Прославио се романима Временска Стрела, Лондонска поља,
Ноћни воз, Коба Страшни, а пише и приче. Живи у Лондону и
Уругвају са другом супругом Изабел Фонсека.

Библиографски опис:
821.111-31
ЕЈМИС, Мартин
Novac : samoubilačka poruka / Martin Ejmis ; preveo
Marko Mladenović. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd :
Margo-art). - 465 str. ; 20 cm
Prevod dela: Money / Martin Amis. - Napomene uz tekst. O autoru; str. [467].
ISBN 978-86-521-0352-2(broš.)
NIBIS ID : 114714

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Орканска пијанка
Естергрен, Клас
Геопоетика, 2010
356 стр. ; 19 cm

О књизи:
Ханк Орн је вук самотњак, морални и праведни јунак који доживљава
исконску, несавладиву личну трагедију. У потрази за истином, он сазнаје за
„орканску пијанку“ – пир силника – и освета постаје његова звезда водиља. Један од
најпознатијих шведских писаца написао је за едицију Митови апокалиптичну слику
блиске будућности, бруталну дистопију у којој се све истинске вредности суновраћују, а спрегу власти и мафије драматично појачавају неумољиви богови и чудовита
бића нордијског пантеона. Атмосферу романа боје погубне климатске промене,
бескрајни ријалити шоу, као програм из културе са сексом као јединим садржајем,
пустош безакоња, заразе, сиромаштво и глад. Естергрен вешто и приповедачки убедљиво повезује мафијашке босове и митове о Асима и, као разрешење, удахњује живот Локију, Мефисту скандинавске митологије. Сурова и опомињућа, а узбудљива и
неодољива, ово је, изнад свега, прича о родитељској љубави и бескомпромисној борби за њу, али и о
писању, односно уметничком стваралаштву као одговору како на личну трагедију, тако и на
узнемирујућу будућност која нам већ куца на врата. Геопоетика заједно с још преко четрдесет
издавача из целог света, од Северне и Јужне Америке, преко Азије и Аустралије, до свих делова
Европе – гради едицију Митови. Носилац идеје од 1999. године јесте шкотски издавач Цанонгате. Ова
серија књига састоји се из уводне студије и кратких романа (или краћих прозних форми) наручених
посебно за ову едицију. Од писаца је затражено да по слободном избору, како год то желе, изнова
испричају већ постојеће и знане митове из било које културе света. Међу ауторима су највећа и
најзанимљивија имена савремене светске књижевности. Планови су да едиција потраје макар до своје
стоте књиге. Дакле, изворници превода на српски језик потичу из рукописа, а не објављених књига, и
пројекат едиције Митови редак је и оригиналан подухват у међународном издавачком заједништву.
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Преузето са: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2224

Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Клас Естергрен је рођен у
Стокхолму 1955. г. Водеће је име шведске књижевности. Аутор је бројних романа. У скоро три
деценије, освојио је бројне књижевне награде међу
којима је и награда Dobloug, коју сваке године
додељује Шведска aкадемија за најбоље књижевно дело у
Шведској и Норвешкој (по норвешком добротвору Биргеру
Доблоугу). Оснивач је рок групе Fullersta Revolutionary Orchestra, а радио је као преводилац, драмски писац и сценариста за
телевизијске серије, као и за филмове. Живи са женом и троје
деце у обалском граду Кивик у јужној Шведској.

Библиографски опис:
821.113.6-31
ЕСТЕРГРЕН, Клас
Orkanska pijanka : roman o jednom mitu / Klas Estergren ; prevela sa švedskog Spasa Ratković. - Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 2010 (Beograd : Čigoja štampa). - 356
str. ; 19 cm. - (Edicija Mitovi / [Geopoetika])
Prevod dela: Orkanpartyt / Klas Östergren. - Napomene uz
tekst.
ISBN 978-86-6145-003-7(broš.)
NIBIS ID : 114268

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Путници од стакла
Живановић, Јованка
Геопоетика, 2008
160 стр. ; 20 cm

О књизи:
„Иако није сасвим непознато, пред нама је ново име у српској прози. Име
које обећава. Путници од стакла је роман о два живота који се одвијају и у збиљи и
у сну. У сновима. Њихово преплитање једна је врста умножавања догађаја и доживљаја. Такав је и чудновати загрљај лирске нежности и епске жестине. (Ауторкина проза је у сваком погледу и мушка и женска). Круна овог спајања крајности
кроз жудњу јесте – љубав. А иза ње налази се потрага за самим собом, потврда да
смо заслужили и да смо заслужени. Да није пригушеног и пријатног, понекад горког
и болног, хумора, овај роман Јованке Живановић би нас преварио и одвео у
препатетичну провинцијалну реалност. Овако, саздан од интелигентне духовитости,
самосвести и снова, он нас спасава и одводи у свет и у књижевни ужитак. До
следећег.“

Владислав Бајац

Преузето са: http://www.geopoetika.com/book.php?id=1613
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Јованка Живановић је рођена 1959.
године у месту Теоцин – општина Горњи Милановац. Завршила је Економски факултет у Крагујевцу. Живи у Чачку.

Библиографски опис:
821.163.41-31
ЖИВАНОВИЋ, Јованка
Putnici od stakla : roman / Jovanka Živanović. - Beograd : Geopoetika, 2008 (Beograd : Čigoja štampa). - 160 str.
; 20 cm. - (Mala edicija proze / [Geopoetika])
Beleška o autoru: str. [161]. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-7666-168-8(broš.)
NIBIS ID : 114276

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Сама
Жицина, Милка
Службени гласник, 2009
130 стр. ; 19 cm

О књизи:
„Сама је сада први пут пред читаоцем... Исповести Жицине о физичком и
психичком сатирању у Главњачи, згуснуте су у густом црнилу самице – „гробнице за
живе“, и у њеним кошмарним „разговорима“ са четири зида. Оживела је зидове, дала
им имена: Велики, Злобни, Званични, Службени. Сваки јој суди, а само један храбри:
на њему је урезана реч моралне подршке – ʼИздржати!ʼ“...
Љуба Вукмановић
Преузето из: предговора књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Милка Жицина је рођена 1902. г.
у селу Првчи, поред Нове Градишке, као девето дете.
Завршила је нижу и вишу пучку школу. У својој седамнаестој години почела је да зарађује за живот.
Као млада девојка отишла је у свет и десет година
провела у иностранству. Била је служавка, фабричка радница,
праља, собарица, дактилограф и чиновник. Прву своју књигу,
Кајинов пут, објавила је 1934. г. Умрла је 1984.

Библиографски опис:
821.163.41-31
ЖИЦИНА, Милка
Сама / Милка Жицина. - Београд : Службени
гласник, 2009 (Београд : Гласник ). - 130 стр. ; 19 cm. (Библиотека Књижевне науке. Колекција Складиште)
Ауторкина слика на кор. - Тираж 500. - Стр. 5-16:
Самоћа Милке Жицине / Љуба Вукмановић.
ISBN 978-86-519-0261-4(брош.)
1) Жицина, Милка (1902-1984)
821.163.41.09-31 Жицина М.
NIBIS ID : 114429

Наслов
Издавач
Димензије

Звезде су лепе, али немам
кад да их гледам
Samizdat B92, 2009
300 стр. ; 20 cm

О књизи:
Песници чији је избор представљен у овој антологији не баве се рестаурацијом старих песничких форми и архаизацијом језика, нити глорификацијом националних идеја. У њиховој поезији нема парастоских литанија великонационалних
песника, али ни овешталих постмодернистичких поступака. Поезија ових песника
говори о људској аутономији, о моћи и немоћи јединке пред светом, животом и
сопственим демонима... Њихова поезија није апстрактна, ни херметична. Њихов
песнички говор није патетичан, сентименталан, плачеван, или егзалтиран. Нити
химничан, узвишен, староставан и извештачен. Он је природан, говорни језик града,
тргова, улица, животног окружења, језик собе и особе, који одражава дух времена у
коме живе. Амбијент њихове песме је град, митско место поезије још од Бодлера,
преко Елиота и Гинзберга, до данашњих дана. Но, град није само тема и није само
место, већ је алегорија модернитета који ови песници носе у свом сензибилитету, у односу према
времену у којем живе, према језику којим пишу. У њиховој поезији нема тзв. великих тема и идеја или
вечних истина. Они не негују култ песника – свештеника поезије, нити пак поезију доживљавају као
тајну религију. Они не пишу у име колектива, заједнице или идеологије. Они певају о стварном и
могућем, без мистификација и мистичарења. Они не идеализују, њихово имагинирање никада није
илузионирање, они доводе у питање, сумњају, преиспитују... Њихова поезија је поезија немира и
немирења. Они најчешће пишу о тзв. обичним, свакодневним стварима, појавама и догађајима из
живота, из перспективе индивидуализованог погледа на свет. Они не пишу знањем, нити пак некаквим
тајанственим, божанским талентом. Они пишу из неминовне потребе својом осетљивошћу,
интелигенцијом, срцем и разумом, сталним узбуђењем духа, како би рекли стари Грци. Потрага за
идентитетом, за смислом бивствовања и опстајања, то је њихов песнички raison d’etre.
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Преузето са:
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/126797_Zvezde%20su%20lepe,%20ali%20nemam%20kad%20da%20
ih%20gledam_ISBN:978-86-7963-340-8

Библиографски опис:

Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

821.163.41-1(082.2)
ZVEZDE su lepe, ali nemam kad da ih gledam :
antologija srpske urbane poezije / [priredila] Radmila Lazić.
- Beograd : Samizdat B92, 2009 (Beograd : Elvod-print). 300 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Edicija Busola / Samizdat B92 ;
knj. 59)
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Tiraž 1000. - Uvodnik: str. 11-16. - Antologije: str. 17-20. Poezija ovde zastupljenih pesnika: 21-25. - Str. 299-300:
Nešto kao pogovor / Radmila Lazić.
ISBN 978-86-7963-340-8
NIBIS ID : 29586

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Трачара . Књ. 6
Зигесар, Сесили фон
Чаробна књига, 2010
222 стр. ; 21 cm

О књизи:
Добродошли још једном у богати део Њујорка, где моји пријатељи и ја
живимо у предивним становима, похађамо ексклузивне приватне школе, а Менхетн
доживљавамо као сопствено игралиште. Можда се чини да је тешко бити овако
фабулозан, али за нас је то лако попут спавања са дечком најбоље пријатељице.
Данас сазнајемо да ли смо примљени на колеџ. Они који буду примљени глумиће
потпуну шокираност и скромност, они неуспешни ће очајнички наглашавати
неважност свега тога, иако ће у дубини душе бити свесни своје судбине. Али након
данашњег дана време је да се вратимо ономе заиста битном – нашим љубавним
животима. Једва чекам да се данашњи дан заврши како би почела права забава!
Срећно свима. Знате да ме волите,
Трачара
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=404&Itemid=69
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Сесили фон Зигесар живи у
Њујорку. Има нешто више од тридесет година, а њен
серијал о Трачари стекао је огромну популарност
међу тинејџерима у Америци, Великој Британији,
Немачкој, Француској... Ради на још неколико серијала, а Трачара је постала и ТВ серија.

Библиографски опис:
821.111(73)-93-31
ЗИГЕСАР, Сесили фон
Tračara . [Knj.6], Baš tebe želim / Sesili fon Zigesar ;
prevela Tijana Parezanović. - Beograd : Čarobna knjiga,
2010 (Beograd : Rubikon). - 222 str. ; 21 cm. - (Biblioteka
Okean)
Prevod dela: You`re The One That I Want / Cecily von Ziegesar. - Tiraž 1000. - O autorki: str. [223].
ISBN 978-86-7702-115-3(broš.)
NIBIS ID : 114321

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Трачара . Књ. 7
Зигесар, Сесили фон
Чаробна књига, 2010
206 стр. ; 21 cm

О књизи:
Добродошли још једном у богати део Њујорка, где моји пријатељи и ја
добијамо све – и свакога – што желимо. Упецати нову торбу Марка Џејкобса или
дечка најбоље пријатељице није увек лепо, али је увек узбудљиво. Уђите у свет
Трачаре – свет у коме су сви предивни, у коме је све фабулозно, а љубомора и издаја
су куд год се окренеш. Пролеће је и ситуација се загрева. Сви се спремају за колеџ, и
очигледно је време за журке – као да до сада није било! Сада када је коначно
изгубила невиност са Н, Б једва чека да то уради поново (и поново). Али хоће ли
њихова љубавна афера потрајати? И хоће ли се Б напослетку уписати на Јејл? Или
ће се Н и С ушемити и оставити Б саму у Њујорку? Време ће показати, али једно је
сигурно: љубав је у ваздуху и мирише на Гучијев Envy.
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_
content&task=view&id=405&Itemid=69

Регистар аутора

Регистар наслова
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Регистар издавача Хронолошки регистар

Библиографски опис:
821.111(73)-93-31
ЗИГЕСАР, Сесили фон
Tračara . [Knj.7], Niko to ne radi bolje / Sesili fon Zigesar ; prevela Maja Kostadinović. - Beograd : Čarobna
knjiga, 2010 (Beograd : Rubikon). - 206 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Okean)
Prevod dela: Nobody Does it Better / Cecily von Ziegesar. Tiraž 1000. - O autorki: str. [207].
ISBN 978-86-7702-116-0(broš.)
NIBIS ID : 114322

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Тереза Ракен
Зола, Емил
Evro-Giunti, 2010
249 стр. ; 21 cm

О књизи:
„У Терези Ранкен сам хтео да изучим темпераменте, а не карактере. У томе је
цела ова књига. Изабрао сам личности којима потпуно владају живци и крв, лишене
слободне воље и које на сваки поступак у животу наводе зле коби њихове пути.
Тереза и Лоран су две људске животиње и ништа више. Код тих звери сам пратио
полако потајно дејство страсти, притисак нагона, и мождане поремећаје који настају
после живчаног нагона. Љубав моја два јунака је задовољавање једне потребе:
убиство које су извршили последица је њихове прељубе, последица коју они
прихватају као што вукови прихватају клање оваца; и на крају, оно што сам морао да
назовем њиховом грижом савести састоји се од обичног органског поремећаја, од
побуне живчаног система пренапрегнутог до тачке пуцања. Душа потпуно одсутна,
што ћу спремно да признам, јер сам то и хтео...“
Емил Зола
Преузето из: предговора књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Емил Зола (1840–1902) је
француски романописац, оснивач и представник натурализма. Иако је у књижевност ушао као романтичар, Зола се касније не задовољава поступцима објективног реализма, већ под утицајем наглог
развоја природних наука, покушава да у литератури уведе
научне методе и развија теорију експерименталног романа.

Библиографски опис:
821.133.1-31
ЗОЛА, Емил
Тереза Ракен / Емил Зола ; превод Јована Јеленовић.
- 1. изд. - Београд : Evro-Giunti, 2010 (Нови Сад :
Будућност). - 249 стр. ; 21 cm. - (Класици целог света /
[Evro-Giunti])
Превод дела: Therese Raquin / Emile Zola. - Тираж 2000. Ауторова слика на кор. - Белешка о аутору: стр. 247-249.
ISBN 978-86-505-1560-0(картон)
NIBIS ID : 114576

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Шекспир
Иго, Виктор
Службени гласник, 2009
261 стр. ; 20 cm

Из књиге:
Прави наслов овог дела могао би да буде Поводом Шекспира. Жеља да се,
како кажу у Енглеској, међу читаоце уведе нови превод Шекспира, био је први
ауторов изазов. Осећање које га дубински повезује с преводиоцем не може му одузети право да препоручи тај превод. Међутим, његова савест била је покренута, чак и
на један јачи начин, самом темом. У Шекспировом случају сва питања која се односе
на уметност појавила су се пред његовим духом. Расправљати о тим питањима значи
објашњавати мисију уметности...
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Виктор Мари Иго (1802–1885)
је био велики француски писац. Био је песник, романсијер и драмски писац. Рано је стекао књижевну
славу. У петнаестој години његове стихове су запазили и похвалили највиши чланови Француске академије, а већ у осамнаестој је примљен за члана Академије у
Тулузу. Његова слава је расла и он је, од угледања на велика
имена француског класицизма прешао на оригинално књижевно стваралаштво. Иго је тада наступао као отворени присталица нових, романтичарских струјања у књижевности. Чувени
предговор драми Кромвел сматра се манифестом романтизма.
Остао је веран својим идејама до краја живота.

Библиографски опис:
821.133.1-94
ИГО, Виктор
Šekspir / Viktor Igo ; preveo sa francuskog Kolja
Mićević. - Prema originalnom izd. iz 1864. - Beograd : Službeni glasnik, 2009 (Beograd : Glasnik). - 261 str. ; 20 cm
Prevod dela: William Shakespeare / Victor Hugo. - Beleška
prevodioca: str. 259-261. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-7549-951-0(karton)
NIBIS ID : 114479

Наслов
Аутор
Издавач
Димензиј

Краљевски епитафи
Илић, Крстивоје
Српска књижевна задруга, 2010
76 стр. ; 18 cm

О књизи:
Венац песама о српским владарима – од првих Немањића до себра који казује
поенту династије и њеног светлог и трагичког подвига. До самог савршенства
метрике, која је најближа хексаметру, песник посебним језиком дочарава лирске
исповести – признања и стремљења великих владара; њихов смисао и удес на свету.
Преузето са:
http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&products_
id=746&osCsid=0e7e4f4f6af1ff925cb68a0fc7d8122f
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

Библиографски опис:
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Белешка о аутору: Крстивоје Илић је песник
рођен у засеоку Вила-Леска, у Посавотамнави,
1938. г. Школовао се у Драгињу, Шапцу и Београду. Аутор је бројних књига за одрасле и за децу.
Заступљен је у антологијама, читанкама и изборима
лектире. Његова дела су превођена на више језика. Добитник је
Руне деспота Стефана, за целокупно стваралаштво за одрасле, као и Златног кључића Смедерева, за целокупно стваралаштво за децу. Живи у Шапцу.

821.163.41-1
ИЛИЋ, Крстивоје
Краљевски епитафи / Крстивоје Илић. - Београд :
Српска књижевна задруга, 2010 (Нови Сад : Будућност).
- 76 стр. ; 18 cm. - (Мала библиотека Српске књижевне
задруге)
Стр. 73-76: Лирска историја српског царства / Драган
Лакићевић. - Белешка о писцу: стр. [77].
ISBN 978-86-379-1121-0(картон)
NIBIS ID : 114828

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Лето
Јансон, Туве
Одисеја, 2010
125 стр. ; 20 cm
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О књизи:
Књига о лету једно је најпревођенијих финских дела и одавно класик светске
литературе. Остарела уметница, помало хировита, али нимало сентиментална, и
њена живахна и пргава шестогодишња унука Софија проводе лето на острвцу у
Финском заливу. Заједно истражују околину, веру се по опасним обалама, граде
минијатурну макету Венеције, обављају свакодневне послове, доживљавају
авантуре, а једном и провале у нови летњиковац на суседном острву зато што их је
изнервирао нови власник који је кућу закључао уместо да је као сав нормалан свет
остави откључану. Баба и унука се свађају, расправљају, распредају о животу,
смрти, природи, љубави и разним другим темама које су важне врло старим и врло
младим особама – разговарају о свему осим о смрти Софијине мајке и љубави коју
гаје једна према другој. Смрт Софијине мајке се спомиње само једном, кад се
девојчица пробуди у кревету који више не мора да дели с мајком, након кошмара у коме пртљаг
испловљава на месечини и „пун таме и маховине” нестаје из собе. Тај губитак, иако се више не
спомиње, опседа књигу као авет. Тако проводе „увек исто дуго лето, кад све расте својим ритмом.”
Софијин отац, чије је присуство у књизи веома снажно управо због његовог непрестаног одсуства – он
је ту негде, замајан важнијим стварима – бледи и искрсава у приповедању, на смену веселом и
дирљивом. Роман врви од чинова доброте, разумевања и нежности, што је, рекло би се, храбро у
роману већ необичном по томе што укључује разговоре једне веома старе и једне веома младе особе, и
који би због тога врло лако могао да постане сентименталан. Ипак, није ни на тренутак. Дете је
неуморно и бескомпромисно; старица је увек на ивици премора, стално јој се врти у глави, у страху да
се не преврне, бојажљиво се креће по пределу где је „равнотежа између опстанка и истребљења тако
крхка да је и најмања промена незамислива“. Претње краткотрајности и пролазности, чак и на овом
острву ван времена, током вечитог лета, снажно су присутне у књизи, супротстављене низу
замрзнутих тренутака: Туве Јансон генијално успева да створи приповедно ткање за које се чини да не
тече унапред, већ да постоји само у појединим, јарким или потмуло светлуцавим тамним тренуцима,
наизглед насумично одабраним, издвојеним у поглавља, свако као засебна, предивно конструисана,
довршена прича. Њено писање је магична обмана, њене реченице су једноставне и крцате; „роман

се чита као да гледате кроз бистру води и угледате, изненада, дубину”, каже књижевна критичарка
Али Смит, дивећи се „мајсторству Туве Јансон док пише о оном што је неизречено и оном што је
немогуће описати, пишући наизглед сасвим лако и једноставно, до детаља заокупљена одмеравањем
оних тананих тренутака који не би поднели ни грама тумачења“...
Преузето са: http://www.knjigaknjiga.com/knjiga.php?k=3442&kat=50
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Туве Марика Јансон
(Хелсинки, 1914–2001) је одрастала у креативној и
боемској атмосфери, и од малих ногу је опредељена за уметничку каријеру. Похађала је школе за
ликовне уметности у Шведској, Финској и Француској. Излагала је широм света. Илустровала је књиге (и данданас се памте њене илустрације за Алису у Земљи чуда и
Господара прстенова) и осликавала мурале широм Финске.
Иако је себе сматрала првенствено сликарком, светску славу је
стекла захваљујући књигама и стриповима о породици Мумин.
Написала је и десетак књига за одрасле. Постала је један од
најчитанијих и најпревођенијих финских аутора. За допринос
стваралаштву за децу, Туве Јансон је 1966. награђена Медаљом
Ханса Кристијана Андерсена, највећим признањем у тој
области. Добила је и бројна друга признања за свој рад.

Библиографски опис:
821.113.6(480)-31
ЈАНСОН, Туве
Leto / Tuve Janson ; prevela sa švedskog Slavica
Agatonović. - Beograd : Odiseja, 2010 (Beograd : Zuhra). 125 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Kaleidoskop / [Odiseja])
Prevod dela: Sommarboken / Tove Jansson. - Tiraž 500. Autorova slika na kor. - O autorki: str. 119-124.
ISBN 978-86-7720-069-5(broš.)
NIBIS ID : 114880

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Књижевност разлике
Јеремић, Љубиша
Службени гласник, 2009
230 стр. ; 20 cm

О књизи:
Књижевност разлике проистекла је из опажања да у српској књижевности,
у пољу српске наративне прозе, и када је реч о њеном изучавању и критичком
приказивању, и када је реч о ствараоцима, постоје проблеми, писци и књижевна
дела наспрам којих се могу образовати веома занимљиве представе о поетичким
разликама и уметничком разликовању у нашем шароликом добу, или – како се раније говорило – о напоредним „токовима“ у књижевним процесима. Наспрам устаљених представа о „главном правцу“ развоја и основним проблемима у критичком
расветљивању српске књижевности новијег доба опажају се књижевна дела и
питања у вези са њима за која се не може рећи да су споредна, мање важна и мање
вредна, мада се не уклапају у оне устаљене представе о репрезентативности.
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Љубиша Јеремић је српски књижевни
критичар, рођен 1938. г. у Књажевцу. Одрастао је и школовао
се у Београду, где је на Филолошком факултету дипломирао,
магистрирао и докторирао на теме из теорије књижевности и
националне књижевне историје. Поред многобројних књига
које је написао, учествовао је у уређивању београдских Видика, Књижевних новина, као и у раду редакција Савременика
Српске књижевне задруге, Педесет српских романа Нолита, и
књижевне редакције БИГЗ-а. Добитник је бројних награда.
Живи у Београду.

Библиографски опис:
821.163.41.09-3``18/19``
ЈЕРЕМИЋ, Љубиша
Књижевност разлике : друга књига о српским
писцима / Љубиша Јеремић. - Београд : Службени
гласник, 2009 (Београд : Гласник). - 230 стр. ; 20 cm. (Библиотека Књижевне науке, уметност, култура.
Колекција Нова традиција)
Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 227-228. - На кор.
ауторова слика и белешка о делу. - Напомене и
библиографске референце уз текст.
ISBN 978-86-519-0120-4(брош.)

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Брбљивица у великом граду
Кабот, Мег
Алнари, 2009
269 стр. ; 21 cm

О књизи:
Лизи Николс је опет ту, обилази њујоршке тротоаре тражећи посао, смештај
и своје право место под сунцем (не обавезно тим редоследом). Када њена летња
авантура, Лук, употреби реч на слово З (заједнички живот), Лизи је једноставно
пресрећна што ће одустати од плана да она и њена најбоља другарица Шари буду
постдипломске цимерке у једнособном стану у згради без лифта, у замену за
заједнички живот са мушкарцем њеног живота у pied-à-tèrre његове мајке на Петој
авенији, употпуњеног домарем и Реноаровом сликом. Ипак, Лизи није срећне руке
када је потрага за послом у питању. Док Шари налази савршен посао, Лизи води
борбу са низом понижавајућих интервјуа, у којима је оцењена као исувише квалификована за посао у њеном одабраном занимању – преправљање ретро хаљина – и
недовољно квалификована за све остало. Спасава је Шарин дечко, Чез, када препоручи Лизи за посао рецепционерке у отменој адвокатској фирми свог оца. Све што је Лизи успела сама
да пронађе јесте неплаћени ангажман у локалној продавници венчаница. Наравно, Лизина озлоглашено брбљива уста скоро одмах је уваљују у проблеме на послу и код куће – прво у адвокатској
фирми, где се превише зближава са Џил Хигинс, њујоршком невестом из високог друштва, која има
незгодну будућу свекрву, а затим и код куће на Петој авенији, када направи грешку и изговори реч на
слово Б (брак) пред Луком који бежи од обавезивања. Ускоро, Лизи поново остаје без посла и
смештаја. Да ли може да спасе себе – и беспомоћну Џил – и најзад пронађе професионалну сигурност
(да не помињемо озбиљну везу на обострано задовољство)?
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Преузето са: http://www.alnari.rs/alnari/BRBLJIVICA%20U%20VELIKOM%20GRADU.aspx

Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Мег Кабот је рођена у Блумингтону, у Индијани. Наоружана дипломом ликовних
уметности са Универзитета у Индијани сели се у
Њујорк да направи каријеру илустратора, али када се
то није остварило, уместо тога запошљава се као
помоћница управника једног студењака на Њујоршком универзитету, где викендима пише романе. Мег је од тада објавила преко 30 романа за млађе читаоце као и за одрасле, укључујући серијал Принцезини дневници, Па шта ако имам који
килограм вишка и Брбљивицу. Сада живи на релацији Њујорк –
Ки Вест са својим супругом.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
КАБОТ, Мег
Brbljivica u velikom gradu / Meg Kabot ; prevela
Slađana Trninić. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2009 (Beograd :
Plavo slovo ). - 269 str. ; 21 cm
Prevod dela: Queen of Babble in the Big City / Meg Cabot. Tiraž 1000. - O autorki: str. [271].
ISBN 978-86-7710-443-6(broš.)
NIBIS ID : 114200

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Играчица из Изуа
Кавабата, Јасунари
Либер; Логос, 2009
103 стр. ; 17 cm

О књизи:
„Играчица из Изуа је кратка прича из раног периода Кавабатиног
стваралаштва. Објављена је 1925. г. када је аутору било 26 година. То је нежна љубавна прича, заправо Кавабатино искуство са младом девојком из путујуће плесачке
дружине преточено у белетристичку форму...“
Љиљана Марковић
Преузето из: предговора књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

Библиографски опис:
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Белешка о аутору: Јасунари Кавабата (1899–
1972), својевремено је у својој земљи сматран највећим живим јапанским прозаистом. Године 1948,
Кавабата постаје председник јапанског ПЕН клуба;
1954. је изабран за члана Јапанске академије уметности, а 1958. за потпредседника Међународног ПЕН клуба.
Године 1960, добио је награду француске владе за књижевни
рад, а 1968. Нобелову награду за књижевност. Многа дела овог
изузетног ствараоца преведена су на стране језике и добро су
позната и цењена широм света. Најпознатија Кавабатина дела
су: Птице грабљивице и дивље звери, Снежна земља, Велемајстор, Хиљаду ждралова, Звук планине, Језеро, Лепота и
туга... Поред романа, Кавабата је написао више од стотину
кратких прича, а једном је изјавио да су то његова омиљена
дела.

821.521-31
КАВАБАТА, Јасунари
Играчица из Изуа ; Месец на води / Јасунари
Кавабата ; превела са јапанског Љиљана Марковић. Београд : Либер : Логос, 2009 (Београд : Зухра). - 103
стр. : фотогр. ; 17 cm
Ств. насл. изворника на јап. писму. - Тираж 500. - Стр. 732: Јасунари Кавабата (1899-1972) / Љиљана Марковић. Напомене уз текст. - На пресавијеном делу кор. листа
белешка о аутору.
ISBN 978-86-85353-73-4(брош.)
1) Кавабата, Јасунари (1899-1972)
929:821.521Кавабата Ј.
NIBIS ID : 114500

Наслов
Издавач
Димензије

Када сам сусрео Кафку
„Филип Вишњић“, 2009
272 стр. ; 21 cm

О књизи:
По први пут преведена, из архива узета сећања на Кафку, сећања његових
пријатеља, рођака и познаника. Школски другови сећају се гимназијалца, кућна
помоћница се сећа студента, колеге са посла сећају се службеника. Издавач пише о
свом аутору, пријатељи описују пријатеља, пријатељица се сећа свог вољеног. Они
причају о њему. Причају о томе како је као ученик при певању националне химне
остао да седи, говоре о томе како је као службеник касно стизао на посао, говоре о
томе како је читао своје текстове, како је као пензионер послао једну лутку на
путовање око света. Сазнајемо о Кафкиним ноћним шетњама, његовим штедљивим
гестовима, о његовој повучености и о његовој љубазности, о његовом осмеху и о
његовом чуђењу.
Преузето са: корица књиге
Библиографски опис:

Регистар аутора

Регистар наслова
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Регистар издавача Хронолошки регистар

929:821.112.2(436)-Кафка Ф.(082)
``КАДА сам сусрео Кафку _ _ _`` : сећање на
Франца Кафку / приредио Ханс Герд Кох ; превод са
немачког Јасмина Буројевић. - Београд : ``Филип
Вишњић``, 2009 (Београд : ``Филип Вишњић`` ). - 272
стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Други поглед /
[``Филип Вишњић``] ; 1)
Превод дела: ``Als Kafka mir entgegenkam _ _ _``, Erinnerungen an Franz Kafka. - Тираж 500. - Стр. 9-11:
Предговор / Ханс Герд Кох. - Подаци о ауторима: стр.
261-270.
ISBN 978-86-7363-619-1(брош.)
1) Кафка, Франц (1883-1924) - Зборници
821.112.2(436).09Кафка Ф.(082)

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Ковчежић од емаља
Кандиоти, Алберто Мариа
Српска књижевна задруга, 2010
69 стр. ; 20 cm

О књизи:
На граници мудре и порочне Византије и Источног царства, на обали Еуфрата
– трају живот и рат, љубав и храброст. Смењују се војске и епохе, а траје врлина –
све у знаку пољупца... Историјска хроника исприповедана у лирским сликама и приповедачким савршенством.
Преузето са:
http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&products_
id=752

Библиографски опис:
Регистар аутора

Регистар наслова
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Регистар издавача Хронолошки регистар

821.134.2(82)-32
КАНДИОТИ, Алберто Мариа
Ковчежић од емаља / Алберто М. Кандиоти ;
превео са шпанског М. Ж. Корницер ; [цртежи Предраг
Драговић]. - Београд : Партенон : Српска књижевна
задруга, 2010 (Бор : Терција ). - 69 стр. : илустр. ; 20 cm.
- (Ваша библиотека / [Партенон [и] Српска књижевна
задруга])
ISBN 978-86-379-1134-0(брош.)
NIBIS ID : 114829

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Три самоће или Мјесто недовршених ствари
Капор, Весна
Српска књижевна задруга, 2010
171 стр. ; 19 cm

О књизи:
Роман који из садашњости говори о прошлости – приповест о духовима
прошлости. Догађа се у вароши подно планине у „месту које и постоји и не постоји“,
у цивилизацији изван цивилизације, а над свим тим лебди – рат.
Преузето са:
http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&products_
id=754
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Весна Капор је рођена у Невесињу. Филолошки факултет завршила је у Београду. Ради као уредник књижевног програма у
Студентском културном центру у Београду. За
време протеклих ратова радила је као професор
књижевности у средњој школи у Невесињу. Аутор је регионалног пројекта Реч у простору. Понекад објављује приказе у
периодици.

Библиографски опис:

КАПОР, Весна
Три самоће или Мјесто недовршених ствари / Весна
Капор. - Београд : Српска књижевна задруга, 2010 (Нови
Сад : Будућност). - 171 стр. ; 19 cm. - (Савременик /
[СКЗ]. Нова серија ; 110)
Ауторкина слика на пресавијеном делу кор. листа. Тираж 500. - Стр.165-169: Ништа се не помера а све се
догађа / Марко Крстић. - Белешка о писцу: стр. 171.
ISBN 978-86-379-1142-5(брош.)
NIBIS ID : 114801

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Зимска несаница
Карвер, Рејмонд
Бели пут, 2009
315 стр. ; 20 cm

89

О књизи:
Eлем, згодно код овог избора јесте што пружа могућност за упоредно читање
поезије и прозе, па се може посматрати како сличан садржај добија различиту
специфичну тежину када се саопшти у различитим отеловљењима. Судећи по тексту
на корицама, у којем кућа Бели пут најављује нека занимљива будућа издања, за
оваква поређења биће још прилике. Између појединих песама и прича могу се повући
и сасвим директне паралеле. Рецимо: Кишна ноћ са маглом и коњима (песма – налази
се у овом избору) и Назови ако ти затребам (прича – наћи ћете је у књизи Вандали).
Оба дела говоре о истој ситуацији, али, по мени, проза је далеко прикладнији медиј
да се један такав садржај саопшти. Други део овог избора састоји се од пет прича
преузетих из четири различите збирке. Међу њима су и два ремек-дела. О чему
говоримо када говоримо о љубави и Перје спадају у врх Карверовог опуса, а истовремено и у највише домете до којих је жанр приповетке икада добацио. Могло би се рећи да је Карвер
већи песник у причама него у песмама. По избрушености и оштрини израза ова проза сасвим је блиска
лирском песништву. Фасцинантан је Карверов свет радничке класе и лечених алкохоличара у америчкој малограђанској средини. Брачни парови седе, пију, једу, разговарају. Говоре о својим ранијим
браковима, о разводима, деци, селидбама. Не дешава се богзна шта. Међутим, кроз тако створено
приповедно ткиво помаља се нешто за шта нисте начисто у који бисте га кош стрпали, али сте сигурни
да вас се и те како тиче. Прочитајте онај последњи одељак приче Перје. Након описа једне вечери
проведене у посети, време одједном почиње убрзано да тече и неминовно вас усисава у свој ток
водећи вас тамо куда оно жели. Обратите пажњу на оне ситне промене које су у ствари толико
фундаменталне и схватићете да чак и када вам се испуни оно што сте желели, нешто опет не ваља,
опет нисте срећни и опет губите, само што то у том часу не знате. Ето, то вам је Карвер.

страна

Преузето са: http://www.b92.net/kultura/knjige/preporuka.php?nav_id=404821

Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

Библиографски опис:
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Белешка о аутору Рејмонд Карвер (1938–1988)
је рођен у Орегону. Пореклом из сиромашне радничке породице, оженио се већ у деветнаестој години. Био је приморан да ради свакојаке послове
да би прехранио породицу, и стално је мењао
место боравка. Већ крајем педесетих почиње да пише поезију
и кратке приче. Мада је познат као писац кратких прича,
Карвер је инсистирао на томе да је превасходно песник. Многе
његове песме биле су полазна тачка за кратке приче, поготову
што су скоро све аутобиографске. Од своје двадесете до краја
живота написао је преко 300 песама.

821.111(73)-1
КАРВЕР, Рејмонд
Zimska nesanica : pesme i priče / Rejmond Karver ;
izabrao, preveo i priredio Flavio Rigonat. - Beograd : Beli
put, 2009 (Subotica : Rotografika ). - 315 str. ; 20 cm
Tiraž 1000. - Na kor. autorova slika i beleška o njemu. Rejmond Karver: hronologija sa bibliografijom: 305-311.
ISBN 978-86-86577-89-4(karton)
1) Карвер, Рејмонд (1938-1988)
821.111(73)-32
821.111(73).09Карвер Р.
NIBIS ID : 114352

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Чак ми је и пас угинуо
Кастратовић, Страхиња
Београдска књига, 2009
506 стр. ; 21 cm

О књизи:
Пишући о љубави, о личним и породичним ломовима, о дугом и неизвесном
путу ка варљивој срећи и несрећама, о смрти и пролазности, Кастратовић је написао
роман који не фалсификује и не глорификује, већ трага за смислом и разлогом постојања. Ово дело чита се у једном даху, потврђујући Кастратовићево значајно место у савременој српској прози.
Преузето са: http://www.beogradskaknjiga.co.rs/index.php?kid=20
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

Библиографски опис:
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Белешка о аутору: Страхиња Кастратовић, сликар, песник, романсијер, објавио је романе: Клен на
врбовом пруту (2000), Пола дана хода до смрти
(2003), Љубав опасана тугом, (2005), и песничку
књигу Негде између (2004). Живи у Београду.

821.163.41-31
КАСТРАТОВИЋ, Страхиња
Čak mi je i pas uginuo / Strahinja Kastratović. - Beograd : Beogradska knjiga, 2009 (Beograd : Beoteleprom). 506 str. ; 21 cm
Tiraž 1000. - Str. 7-16: Priča o praznini u kojoj sve nestaje /
Radivoje Mikić. - Beleška o piscu: str. [507].
ISBN 978-86-7590-240-9(karton sa omotom)
NIBIS ID : 74044

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Глумци
Кауел, Стефани
Глобосино Александрија, 2008
298 стр. ; 21 cm

О књизи:
Овај узбудљиви историјски роман прати Шекспиров динамичан пут
креативног и емотивног самооткривања, у годинама његовог шегртовања. Син
занатлије рукавичара тумара пољима Стратфорда, жељан знања и гоњен снажном
жељом да побегне из скученог света свога малог места и стега брака без љубави.
Пошто је напустио породицу и родно место и уронио у немир и узбуђења Лондона,
Вил постаје посвећени, борбени глумац и део зачараног круга позоришних људи
попут Џона Хемингса, Бена Џонсона и Кристофера Марлоа, људи који су временом
створили незаборавно елизабетанско позориште. Упоредо, Вил пише. И жуди да
постане прави писац. Најзад почиње да продаје своје комаде и стиче признање у
свету лондонских позоришта и аристократије.
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Регистар издавача Хронолошки регистар
Белешка о аутору: Стефани Кауел је америчка
књижевница, рођена у Њујорку. Још као тинејџер је
почела да се бави писањем. Такође професионално
се бави и класичним певањем. Удата је и има два
одрасла сина. Живи у Њујорку.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
КАУЕЛ, Стефани
Глумци : роман о младом Шекспиру / Стефани
Кауел ; превод с енглеског Наташа Шофранац. - 1. изд. Београд : Глобосино Александрија, 2008 (Београд :
Чигоја штампа). - 298 стр. ; 21 cm. - (Библиотека
Љиљана Хабјановић Ђуровић вам препоручује ; књ. 16)
Превод дела: Тhe Players / Stephanie Cowell. - Тираж 500.
- Историјске напомене: стр. 281-294. - Белешка о аутору:
стр. 298.
ISBN 978-86-7900-014-9(broš.)
NIBIS ID : 114775

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Писма Отли и породици
Кафка, Франц
„Филип Вишњић“, 2009
262 стр. ; 21 cm

О књизи:
У писмима упућеним сестри Отли и породици, откривамо једног новог Кафку:
нежног, спремног да помогне и често духовитог брата, који је добар пријатељ. Кафка
је преко 25 година писао Отли, којој је једино потпуно веровао, и за коју каже да је
„бистра, верна, искрена, правична. Смерна и поносна, поуздана и уздржана, предана
и самостална, брижна и храбра у непогрешивој равнотежи“. Када је двадесетпетогодишња Отла покушала да се одвоји од родитеља, уз велике потешкоће, да би учила
пољопривреду, брат ју је снажно подржао. У исто време, у периоду између 1917. и
1919. године, напетости између Кафке и његовог оца биле су све веће (1919. године
настало је познато Писмо оцу). Од тада је он увек изнова посећивао своју сестру и у
Цирау и у Шлезији. Његов тежак однос према Фелис Бауер и касније према Јулији
Ворицек натерао га је да тражи у Отли пажљивог, нежног слушаоца. Потом се појавила болест, и он је о томе обавестио Отлу. Психолошки то је позадина ових писама, дописница и
цедуљица. Отла се удала за чешког правника Јозефа Давида и имала две кћерке. Године 1942 – пошто
је свесно напустила свог мужа и њихове две кћерке да им не би нашкодила у „расном“ смислу – стигла
је у Терезиенштат. Тамо се добровољно пријавила да прати један транспорт деце у Аушвиц. О њој није
ништа више познато.
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Преузето са: корица књиге

Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Франц Кафка, један од најзначајнијих писаца двадесетог века, рођен је у Прагу
1883. г., а умро 1924. г., у санаторијуму Кирлинг крај
Клостернојбурга, у близини Беча. Већина његових
дела објављена је постхумно, захваљујући његовом
пријатељу Максу Броду.

Библиографски опис:
821.112.2(436)-6
КАФКА, Франц
Писма Отли и породици / Франц Кафка ; превод са
немачког Јасмина Буројевић. - Београд : ``Филип
Вишњић``, 2009 (Београд : ``Филип Вишњић``). - 262
стр., [16] стр. с таблама : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека
Други поглед / [``Филип Вишњић``] ; 2)
Превод дела: Briete an und Ottla und die Familie / Franz
Kafka. - Ауторова слика. - Стр. 5-8: Предговор немачког
издавача / Хартмут Бундер, Клаус Вагенбах. - На
пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка
о њему.
ISBN 978-86-7363-621-4(брош.)
NIBIS ID : 114470

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Плаве свеске
Кафка, Франц
Службени гласник, 2009
242 стр. ; 18 cm

О књизи:
„Између осталих ствари“, пише Макс Брод, „у Кафкиној постхумној
оставштини било је и осам плавих малих свезака, од врсте коју обично називамо
ʼшколски речнициʼ“... и све су биле готово испуњене књижевним идејама, одломцима и афоризмима... Сматрајући да ти записи, из раздобља од краја 1917. до јуна
1919, нису дневнички компоновани, и с ретким су датирањима, Брод их није уврстио у своје издање Кафкиних Дневника. Овде се први пут на српском језику те
свешчице појављују у свом изворном контексту, такве како их је писац исписивао.
Преузето са:
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/127094_Plave%20sveske_ISBN:978-86-7549-977-0
Библиографски опис:
Регистар аутора

Регистар наслова
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Регистар издавача Хронолошки регистар

821.112.2(436)-94
КАФКА, Франц
Плаве свеске / Франц Кафка ; превео Јовица Аћин.
- Београд : Службени гласник, 2009 (Београд : Гласник).
- 242 стр. : фотогр. ; 18 cm. - (Библиотека Кључеви /
Службени гласник) (1001 књига ; 29)
Преведено према: Unpublished manuscripts: Fall 1916Spring 1918 / Franz Kafka. - Тираж 500. - Сажета
хронологија живота: стр. 229-234. - Стр. 235-242: Излази
у случају опасности / Јовица Аћин. - Напомене уз текст..
- Библиографија: стр. 119-121.
1) Српска проза - 19-20в
NIBIS ID : 60643

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Захтевна веза
Квик, Аманда
Evro-Giunti, 2009
223 стр. ; 17 cm

О књизи:
Неки мушкарци умеју да буду застрашујући – љубоморни, посесивни и, коначно, разарајући. Еби Линдон то зна веома добро. Па ипак, иако се заклела да више
неће бити у вези са неким таквим, не може а да не гледа у Тора Латимера... и да га не
пожели. Тор је резервисан, уздржан и потпуно одговара слици човека каквог Еби
мисли да не жели. Али када њу покушају да уцене, он је једини који јој нуди заштиту....
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору Џејн Ен Кранц је америчка списатељица, рођена 1948. г. Аутор је низа бестселера
New York Times-a, које је писала под седам различитих псеудонима. Нашој читалачкој публици је
најпознатија по псеудониму Аманда Квик. Написала је преко сто романа који су штампани у тиражу од преко
23 милиона. Углавном пише савремене и историјске романе са
љубавним заплетом.

Библиографски опис:
821.111-31
КВИК, Аманда
Zahtevna veza / Džejn En Krenc ; prevod s engleskog
Ana Stankić-Jindra. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009
(Novi Sad : Budućnost). - 223 str. ; 17 cm. - (Edicija Harlekin)
Prevod dela: Uneasy Alliance / Jayne Ann Krentz. - Tiraž
5000.
ISBN 978-86-505-1338-5(broš.)
NIBIS ID : 114586

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Овим прстеном
Квик, Аманда
Алнари, 2010
282 стр. ; 21 cm

О књизи:
Лео Дрејк, озлоглашени је ексцентрик и неоспорни усамљеник. Али је исто
тако и цењени стручњак за антиквитете, због чега му се Беатрис Пул једне тамне,
олујне ноћи обратила за помоћ. Слободоумна и неустрашива списатељица у потрази
је за легендарним забрањеним благом, Афродитиним прстењем. Лео је фасцинантан
попут неког хероја из Беатрисиног романа, и она је убеђена да је он једини човек
који може да јој помогне. Међутим, након само пет минута које је провео у њеном
друштву, Лео је сигуран да никада није упознао жену која га толико излуђује... и која
ће га вероватно избавити из досаде. Ипак, њихово савезништво може бити кобно:
дан у којем буду пронашли забрањено прстење, биће њихов последњи...
Преузето са: http://www.alnari.rs/alnari/OVIM%20PRSTENOM.aspx
Библиографски опис:
Регистар аутора

Регистар наслова
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821.111-31
КВИК, Аманда
Ovim prstenom / Amanda Kvik ; prevela Slađana
Trninić. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2010 (Beograd : Plavo
slovo). - 282 str. ; 21 cm
Prevod dela: With This Ring / Amanda Quick. - Pravo ime
autora: Jayne Ann Krentz. - Tiraž 1000.
ISBN 978-86-7710-440-5(broš.)
NIBIS ID : 114203

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Смрт Зеке Манроа
Кејв, Ник
Evro-Giunti, 2009
239 стр. ; 24 cm

О књизи:
Зека Манро продаје козметичке препарате и снове пуне наде усамљеним
домаћицама дуж јужне обале Енглеске. Када га изненадна смрт супруге избаци из
колосека, у очајничком покушају да ухвати корак са стварношћу, он одлучује да
уради једино што му пада на памет – креће на пут са својим малим сином. Док Зека
иде од врата до врата, тргујући својом робом и својом сексуалном харизмом, деветогодишњи Зека Јуниор стрпљиво седи у колима, упознајући свет преко страница
енциклопедије. Нежна слика односа између оца и сина, Смрт Зеке Манроа је изванредна, бесна и надасве занимљива књига, пуна духа и мистерија, које ће сви љубитељи Ника Кејва препознати као заштитни знак његовог стваралаштва.
Преузето са: http://www.delfi.rs/ka1un5670/delfi_knjige_smrt_zeke_manroa.html
Регистар аутора
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Белешка о аутору: Ник Кејв је певач на музичкој
сцени присутан већ више од тридесет година. Сарађивао је са Калји Миног, По Џеј Харви и многим
другима. Када је свет филма у питању, поред сарадње са Вореном Елисом на музици за филмове
Пут Кормака Маркартија и Кукавичко убиство Џесија
Џејмса од стране Роберта Форда, написао је и сценарио за
филм Предлог. Свој први роман је објавио 1989. Иако рођен у
Аустралији, живи у Брајтону.

Библиографски опис:
821.111-31
КЕЈВ, Ник
Smrt Zeke Manroa / Nik Kejv ; sa engleskog preveli
Vesna Roganović i Draško Roganović. - 1. izd. - Beograd :
Evro-Giunti, 2009 (Subotica : Rotografika). - 239 str. ; 24
cm
Prevod dela: The Death of Bunny Munro / Nick Cave. Tiraž 3000. - Beleška o autoru: str. 239.
ISBN 978-86-505-1386-6(karton)
NIBIS ID : 114587

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Волим Њујорк
Келк, Линдзи
Лагуна, 2010
279 стр. ; 20 cm

О књизи:
Кад због сломљеног срца решиш некуд да побегнеш, постоји само једно
место... Лето је савршено почело венчањем из снова Анђелине најбоље другарице.
Док је као деверуша пратила пријатељицу ка олтару размишљала је о томе како би и
сама ускоро могла да се уда. А онда... Сви њени снови нестају јер коначно схвата да
је дечко одавно вара. А када нека девојка остане сломљеног срца са изгужваном
хаљином деверуше и савршеним паром ципела Кристијан Лубутен, и не може да се
врати кући, онда Њујорк звучи сјајно. У граду који никад не спава, Анђела ће
открити свој нови идентитет, пронаћи нове пријатеље, заљубити се у град и добити
сјајан посао. Све је савршено: продавнице, гардероба, шминка... Почиње да се виђа
с два мушкарца и одлучује да њени изласци буду тема блог страница које пише за
часопис. Ипак, једно је писати читаоцима о својим романтичним дилемама, а друго
покушати да их сама схватиш. Анђела је заљубљена у Њујорк, али хоће ли њено срце заувек припасти
великом граду или ће је ипак вратити кући? Волим Њујорк је сјајна, топло и духовито написана књига
која се не испушта лако из руку.
Преузето са:
http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1335#
Регистар аутора
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Белешка о аутору: Линдзи Келк је британски
писац и уредник дечјих књига. Када не пише, чита,
слуша музику и превише гледа ТВ, пије коктеле са
пријатељима, да купује... Лик Анђеле Кларк веома
подсећа на Линдзи. Потпуно је заљубљена у Њујорк,
али живи у Лондону.

Библиографски опис:
821.111-31
КЕЛК, Линдзи
Volim Njujork / Lindzi Kelk ; prevela s engleskog
Nada Siljanović Donati. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd
: Margo-art). - 279 str. ; 20 cm
Prevod dela: J Heart New Jork / Lindsey Kelk. - Tiraž 1500.
- O autorki: str. [293]. - Anđelin vodič kroz Njujork za
časopis Luk: str.[ 281-289]. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-521-0424-6(broš.)
NIBIS ID : 114673

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Око црвено
Кемири, Јонас Хасен
Одисеја, 2006
207 стр. ; 20 cm

О књизи:
Петнаестогодишњи Халим, дете мароканских емигранта рођено у Стокхолму,
пише дневник на јединственом халимовском језику, користећи савремени сленг, речи
арапске и измишљене и намерно искварен шведски језик. Поигравање и извртање језика
омогућава да се кроз хумор (с дашком меланхолије) проговори о озбиљним темама и у
исто време представља живу слику јунакове конфузије пред светом у потрази за својим
местом у њему. Као да то што се ломи између шведског и арапског идентитета није
довољно велики проблем, Халима су морале да снађу и пубертетске муке, проблеми у
школи и заљубљивање. Како зна и уме, Халим се носи са свим што га је снашло. Највише од свега жели две ствари: прво да освоји Марит и друго, да сачува своје корене, да се
одупре „шведификацији“ и интеграцији у друштво које не доживљава као свој културни
простор. Међутим, представа коју овај тинејџер рођен у Шведској има о арапском свету,
заправо је стереотипна западњачка представа о Оријенту. Док Халим открива нове
ствари о арапској историји, журкама, девојкама, проналажењу пријатеља, кроз његова лутања и дилеме,
читалац прати одрастање и процес самоспознаје једног осећајног младог човек.
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора
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Белешка о аутору: Јунас Хасен Кемири је
шведски романописац и сценариста, рођен
1978. г. Проглашен је једним од најзначајнијих
шведских писаца млађе генерације. Његов дебитантски роман Око црвено, објављен 2003 г., у
Шведској је продат у преко 200.000 примерака, а 2004. г. био
је најчитанија књига. Овенчан је најважнијим шведским књижевним признањем за дебитантски роман.

Библиографски опис:
821.113.6-31
КЕМИРИ, Јонас Хасен
Oko crveno / Junas Hasen Kemiri ; prevela Slavica
Agatonović. - Beograd : Odiseja, 2006 (Požega : Dream
print). - 207 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Kaleidoskop / Odiseja)
Prevod dela: Ett öga rött / Jonas Hassen Khemiri. - Na kor.
autorova slika i beleška o delu. - Tiraž 500. - Napomena
prevodioca: str. 5.
ISBN 86-7720-023-1(broš.). - ISBN 978-86-7720-023-7
NIBIS ID : 114874

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Дубље испод покривача
Киз, Маријана
Evro-Giunti, 2009
391 стр. ; 20 cm

О књизи:
Увуците се дубље испод покривача, удобно се сместите и пустите Маријану
да вас води на места на којима никад раније нисте били... Успут ћете открити све о
лажном тену, вештачким ноктима, клемпавим ушима и страственим љубавним
везама – са шминком и са таблеронима! Урнебесно смешна и упечатљива, Маријана
је у ову књигу објављених и необјављених новинских чланака укључила и неколико
прича и, као и увек, погађа равно у центар. Зато се раскомотите и узмите у руке овај
савршени приручник за модерне жене – а све остало може да сачека.
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора
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Белешка о аутору: Маријана Киз ирска књижевница, рођена 1963 г. Иако је са писањем почела
1994. г., сада је један од најуспешнијих ирских романописаца. До данас је написала десетак романа
који су штампани у 39 земаља и преведени на 23
језика. Поред романа, пише и кратке приче, чланке и колумне
за разне часописе. Са супругом живи у даблинској четврти
Данлири.

Библиографски опис:
821.111(417)-31
КИЗ, Маријана
Dublje ispod pokrivača / Marijana Kiz ; s engleskog
prevela Ivana Smola. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009
(Kragujevac : Grafostil ). - 391 str. ; 20 cm. - (Edicija Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj. 68)
Prevod dela: Further Under the Duvert / Marian Keyes. Tiraž 2000.
ISBN 978-86-505-1391-0(broš.)
NIBIS ID : 114609

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Салемово
Кинг, Стивен
Алнари, 2009
622 стр. ; 21 cm

О књизи:
Салемово је мали град у Новој Енглеској окован силама мрака, град који
постоји само у пишчевој машти. Као и у многим другим таквим градовима – који
имају своју мрачну прошлост – и у њему међу мештанима колају тајни трачеви,
дешавају се необичне ствари и живи уобичајени број пијаница и чудака, али и
покоји нормалан становник. Бен Мирс, писац скромних успеха, враћа се у
Салемово, град у којем је као дечак провео неколико година, како би написао роман
и ослободио се страхова који га прогоне од детињства. У кући за коју Бена вежу
језиве успомене сада живи нови станар, човек који изазива сумњу када клупко
мистериозних догађаја почиње да се одмотава: дечак је нестао, пас је брутално
убијен... Ускоро ће се изненађење претворити у збуњеност, збуњеност у конфузију,
а напослетку у ужас... У свету у којем не важе уобичајена правила и у којем је све
могуће.
Преузето са: http://www.alnari.rs/alnari/SALEMOVO.aspx
Регистар аутора
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Белешка о аутору: Стивен Кинг је амерички
писац, музичар, сценариста, колумниста, глумац,
филмски продуцент и режисер, рођен 1947. г. Најпознатији је по свом раду у области хорор
фантастике. До сада је продао 350 милиона примерака својих књига. Многи његови романи и приче су филмовани.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
КИНГ, Стивен
Salemovo / Stephen King ; prevod sa engleskog Vladan Stojanović. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2009 (Beograd :
Plavo slovo). - 622 str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: `Salem`s Lot. - Tiraž 1000. - Str. 9-13: Uvod u
Salemovo / Stiven King. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-7710-409-2(karton)
NIBIS ID : 114219

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Упориште . Део 1
Кинг, Стивен
Алнари, 2009
415 стр. ; 21 cm

О књизи:
Смак света наступа у наносекунди, са рачунарском грешком у тајној војној
лабораторији и милион случајних контаката који су само карике у ланчаном писму
смрти. А ево и суморног света после тога: света лишеног свих институција и деведесет процената становника. То је свет у којем шачица успаничених преживелих
бира страну – или бива изабрана. Свет у којем добро почива на крхким плећима
Мајке Ебигејл старе 108 година – док су најгори кошмари зла отелотворени у човеку
смртоносног осмеха и необјашњивих моћи: у Рендалу Флегу, мрачњаку.
Преузето са: http://www.alnari.rs/alnari/UPORI%C5%A0TE%20I%20deo.aspx

Регистар аутора

Регистар наслова
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Библиографски опис:
821.111(73)-31
КИНГ, Стивен
Uporište . Deo 1 / Stephen King ; preveo Goran Skrobonja. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2009 (Beograd : Plavo
slovo). - 415 str. ; 21 cm
Prevod dela: The Stand. - Tiraž 1000.
ISBN 978-86-7710-449-8(broš.)
NIBIS ID : 114192

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Упориште . Део 2
Кинг, Стивен
Алнари, 2010
425–939 стр. ; 21cm

О књизи:
Смак света наступа у наносекунди, са рачунарском грешком у тајној војној
лабораторији и милион случајних контаката који су само карике у ланчаном писму
смрти. А ево и суморног света после тога: света лишеног свих институција и
деведесет процената становника. То је свет у којем шачица успаничених преживелих
бира страну – или бива изабрана. Свет у којем добро почива на крхким плећима
Мајке Ебигејл старе 108 година – док су најгори кошмари зла отелотворени у човеку
смртоносног осмеха и необјашњивих моћи: у Рендалу Флегу, мрачњаку.
Преузето са: http://www.alnari.rs/alnari/UPORIŠTE%20II%20DEO.aspx

Регистар аутора

Регистар наслова
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Библиографски опис:
821.111(73)-31
КИНГ, Стивен
Uporište . Deo 2 / Stephen King ; preveo Goran Skrobonja. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2010 (Beograd : Plavo
slovo). - Str. 425-939 ; 21 cm
Prevod dela: The Stand. - Tiraž 1000.
ISBN 978-86-7710-484-9(broš.)
NIBIS ID : 114194

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Година Рака
Клаус, Хуго
Лагуна, 2010
268 стр. ; 20 cm

О књизи:
Овај аутобиографски роман Хуго Клаус је објавио 1972. године као омаж
својој љубавној вези са познатом холандском глумицом Кити Курбоа. Снажна
љубавна, еротска и сентиментална осећања као и потреба за осветом нагнали су га
да овековечи најпотпунији, најдирљивији и најинтимније приказани женски лик у
холандској литератури. Роман је, као и сва Клаусова дела, преведен на многе језике,
а у Холандији је доживео преко четрдесет издања.
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1361
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Хуго Клаус (1929–2008) сматра
се најзначајнијим и најсвестранијим холандским
писцем после Другог светског рата до данас. Педесетих година прошлог века одиграо је значајну улогу
међу авангардним сликарима у Паризу и био један од
сликара оснивача покрета Кобра (Копенхаген – Брисел –
Амстердам). Иначе се сматра значајним савременим фламанским сликарем. Његов литерарни опус је огроман. Написао је
преко стотину романа, новела, збирки приповедака и поезије,
бројне позоришне комаде, филмске сценарије. Бавио се и
режирањем филмова. Све до смрти 2008, којој је сам одредио
дан и сат еутаназијом, као спасењем од тешке болести, био је
стални фламански/холандски кандидат за Нобелову награду за
књижевност.

Библиографски опис:
821.112.5-31
КЛАУС, Хуго
Godina Raka : romansa / Hugo Klaus ; s flamanskog
prevela Ivana Šćepanović. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Maro-art). - 268 str. ; 20 cm
Prevod dela: Het jaar van de kreeft / Hugo Claus. - O autoru:
str.267-268.
ISBN 978-86-521-0348-5
NIBIS ID : 27221

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Црвена земља
Клеменчич, Лидија
Лагуна, 2010
196 стр. ; 20 cm

О књизи:
Садија, бака главног јунака овог романа, Мехмета Дурака, има наизглед
чудну жељу која се претвара готово у породични виц: тражи да буде сахрањена у
Србији. Она жели да се обрачуна са својим пореклом и напусти „црвену земљу“,
како симболички назива крај у којем њена досељеничка фамилија живи у Турској.
Мехмет, у жељи да побегне од несрећне љубави према сусетки Мирсади, пристаје
да испуни бакин завет. Тако ће Садија вечито почивалиште заиста наћи у Србији, а
главни јунак Црвене земље место за живот у Сребреници, одакле је њихова
породица пореклом. Мехмет се заљубљује у Биљану, колегиницу са вечерњег курса,
али и та љубав остаје неузвраћена. Ипак, успева да заснује породицу са другом
женом и делује као да је ипак успео да нађе мир. Осим тога, Сребреница дише
пуним плућима: привреда града напредује, локално образовање се развија, негују се
пријатељства која не обраћају пажњу на верску припадност, забава, провод, ашиковања посвуда...
Делује као да ништа не би могло да науди миру и благостању. Међутим, на лица дојучерашњих
пријатеља и суседа рат навлачи непрепознатљиве маске које у сваком од њих носе и трагичне
унутрашње промене. Догађаји незаустављиво воде ка суровој завршници... Лидија Клеменчић је
написала храбар и идеолошки непристрасан роман о једној од најболнијих тачака новије балканске
историје. Ако је први део Црвене земље кадар да забави читаоца, финале књиге никога неће оставити
равнодушним. У сваком случају, пред нама је роман где је читаочево поистовећење са ликовима и
радњом неминовно.
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Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1369#

Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Лидија Клеменчич рођена је у
Љубљани 1968. г. После завршене средње преводилачке школе радила је у породичном ресторану,
затим као преводилац за неколико међународних
организација (УН, ОЕБС) у Босни од 1996. до 2000.
Радила је као преводилац и у фабрици Вискоза, као административни секретар Фабрике тракторских кочница из
Лознице, а безуспешно је покушавала да се бави и трговином. У издању Завода за уџбенике из Београда објавила је
књигу Хоћу да будем дете (2007) у оквиру едиције Моја прича.
Живи у Лозници.

Библиографски опис:
821.163.41-31
КЛЕМЕНЧИЧ, Лидија
Crvena zemlja / Lidija Klemenčič. - Beograd : Laguna,
2010 (Beograd : Margo-art). - 196 str. ; 20 cm. - (Biblioteka
Meridijan / [Laguna] ; knj. 25)
Rečnik manje poznatih reči i izraza: str. 193-196. - O autorki: str. [197].
ISBN 978-86-521-0324-9(broš.)
NIBIS ID : 114695

О књизи:

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Оде жена код доктора
Клун, Реј
Глобосино Александрија, 2008
324 стр. ; 21 cm

Стејн и Кармен су модерни, здрави и богати. Млади су, бизнис им добро иде,
поносни су родитељи једногодишње Луне. Како се њихов живот, који се махом састојао од
одлазака са једне велике забаве на дуго и забавно путовање, претворио у ову литерарну оду
љубави? Како воли и пати човек 21. века? Како се све променило кад је, једнога дана, жена
отишла код доктора? Први роман Реја Клунија Оде жена код доктора европска читалачка и
критичка јавност дочекала са великом пажњом и разумевањем, па је овај роман месецима на
врху листа читаности не само у Холандији већ и у Немачкој, Италији, Француској, а и у
Америци је доживео велики број издања. Иако је реч о болној породичној драми, која
подсећа на Сегалову Љубавну причу, Оде жена код доктора је амстердамска урбана сторија
о јунацима који живе своје вртоглаве улоге између популарних клубова, по ритму
маркетиншких агенција, у духу најновије моде и, наравно, фудбала. Клунијева аутобиографска исповест указује на емотивну рањивост модерног човека, без обзира на
уљуљкујуће благодети напредне технологије и финансијску моћ. Књига је у врло кратком року преведена на
десетак језика и продата једној филмској компанији по досад највишој цени која је икада понуђена за
дебитантски роман. Српско издање овог романа, у зналачком преводу Иване Шћепановић, штампано је уз
подршку Холандског фонда за литерарну и преводилачку продукцију.

Преузето са:
http://www.domacaknjizara.com/user/beletristikastrani-pisci/ode-zena-kod-doktora-rejklun/33_345_8276_1_0_0/item.jsp
Регистар аутора

Регистар наслова

страна

108

Регистар издавача Хронолошки регистар
Белешка о аутору: Рејмнонд ван де Клундерт –
Клун је рођен 1964. г. и један је од најпопуларнијих
холандских писаца. Оде жена код доктора је његов
први роман.

Библиографски опис:
821.112.5-31
КЛУН, Реј
Оде жена код доктора / Клун ; превод са холандског
Ивана Шћепановић. - 2. изд. - Београд : Глобосино
Александрија, 2008 (Београд : Чигоја штампа). - 324 стр.
; 21 cm. - (Библиотека Љиљана Хабјановић Ђуровић вам
препоручује ; књ. 13)
Превод дела: Komt een vroub bij de dokter / Kluun. Право име аутора Raymond van de Klundert. - Тираж
1000. - Напомене уз текст. - Стр. 323-324: Белешка о
писцу и делу / преводилац [Ивана Шћепановић].
ISBN 978-86-7900-024-8(брош.)
NIBIS ID : 114778

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Последњи Србин
Кнежевић, Бобан
Алнари, 2009
415 стр. ; 21 cm

О књизи:
У предвечерје сукоба који одлучује о судбини свих народа у региону, кључни
потези вуку се на простору српске енклаве у Босни. Нема једноставних и потпуних
решења, на проби је све: оданост, дужност, љубав и разум. Једна жена има прилику
да оствари превагу. Један човек има моћ да понуду прихвати или одбије. Цео свет
ишчекује исход. У четири дана после којих више ништа неће бити исто.
Преузето са: http://www.alnari.rs/alnari/POSLEDNJI%20SRBIN.aspx

Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

Библиографски опис:
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Белешка о аутору: Бобан Кнежевић је рођен 1959 г.
Објавио је романе: Смрт на Нептуну, Црни цвет,
Човек који је убио лептира, збирке приповедака
Слутња андроида и Отисак звери. До сада је објавио четрдесетак прича по разним часописима и антологијама. Аутор је четири сценарија за стрипове. За своја дела
добио је неколико награда Друштва љубитеља фантастике
Лазар Комарчић.

821.163.41-31
КНЕЖЕВИЋ, Бобан
Poslednji Srbin / Boban Knežević. - 1. izd. - Beograd :
Alnari, 2009 (Beograd : Plavo slovo). - 415 str. ; 21 cm. (Biblioteka 011)
Tiraž 1000. - Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i
beleška o njemu.
ISBN 978-86-7710-414-6(broš.)
NIBIS ID : 114202

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Гола Идора
Кнез, Данијела
Evro-Giunti, 2009
266 стр. ; 20 cm

О књизи:
Интригантна прича о девојци која се преображава у своју потпуну супротност
и постаје она која немилосрдно задаје ударце онако снажно како је њој задат онај
који ју је променио из корена. Модерна бајка о Црвенкапи која је појела многе вукове, јасно сугерише да то нити је бајка, нити је ауторкина јунакиња наивна Црвенкапа,
већ једна од оних које су разбиле све митове и табуе, оголиле себе и дрско решиле да
до остварења својих циљева не бирају средства баш у инат друштву и његовим
чврстим правилима...
Преузето са: http://www.korisnaknjiga.com/gola-idora-naslov-2076
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Данијела Кнез је контраверзна
српска књижевница, рођена 1976. г.

Библиографски опис:
821.163.41-31
КНЕЗ, Данијела
Gola Idora : moderna bajka o Crvenkapi koja je pojela
mnoge vukove / Danijela Knez. - Beograd : Evro-Giunti,
2009 (Novi Sad : Budućnost). - 266 str. ; 20 cm. - (Edicija
Savremena srpska proza / [Evro-Giunti] ; knj. br.10)
Tiraž 2000.
ISBN 978-86-505-1329-3(broš.)
NIBIS ID : 114636

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Блискост
Кол, Мартина
Evro-Giunti, 2009
541 стр. ; 20 cm

О књизи:
Патрик Броди решио је да се успне високо у хијерархији лондонског
криминала и не преза ни од чега да би остварио свој циљ. И заиста, он убрзо постаје
права легенда – његова реч је закон у том свету безакоња. Међутим, идиличан живот
који жели да пружи својој супрузи Лили и њиховој деци прекида се његовим
окрутним убиством усред породичне куће. Лили је та која мора да покуша да одржи
породицу на окупу...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

Библиографски опис:
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Белешка о аутору: Мартина Кол је аутор 12
изузетно успешних романа, који брзо доспевају и
дуго остају на самим врховима светских листа
бестселера. Велики тиражи, као и заинтересованост за екранизације њених дела сведоче о
невероватној популарности ове ауторке у свету, а и код нас.
Међу њена најбоља дела убрајају се романи: Опасна жена,
Безлични људи, Блискост и Бизнис. Мартина Кол има сина и
ћерку, и живи у Есексу.

821.111-31
КОЛ, Мартина
Bliskost / Martina Kol ; sa engleskog prevela Zvezdana
Šelmić. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009 (Novi Sad :
Budućnost). - 541 str. ; 20 cm. - (Edicija Savremena svetska
proza / [Evro-Giunti] ; knj. br. 59)
Prevod dela: Close / Martina Cole. - Tiraž 2000. - Beleška o
autoru: str. [543].
ISBN 978-86-505-1296-8(broš.)
NIBIS ID : 114640

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Узрок смрти
Корнвел, Патриша
Лагуна, 2010
320 стр. ; 20 cm

О књизи:
Уочи саме Нове године један ронилац, идентификован као новинар Тед
Едингс, пронађен је мртав десет метара испод површине реке Елизабет. Да ли је
трагао само за реликвијама из Грађанског рата или је у водама око напуштеног
бродоградилишта Ратне морнарице пецао већу причу? Анонимни телефонски
позиви и нова убиства доводе докторку Кеј Скарпету, њену нећаку Луси и колеге
Веслија Бентона и Пита Марина на траг неонацистичке паравојне групе зване Нови
ционисти која жели да освоји нуклеарну централу и завлада светом. Нова година
доноси крај једног живота и почетак ноћне море за Кеј Скарпету.
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1332#
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Патриша Корнвел рођена је
1956. г. у Мајамију. Након дипломирања на Дејвидсон колеџу почела је да ради за локалне дневне
новине. Као новинар радила је готово све од
телевизијског програма до црне хронике. Од 1984.
до 1990. г. Патриша је радила као администратор у канцеларији главног патолога округа Ричмонд у држави Вирџинија.
Такође је волонтирала у ричмондској полицијској станици.
Рукопис за дебитантско остварење Постмортем (1990) одбиле
су све велике издавачке куће. Када се појавио издавач који је
публиковао Постмортем, Патриша Корнвел је освојила чак
пет награда за први роман.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
КОРНВЕЛ, Патриша
Uzrok smrti / Patriša Kornvel ; preveo Nenad Dropulić.
- Beograd : Laguna, 2010 (Novi Sad : Artprint ). - 320 str. ;
20 cm
Prevod dela: Cause of Death / Patricia Cornwell. - O autorki:
str. [321].
ISBN 978-86-521-0355-3(broš.)
NIBIS ID : 114722

О књизи:

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Смирај дана на Балкану
Куић, Гордана
Алнари, 2009
414 стр. ; 21 cm

Смирај дана на Балкану може се читати као пажљиво изнијансиран, љубавни роман
чија главна тема – љубав у брачном троуглу – добија додатна значења на фону претходних
љубави Вере Кораћ и паралелних љубавних прича њених пријатељица. Овај роман може се
читати као роман са интернационалном темом, будући да је Верин професионални живот
(она је организатор семинара енглеског језика које држе познати амерички лингвисти за
средњошколске професоре широм Југославије) повезан са бројним путовањима и галеријом
ликова наших и страних интелектуалаца. Њихови сусрети и разговори сведоче о идејним и
културолошким разликама, тачније о сукобу двеју цивилизација: западне (америчке) и
источне (балканско-југословенске). Смирај дана на Балкану може се читати као друштвеноисторијски роман о актуелним збивањима у Југославији почетком деведесетих, која наговештавају трагичан долазак новог рата. У том смислу, кулминациону тачку у фабули романа
представља окупљање свих романескних ликова, различитих националности и вероисповести, на једном месту у једном дану: велико славље поводом премијере балета који је заснован на истоименом
роману главне јунакиње и изведен у Сарајеву, 1991. године, претвара се током ноћи у жесток сукоб и свеопшту
тучу. У хумористичко-сатиричном тону, луксузни ресторан славља преображава се у „балканску крчму“ раздора.

Преузето са: http://www.alnari.rs/alnari/SMIRAJ%20DANA%20NA%20BALKANU.aspx
Регистар аутора

Регистар наслова
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Регистар издавача Хронолошки регистар
Белешка о аутору: Гордана Куић је рођена у Београду. Завршила је енглески језик и књижевност на
Филолошком факултету у Београду и Хантер колеџу у Њујорку. Живи и ради у Београду и Њујорку.

Библиографски опис:
821.163.41-31
КУИЋ, Гордана
Smiraj dana na Balkanu / Gordana Kuić. - 1. izd. Beograd : Alnari, 2009 (Beograd : Plavo slovo). - 414 str. ;
21 cm. - (Biblioteka 011)
Tiraž 2000. - Na presavijenom delu kor. lista autorkina slika
i beleška o njoj. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-7710-425-2(broš.)
NIBIS ID : 114182

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Цват липе на Балкану
Куић, Гордана
Алнари, 2010
446 стр. ; 21 cm

О књизи:
„...Урбаног садржаја, са односима који почивају на сродствима, љубавима,
браковима, страдањима и потуцањима Јевреја и Срба, њени романи првенствено
обрађују живот у грађанским круговима. Ту се говоре разни језици, ту се радо и
често путује, сусрећу се безбројни људи и главне животне теме налазе искључиво у
оквирима породичних, друштвених и интелектуалних додира. У преобиљу ликова и
мноштву епизода, романи Гордане Куић неприметно одражавају јединствену унутрашњу нит коју чини особена балканска јеврејска носталгија, јака духовна и емотивна
везаност сарајевских и београдских Јевреја за завичај. У романима Гордане Куић Јевреји се јављају као носиоци традиционалних грађанских и урбаних вредности и племенитих староседелачких спона међу људима који су на истоме тлу дуго делили
заједничку историјску коб.“
Предраг Палавестра, Јеврејски писци у српској књижевности
Преузето са: http://www.alnari.rs/alnari/CVAT%20LIPE%20NA%20BALKANU.aspx
Библиографски опис:
Регистар аутора

Регистар наслова
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Регистар издавача Хронолошки регистар

821.163.41-31
КУИЋ, Гордана
Cvat lipe na Balkanu / Gordana Kuić. - 2. izd. - Beograd : Alnari, 2010 (Beograd : Plavo slovo). - 446 str. ; 21
cm. - (Biblioteka 011)
Tiraž 1000. - Na presavijenom delu kor. lista autorkina slika
i beleška o njoj. - Napomene uz tekst. - Beleška o piscu: str.
[447].
ISBN 978-86-7710-424-5(broš.)
NIBIS ID : 114184

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Реаниматор
Лавкрафт, Хауард Филипс
Табемакл, 2009
210 стр. ; 21 cm

О књизи:
Чак и ако вам прва реакција на лигње није онирично запевање Cthulhu
R’lyeh fhtagn, после чак седам(!) књига Хауарда Филипса Лавкрафта за две године у
издању Табернакла, човеку није, и не може да буде, свеједно. Најновија међу њима
је збирка прича Реаниматор, па ће овом приликом дремљиви Ктулу ипак уступити
место животу и делу Херберта Веста, али, ко зна…
Преузето са: http://www.domomladine.org/sr_RS/news/1372/17.html
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Хауард Филипс Лавкрафт
(1890–1937) је амерички писац фантастике, хорора и
научне фикције на чији стил је утицао Едгар Алан По.
За живота је био мало популаран, али је имао огроман
утицај на модерне писце фантастичног хорора.

Библиографски опис:
821.111(73)-32
ЛАВКРАФТ, Хауард Филипс
Reanimator / H. F. Lavkraft ; [prevod Tihomir
Jovanović]. - 1. izd. - Sremska Mitrovića : Tabernakl, 2009
(Beograd : Hektor print ). - 210 str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: Dagon and other Macabre Tales. - Autorova
slika. - Tiraž 1000. - Hauard Filips Lavkraft: [212].
ISBN 978-86-85269-35-6(broš.)
NIBIS ID : 114351

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Изабрани радови Т. В. Спивета
Ларсен, Рејф
Геопоетика, 2009
373 стр. ; 24 cm

О књизи:
Т. В. Спивет је дванаестогодишњи дечак, генијални картограф, који живи са
својом породицом на ранчу у Монтани. Да би боље разумео свет који га окружује,
он црта необичне, врло детаљне мапе и оне красе маргине овог несвакидашњег
романа првенца: мапе природе, понашања чланова породице, као и биљног и
животињског света из његовог окружења. Спивет прима неочекивани телефонски
позив из Смитсонијана у којем сазнаје да је освојио престижну Бердову награду.
Уобичајеном току његовог живота долази крај, те почиње луда пустоловина широм
целе земље, која одводи Т. В.-а с породичног ранча до знаменитих музејских холова.
Дуга, забавна и напета авантура која из корена мења његов живот открива
читаоцима узбуђујуће тајне његове породице и твори магију саткану од речи и слика
о плимама и осекама сломљеног срца, о самоћи и љубави. Изабрани радови Т. В.
Спивета је ведра, забавна, бескрајно чаробна и неподношљиво жестока књига, путовање кроз велике и
мале животне мистерије у којем уживају читаоци свих узраста широм света.
Преузето са: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2170
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Рејф Ларсен је студирао на
Универзитету Браун и предаје на Универзитету
Колумбија, где је и магистрирао књижевност. Такође
се бави режирањем и продуцирањем филмова. Снимао је документарце у Сједињеним државама, Уједињеном Краљевству и средњој и јужној Африци. Живи у Бруклину, у Њујорку. Изабрани радови Т. В. Спивета су његов први
роман

Библиографски опис:
821.111(73)-31
ЛАРСЕН, Рејф
Izabrani radovi T. V. Spiveta / Rejf Larsen ; preveo s
engleskog Igor Cvijanović ; [ilustrovali Ben Gibson i Rejf
Larsen]. - Beograd : Geopoetika, 2009 (Beograd : Čigoja
štampa). - 373 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Svet proze /
Geopoetika, Beograd)
Prevod dela: Selected Works of T. S. Spivet / Reif Larsen. Tiraž 1000. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-7666-199-2(broš.)
NIBIS ID : 114274

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Милена Павловић Барили
Латковић, Војислава
Беокњига, 2009
294 стр. ; 20 cm

О књизи:
Овај занимљиви роман књижевнице Војиславе Латковић, својом реалношћу,
сугестивношћу и сликовитошћу на поетски начин, дочарава период од почетка 20.
века до краја Другог светског рата, период у коме је живела и стварала сликарка
Милена Павловић Барили. Писац ове вредне књиге, својом маштом, вешто нас води
кроз време, те нам се чини да и данас, сто година од рођења, заједно са Миленом
Павловић Барили, обилазимо нове изложбе које су уприличене у градовима где је
живела и радила... У овој узбудљивој причи о Милени Павловић Барили необичној
уметници, лако уочавамо сликовите описе природе и догађаја, приказе ситуација, као
и упечатљиве ликове главне јунакиње, њених родитеља, рођака и пријатеља-сликара и
модела са којима је сарађивала. Сви ликови су вешто оживљени и, док воде
међусобне дијалоге, стичемо утисак да их познајемо и да нам главна јунакиња, у
монолозима и дијалозима, сама прича свој живот, своја путовања и разговоре са сликарима,
савременицима Ђорђом де Кириком, Андре Бретоном, Салвадором Далијем и другима.
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Војислава-Беба Латковић је рођена 1936.
г. у Његушима. На Цетињу је завршила основну школу, гимназију и Вишу педагошку школу, где је кратко време и службовала. Пише поезију и биографије познатих личности. Предавала је француски и српски језик у Тивту. Живи у Крагујевцу.

Библиографски опис:
821.163.41-94
ЛАТКОВИЋ, Војислава
Милена Павловић Барили : сликарка
надреалистичке композиције / Војислава Латковић. Београд : Беокњига, 2009 (Београд : Беокњига). - 294 стр.
: илустр. ; 20 cm. - (Едиција Жене које су стварале
историју ; 10)
Ауторкина слика. - Слике М. Павловић Барили. - Тираж
1000. - Стр, 285-291: Боја и дух српског уметничког
космополитизма / Миодраг Д. Игњатовић. - Белешка о
писцу: стр. 293-294. - Библиографија: стр. 283.
ISBN 978-86-7694-254-1(брош.)
1) Павловић-Барили, Милена (1909-1945) - У литератури
NIBIS ID : 114509

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Кула од карата
Лашон, Стиг
Чаробна књига, 2009
606 стр. ; 21 cm

О књизи:
У гетеборшку болницу Салгренска хитно су примљена два пацијента: старији
мушкарац с озбиљном повредом главе и девојка у критичном стању. Када се
пробуди из анестезије, Лизбет Саландер открива да је њен највећи непријатељ
удаљен од ње свега десетак метара – претња или време за освету? Без Ерике Берјер
на кормилу, у редакцију Миленијума као да се увукао свеопшти хаос. Међутим, као
и увек, Микаел Блумквист је одлучан у намери да разреши највећу аферу у
досадашњој каријери – не либећи се да при том уздрма и највише државно руководство и институције. У новом окружењу, као главна уредница великог
стокхолмског дневног листа, Ерика Берјер се суочава с бројним проблемима. Ипак,
није рачунала на то да ће морати да се суочи и с непознатим перверзним прогонитељем. А помоћ ће јој стићи са стране с које се најмање надала.
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=393&Itemid=29
Регистар аутора
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Белешка о аутору: Стиг Лашон (1954–2004)
шведски новинар и уредник, познат је по неуморном истраживању и критици негативних друштвених појава у шведском друштву. Почетком ове
деценије, започео је рад на серијалу Миленијум.
Непосредно пред објављивање Мушкараца који мрзе жене
умро је услед тешког срчаног удара, не дочекавши планетарни
успех својих романа. Популарност трилогије учинила је Стига
Лашона најчитанијим светским писцем у 2010. години, као и
најчитанијим европским писцем у 2008. и 2009. години!

Библиографски опис:
821.113.6-31
ЛАШОН, Стиг
Kula od karata : treći deo trilogije Milenijum / Stig
Lašon ; preveli Dorijan Hajdu, Zorica Mančić i Danijela
Babić. - Beograd : Čarobna knjiga, 2009 (Beograd : Publish). - 606 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Žestina / [Čarobna
knjiga])
Prevod dela: Luftslottet som sprängdes / Stieg Larsson. Tiraž 1500. - Na kor. beleška o autoru i delu.
ISBN 978-86-7702-093-4(broš.)
NIBIS ID : 114323

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Онича
Ле Клезио, Жан Мари-Гистав
IPS Media; Просвета, 2009
204 стр. ; 20 cm

О књизи:
Књига прати два пута, пут главног јунака, дванаестогодишњег Фентана, који
га води од Европе до Африке, у ствари пут пишчев, који је у седмој години започео
своју прву књигу, као и његов јунак на броду, путујући у Нигер, и наш пут, пут овог
романа, који без патоса говори о једној великој цивилизацији, пониженој, презреној
и ратом уништеној. У агонији колонијалне власти, три паралелне приче: сина, мајке,
оца. Африка као камен на којем пуцају спољне опне које јунаке раздвајају од себе и
ближњих.
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Жан Мари-Гистав Ле Клезио
је француски и маурицијски писац, рођен 1940. г. у
Ници. Написао је преко 30 књижевних дела. Нобелову награду за књижевност је добио 2008. г.

Библиографски опис:
821.133.1-31
ЛЕ Клезио, Жан Мари-Гистав
Oniča / Ž. M. G. Le Klezio ; preveo Miloš
Konstantinović. - 1. izd. - Beograd : IPS Media : Prosveta,
2009 (Beograd : Colorgrafx ). - 204 str. ; 20 cm
Prevod dela: Onitsha / J.M.G. le Clezio. - Tiraž 3000. - Str.
203-204:Oniča, Afrika u snu /M. K. [Miloš Konstantinović].
ISBN 978-86-7274-403-3(IPS Media). - ISBN 978-86-0701893-2(Prosveta)
NIBIS ID : 114398

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Тужбалица о глади
Ле Клезио, Жан Мари-Гистав
IPS Media; Просвета, 2009
172 стр. ; 20 cm

О књизи:
Радња се одвија у Паризу, тридесетих година прошлог века, а писац нам
испреда причу о Етел, девојци која се бори за себе и за спас својих родитеља које је
растурила политика и узајамна мржња. Прича је наизглед веома једноставна.
Наратор, који и јесте и није писац, прича о животу девојке Етел Браун која може,
али и не мора бити мајка Ж. М. Г. Ле Клезиja.
Преузето са: корица књиге

Регистар аутора

Регистар наслова
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Библиографски опис:
821.133.1-31
ЛЕ Клезио, Жан Мари-Гистав
Tužbalica o gladi : roman / Ž. M. G. Le Klezio ; prevela
Ljiljana Prošić Kraković. - 1. izd. - Beograd : IPS Media :
Prosveta, 2009 (Beograd : Colorgrafx). - 172 str. ; 20 cm
Prevod dela: Le ritournelle de la faim / J.M.G. Le Clezio. Tiraž 3000.
ISBN 978-86-7274-404-0(IPS Media). - ISBN 978-86-0701894-4(Prosveta)
NIBIS ID : 114399

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Уранија
Ле Клезио, Жан Мари-Гистав
IPS Media; Просвета, 2009
226 стр. ; 20 cm

О књизи:
Радња овог романа је смештена у утопистичкој заједници на пацифичкој
мексичкој обали. У напуштеној језуитској богословији, осамдесетих година, основана је „република“ Кампос. О њој сазнајемо захваљујући једном од њених становника, шеснаестогодишњем Инуити, Рафаелу, сину алкохоличара. Деца не похађају државну школу: уместо тога, јутра проводе обрађујући земљу, а преко дана у
учењу и „разговору“; имају сексуално образовање, али нису довољно охрабрени да
га примене; на организовану религију се гледа са неодобравањем, а новчана размена
је забрањена.
Преузето са: корица књиге

Регистар аутора

Регистар наслова
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Библиографски опис:
821.133.1-31
ЛЕ Клезио, Жан Мари-Гистав
Uranija / Ž. M. G. Le Klezio ; preveo Miloš
Konstantinović. - 1. izd. - Beograd : IPS Media : Prosveta,
2009 (Beograd : Colorgrafx). - 226 str. : ilustr. ; 20 cm
Prevod dela: Ourania / J.M.G. Le Clezio. - Tiraž 3000. Uranija, moderni klasični roman: str. 225-226.
ISBN 978-86-7274-402-6(IPS Media). - ISBN 978-86-0701892-5(Prosveta)
NIBIS ID : 29860

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Аман
Ли Барнс Вирџинија и Боди, Џенис
Глобосино Александрија, 2009
333 стр. ; 21 cm

О књизи:
Аман је истинита прича једне девојке из Сомалије...
„Отворена, дирљива аутобиографија... Кроз ову убедљиву исповест у првом
лицу назире се људска патња у земљама које су нам познате из збуњујућих извештаја
у вечерњим вестима.“
Elle
Преузето са: http://www.domacaknjizara.com/user/beletristika-strani-pisci/amanvirdzinija-li-barns-dzenis-bodi/33_345_15349_1_0_0/item.jsp

Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о ауторима: Причу о Аман у оригиналу је саставила
Вирџинија Ли Барнс, антрополог Универзитета на Хавајима.
Након њене смрти, 1989. г., рукопис је завршила Џенис Боди,
професор антропологије на Универзитету у Торонту, која је
додала увод и причу Аман сместила у социјални и историјски
контекст.

Библиографски опис:
821.111(73)-94
ЛИ Барнс, Вирџинија
Аман : прича једне девојке из Сомалије испричана
Вирџинији Ли Барнс и Џенис Боди / превод с еглеског
Катарина Брајовић. - 1. изд. - Београд : Глобосино
Александрија, 2009 (Београд : Чигоја штампа). - 333 стр.
; 21cm. - (Библиотека Љиљана Хабјановић Ђуровић вам
препоручује ; књ. 19)
Превод дела: Aman. - Тираж 1000. - Стр. 7-14: Предговор
/ Џенис Боди. - Неки подаци Џенис Боди уз Аман: стр.
285-331.
ISBN 978-86-7900-033-0(брош.)
1. Боди, Џенис - Аутор NIBIS ID : 114777

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Шпанска невеста
Ловаш, Илдико
Фабрика књига, 2009
277 стр. ; 20 cm

О књизи:
Роман Шпанска невеста из две временске тачке и у два женска гласа (од
којих један припада супрузи најконтроверзнијег мађарског писца Гезе Чата) приповеда причу која обухвата читаво једно столеће. На позадини крупних историјских
промена с краја деветнаестог и двадесетог века, у културном миљеу краха Аустроугарског царства и социјалистичке Југославије, пратимо повести две јунакиње, које
у преломним тренуцима свог живота покушавају да разумеју своје постојање и
удахну му смисао. Овде није реч о историји, нити о алегоријској интерпретацији те
велике историје; реч је напросто о личним судбинама и односима, о љубави и
родитељству, о неразумевању и патњи, која се не оправдава историјским (не)приликама, него је једноставна последица понашања појединачних карактера. Не
подредивши личне судбине колективним историјама, Илдико Ловаш написала је
упечатљив роман о животу на размеђи векова, култура и држава.
Преузето са: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/126521_%C5%A0panska%20nevesta_ISBN:978-867718-087-4
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Илдико Ловаш рођена је 1967.
г. у Суботици. Објавила је књиге прича Мастионица, Друга прича и Via del Corso; и романе Нага у
причи и Излаз на Јадран – Џејмс Бонд у Бачкој.
Њене приче уврштене су у више антологија. Проза
јој је превођена на српски, словеначки и италијански. Добитница је Сирмаијеве, Бодригваријеве и Сиверијеве награде. Од
1998. г. је главна уредница суботичког часописа за књижевност Üzenet (Порука).

Библиографски опис:
821.511.141(497.11)-31
ЛОВАШ, Илдико
Španska nevesta : (devojački roman) / Ildiko Lovaš ; s
mađarskog preveo Arpad Vicko. - Beograd : Fabrika knjiga,
2009 (Beograd : Standard 2). - 277 str. ; 20 cm. - (Edicija
Dan i noć / Fabrika knjiga ; knj. 39)
Prevod dela: Spanyol menyasszony / Ildiko Lovas. - Na
presavijenom delu prednjeg kor. lista beleška o autoru.
ISBN 978-86-7718-087-4
NIBIS ID : 114436

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Његошево песништво
Ломпар, Мило
Српска књижевна задруга, 2010
438 стр. ; 19 cm

О књизи:
Професор Београдског универзитета, др Мило Ломпар већ је написао
награђене и похваљене аналитичке књиге о Његошу и Црњанском. Сад је пред
читаоцима обимна студија о врховима Његошеве поезије: кратке песме, Луча микрокозма, Горски вијенац, Лажни цар Шћепан Мали. На начин модерне науке, из угла
књижевно-теоријског колико и теолошко-метафизичког, Ломпар разматра тајне
Његошеве мисли, уметности и поезије. То је и потребно уочи 160 година смрти и 200
година рођења највећег српског песника.
Преузето са:
http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&products_
id=759
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Мило Ломпар је рођен 1962. г.
у Беогрду. Дипломирао је на Филолошком факултету у Београду, на Групи за југословенску и општу
књижевност. Такође, на Филолошком факултету у
Београду предаје српску књижевност 18. и 19. века
и културну историју Срба. За своје књиге књижевне критике
добитник је бројних награда.

Библиографски опис:

821.163.41.09-1 Његош П. II Петровић
ЛОМПАР, Мило
Његошево песништво / Мило Ломпар. - Београд :
Српска књижевна задруга, 2010 (Нови Сад : Будућност).
- 438 стр. ; 19 cm. - (Српска књижевна задруга ; коло 102,
књ. 687)
Тираж 1000. - Белешка о писцу: стр. 435. - Напомене и
библиографске референце уз текст.
ISBN 978-86-379-1135-7(картон)
1) Његош, Петар II Петровић (1813-1851) - Поезија
NIBIS ID : 114820

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Месечари и други есеји
Лондон, Џек
Службени гласник, 2009
181 стр. ; 20 cm

О књизи:
Најуспешнији амерички писац првих десетлећа XX века, приповедач и романсијер, Џек Лондон (1876–1916) је био истовремено и изврстан есејиста, често изузетно радикалан заговорник револуције. Бол и жестина које препознајемо у његовим
делима Зов дивљине (које ће због „претеране радикалности“ бити 1929. забрањено у
Италији и Југославији, а у Берлину убрзо горети на великој ломачи књига), Бели
очњак или Морски вук, овде порађају интелектуални крик.
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Џон Грифит (1976–1916) је
амерички писац, познат као Џек Лондон, један од
најчитанијих у првој половини 20. века. Написао
око 50 приповедака и романа. Најпознатији су Зов
дивљине и Бели очњак и аутобиографски роман
Мартин Идн (1909). Говорио је о животу радничке класе, са
изразито социјалистичком тенденцијом. Често је описивао људе са дна, потлачене и понижене и зато је назван „амерички
Горки“.

Библиографски опис:

ЛОНДОН, Џек
Mesečari i drugi eseji / Džek London ; izabrao i preveo
Milan Miletić. - Beograd : Službeni glasnik, 2009 (Beograd :
Glasnik). - 181 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ključevi / Službeni
glasnik) (Glasnik)
Prevod dela: Revolution and Other Essays / Jack London. Pravo ime autora: John Griffith. - Tiraž 800. - Str. 175-180:
O piscu i delu / Milan Miletić. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-519-0127-3(broš.)
NIBIS ID : 114473

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Вредна љубави
Лоу, Фиона
Evro-Giunti, 2010
184 стр. ; 17 cm

О књизи:
За доктора Тома Бракена посао у Вијетнаму је значио много више од
оснивања агенције за бригу о здрављу локалног становништва. Дошао је да прочисти
сопствену душу. Када се медицинска сестра Бек Монахан појавила на његовом
прагу, помислио је да је она само једна у низу болничарки обузетих налетом
ентузијазма. Међутим, њене љубичасте очи скривале су тајне које су будиле његову
знатижељу. Постепено, док заједно раде у прелепом крајолику, Том схвата да Бек
држи кључеве његовог срца...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Фиона Лоу је одрастала на Папа
Новој Гвинеји. Живи у Аустралији. Од 2005. г., када
је објавила свој први љубавни роман, издала је још
девет романа.

Библиографски опис:
821.111-31
ЛОУ, Фиона
Vredna ljubavi / Fiona Lou ; prevod s engleskog Svetlana Rujević. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2010 (Novi
Sad : Budućnost). - 184 str. ; 17 cm. - (Edicija Harlekin)
Prevod dela: A Woman to Belong to / Fiona Lowe. - Tiraž
5000.
ISBN 978-86-505-1517-4(broš.)
NIBIS ID : 114548

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Запечаћени анђео
Љесков, Николај Семјонович
Бернар, 2009
249 стр. ; 21 cm

Из књиге:
„Оцу Памви нисам више ни речи казао, а и што бих могао казати: ако си
груб, благословиће те, ако га удариш, поклониће ти се до земље. Неодољив је тај
човек са својом кроткошћу. Чега би се уплашио кад сам тражи да иде у пакао? Не,
нисам се узалуд бојао и дрхтао да ће нас спалити као гангрена живо ткиво. Својом
смерношћу он ће и демоне из пакла отерати или обратити Богу! Они стану да га
муче, а он ће молити:ʼудрите јаче, јер сам то заслужиоʼ. Не, не! Ни сотона не би
издржао такву кроткост! Он ће руке упропастити тукући га, искидати канџе и
признати своју немоћ пред Творцем, који је саздао такву љубав – и постидеће се.“
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Николај Семјонович Љесков
је руски писац рођен 1931. г. у селу Горохову. Гимназију је похађао у Орелу. Не завршивши је,
запослио се као судски чиновник у Орелу и Кијеву,
а потом и као трговачки путник једне енглеске
фирме, за чији је рачун пропутовао Русију. Од 1861. г. је професионални писац и живи од књижевно-публицистичког рада.
Умро је 1895.

Библиографски опис:
821.161.1-32
ЉЕСКОВ, Николај Семјонович
Запечаћени анђео : хришћанске приче и легенде /
Николај Семјонович Љесков ; превели Владимир
Јагличић и Петар Митропан, [предговор превео Ранко
Гојковић] ; приредио Никола Дробњаковић. - Стари
Бановци ; Београд : Бернар, 2009 (Врњачка Бања :
Интерклима графика). - 249 стр. : ауторова слика ; 21 cm.
- (Библиотека Чисти понедељак / [Бернар])
Тираж 500. - Стр. 5-9: Николај Семјонович Љесков /
Василина Орлова. - Стр. 246-249: Праведници Николаја
Љескова / Владимир Јагличић. - Напомене уз текст.
ISBN 978-86-87993-02-0(брош.)
1) Љесков, Николај Семјонович (1831-1895)
821.161.1.09Љесков Н. С.
NIBIS ID : 30827

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Домаћин
Мајер, Стефани
Evro-Giunti, 2009
631 стр. ; 24 cm

О књизи:
У овој мешавини научнофантастичног и љубавног романа, Стефани Мајер
открива шта се дешава с интимним везама када два бића настањују исто тело. Земљу
је окупирала ванземаљска раса Душа, која запоседа људска тела и брише њихове
личности. Мелани Страјдер, једна од малобројних слободних људи, бива ухваћена и
њено тело настани Душа по имену Луталица, жива легенда међу припадницима своје
врсте због многих домаћина у којима је боравила и мноштва планета на којима је
живела. Њен задатак је да открије локацију преосталих припадника покрета отпора.
Међутим, битисање у људском телу и људском уму није ни налик било чему што је
Луталица до тада искусила. Убрзо открива да Мелани нема намеру да се преда без
борбе – уместо да јој пружи жељне информације, она Луталичин ум испуњава сећањима на вољеног мушкарца, Џареда, који је још увек у бекству. Немоћна да се
одупре жељама свог домаћина, Луталица почиње да жуди за тим истим човеком, кога по задатку мора
да пронађе. Када околности натерају Луталицу и Мелани да се и против своје воље удруже, оне ће
кренути у опасну и неизвесну потрагу за мушкарцем кога обе воле.
Преузето са: http://knjige.kombib.rs/domacin
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Стефани Мајер је америчка
књижевница, рођена 1973. г. Своју славу је стекла
као ауторка серијала Сумрак који је продат у више
од 42 милиона примерака широм света и преведен на
више од 37 светских језика. Године 2008, са преко 22
милиона продатих књига, била је најпродаванији писац.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
МАЈЕР, Стефани
Domaćin / Stefani Majer ; s engleskog preveo Nemanja
Rabrenović. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009 (Subotica : Rotografika). - 631 str. ; 24 cm
Prevod dela: The Host / Stephenie Meyer. - Tiraž 3000. Beleška o autoru: str. 631.
ISBN 978-86-505-1429-0(karton)
NIBIS ID : 114595

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Кратак други живот Бри Танер
Мајер, Стефани
Evro-Giunti, 2010
149 стр. ; 24 cm

О књизи:
Упознајте свет Сумрака из новог, мрачнијег угла... Бри Танер се готово и не
сећа свог живота пре него што је добила изоштрена чула, невероватну физичку снагу
и надљудске рефлексе... пре него што је постала вампирица, увек жељна крви...
Преузето са: http://www.korisnaknjiga.com/kratak-drugi-zivot-bri-taner-naslov-2912

Регистар аутора

Регистар наслова
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Библиографски опис:
821.111(73)-31
МАЈЕР, Стефани
Kratak drugi život Bri Taner : priča iz Pomračenja /
Stefani Majer ; s engleskog prevela Dijana Đelošević. - 1.
izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2010 (Subotica : Rotografika ).
- 149 str. ; 24 cm
Prevod dela: The Short Second Life of Bree Tanner : An
Eclipse Novella / Stephenie Meyer. - Tiraž 3000. - Beleška o
autoru: str. 149.
ISBN 978-86-505-1579-2(karton)
NIBIS ID : 114568

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Проводаџије
Макомбер, Деби
Evro-Giunti, 2009
199 стр. ; 17 cm

О књизи:
Самохрана мајка Дори Робертсон је изненада под притиском – треба да нађе
новог оца за свог једанаестогодишњег сина. И већ је одабрала кога жели: бившег
професионалног фудбалера Гавина Паркера. Пошто и Гавинова кћерка жели да се
њен отац опет ожени, деца одлучују да удруже снаге. Гавин предлаже Дори да почну
да се виђају, само да учине деци по вољи. Дори закључује да нема опасности... све
док је он не пољуби...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Деби Макомбер је популарна
америчка књижевница, рођена 1948. г. До сада је
објавила преко 150 љубавних романа. Преко 60 милиона њених књига је продато широм света.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
МАКОМБЕР, Деби
Provodadžije / Debi Makomber ; prevod s engleskog
Svetlana Rujević. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009
(Novi Sad : Budućnost). - 199 str. ; 17 cm. - (Edicija Harlekin)
Prevod dela: The Matchmakers / Debbie Macomber. - Tiraž
5000.
ISBN 978-86-505-1326-2(broš.)
NIBIS ID : 114557

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Лутајући Бокељ
Маловић, Никола
Лагуна, 2010
375 стр. ; 20 cm

О књизи:
Високим планинским венцем с једне, и морем с друге стране, омеђена је
Бока Которска, самостална и суверена (!) држава. Пуна је туриста, изненадних
ситуација, необичних дешавања, мистериозних нестанака. И фешти. Пратимо
пустоловине јунака Ника у 24 поглавља, кроз тежњу савременог Одисеја да се
врати жени. Видимо све летње медитеранске боје плавог и осећамо слан укус мора.
Имамо пред собом рафиниран роман чије се свако поглавље бори за читаочеву
пажњу. Увек се нешто догађа. Од неколико прилика за започињање „рата свих
против свих“, једна је и искориштена. Како се у томе сналази Нико, који, како тече
радња романа, од чистог паганина постаје хришћанин? Сигурно је једино да је
српска књижевност Лутајућим Бокељом добила медитерански роман какав је
одавно чекала, роман који је враћа бескрајном плаветнилу и соли на начин колико
заводљив и пријемчив, толико слојевит.
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=619#
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Никола Маловић је рођен 1970.
у Котору. Дипломирао је на Филолошком факултету
у Београду. Објавио је књигу кратких прича Последња деценија, новеле у драмској форми Капетан Визин – 360 степени око Боке, Перашки гоблен и око
2000 текстова. За роман Лутајући Бокељ добио је награде Борислав Пекић, Лаза Костић и Награду за прозу Бањалука 2008.
Године 2010. објавио је збирку прича Пругастоплаве сторије.
Живи у Херцег Новом.

Библиографски опис:
821.163.41(497.16)-31
МАЛОВИЋ, Никола
Lutajući Bokelj / Nikola Malović. - 6. izd. - Beograd :
Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). - 375 str. ; 20 cm. (Edicija Meridijan ; knj. 7)
Registar manje poznatih izraza i reči: str. 371-375. - O autoru: str. [377].
ISBN 978-86-7436-844-2(broš.)
NIBIS ID : 114668

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Погрешан траг
Манкел, Хенинг
Чаробна књига, 2010
446 стр. ; 21 cm

О књизи:
Легендарни инспектор Курт Валандер беспомоћни је сведок ужаса: млада
девојка се у пољу полива бензином и тик пред његовим очима претвара у буктињу.
Дубоко узнемирен, покушава да открије њен идентитет и мотиве самоспаљивања. У
исто време, у леђа бившег министра правде зарива се секира и он постаје прва
жртва серијског убице који својим жртвама скида скалпове. Крајње реалистични
прикази истраге, Валандеровог кошмара самоиспитивања и погрешних трагова,
психолошки продори у једну трагично поремећену свест, али и захватање проблема
насиља и слабости институција чак и у тако уређеним друштвима као што је
шведско – чине овај роман врхунским трилером, али и романом који потрагу за
убицом развија у потрагу за одговорима на нека болна питања савременог света.
Роман Погрешан траг добио је 1995. године награду Шведске академије криминалистичких писаца за најбољи шведски криминалистички роман. Добитник је и награде Gold Dagger,
коју додељује британско Удружење писаца криминалистичких романа.
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=356&Itemid=29
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Хенинг Манкел је шведски писац криминалистичких романа, повремено аутор
дечјих књига и драматург, рођен 1948. Читалачкој
публици најпознатији по серији криминалистичких
романа о инспектору Курту Валандеру.

Библиографски опис:
821.113.6-31
МАНКЕЛ, Хенинг
Pogrešan trag / Hening Mankel ; preveli Dorijan Hajdu
i Željko Ćirikovački. - Beograd : Čarobna knjiga, 2010
(Beograd : Rubikon). - 446 str. ; 21 cm. - (Misterije inspektora Valandera) (Biblioteka Žestina)
Prevod dela: Villospar / Henning Mankell. - Tiraž 800. - Na
kor. beleška o autoru i delu.
ISBN 978-86-7702-110-8(broš.)
NIBIS ID : 114316

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Алхемичарева формула
Маријани, Скот
Лагуна, 2010
375 стр. ; 20 cm

О књизи:
Откријте тајне бесмртности – уколико вас смрт пре тога не стигне… Тамо
где је Хоуп ту је и невоља… Бивши истакнути припадник специјалних јединица Бен
Хоуп је човек ког растрже трагедија из прошлости, те сада посвећује свој живот
спасавању киднаповане деце. Но када Бену затраже да нађе древни рукопис који би
могао да спасе дете на самрти, он ће се отиснути у најсмртоноснији задатак у свом
животу. Сматра се да тај документ садржи формулу еликсира живота коју је пре
више деценија поново открио чувени алхемичар Фулканели. Али ускоро постаје
јасно да то благо лове и многи други – у неупоредиво мрачније сврхе. Као да сви –
још од нациста за време Другог светског рата па до моћне католичке организације
Gladius Domini – желе да проникну у тајну бесмртности. Заједно са америчком
научницом докторком Робертом Рајдер, Бена Хоупа пут води од Париза до
прастарих катарских упоришта у Лангедоку, где вековима лежи скривена незамислива тајна…
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1370#
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Скот Маријани је одрастао у
Сент Ендрузу у Шкотској. Студирао је савремене
језике на Оксфорду, а потом радио као преводилац,
музичар, инструктор пуцања из пиштоља и хонорарни новинар, све док није „по струци“ постао
писац. После неколико година проведених у Италији и Француској, Скот је открио своју садашњу осамљену списатељску
луку у дивљем крају западног Велса – једну сеоску кућу из
1830, са све раштрканим шумама и тајним пролазом. Кад не
пише, Скот ужива у џезу, филмовима, класичним мотоциклима
и астрономији.

Библиографски опис:
821.111-31
МАРИЈАНИ, Скот
Alhemičareva formula / Skot Marijani ; prevela Dubravka Srećković Divković. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). - 375 str. ; 20 cm
Prevod dela: The Alchemist`s Secret / Scott Mariani. - Tiraž
1500. - O autoru: str. [377].
ISBN 978-86-521-0440-6(broš.)
NIBIS ID : 114690

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Оркестар на педале
Марковић Бели, Радован
Evro-Giunti, 2009
305 стр. ; 20 cm

О књизи:
Оркестар на педале, друго „углађено“ издање романа за који је 2005. аутор
добио награду Стеван Сремац, роман је о надасве необичном човеку, доктору Суботи, управнику ваљевске луде куће, и његовом доласку у Србију и потуцањима од
ратишта до луднице, о трагању за изгубљеним оркестром на педале. У том трагању
за оним неповратним, јунак осетљивог духа, интелектуалац, лирски побуњеник, покушава да оно изгубљено, ако не у реалном свету који је захваћен општим лудилом,
пронађе ван тог времена и простора, у просторима својих сећања...
Преузето са: http://www.evro-giunti.com/Evro%20giunti%20sajt3/radb.html#
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Радован Бели Марковић, је
српски приповедач и романописац, рођен 1947. г. у
селу Ћелије код Лазаревца. Сврстава се у ред
најзначајнијих савремених српских писаца чија је
проза многим својим елементима готово прекретничка у српској књижевности и као таква буди велико
интересовање и читалаца и књижевних критичара. Књижевни
опус овог аутора броји више од 15 наслова. Његова дела награђена су престижним наградама, уврштена у неколико антологија, а његовој прози посвећени су зборници и засебне
књиге, као и многи радови објављени у књижевним часописима. Радован Бели Марковић је редовни члан-сарадник
Матице српске, члан Српског књижевног друштва и Српског
ПЕН центра. Живи и ствара у Лајковцу.

Библиографски опис:
821.163.41-31
МАРКОВИЋ Бели, Радован
Orkestar na pedale : (kutije doktora Subote) / Radovan
Beli Markovic. - 2. ugladeno izd. - Beograd : Evro-giunti,
2009 (Novi Sad : Buducnost). - 305 str. ; 20 cm. - (Edicija
Savremena srpska proza ; knj. br. 12)
Tiraž 2.000. - Beleška o autoru: str. 301-302.
ISBN 978-86-505-1412-2 (broš.)
NIBIS ID : 114574

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Двадесет и четири зида
Маројевић, Игор
Лагуна, 2010
188 стр. ; 20 cm

О књизи:
Други роман Игора Маројевића Двадесет и четири зида – чије је ново,
знатно прерађено издање пред читаоцем – представља прво прозно испитивање сиде
у српској књижевности и знатно шире. Како у данима демонстрација 1996/97. води
паралелни живот једна алтернативна група људи, чији значајан део чине и оболели
од „куге двадесет првог века“? Упечатљива, потресна и врло прегледна љубавна
прича овог дела претворила га је и у култну позоришну адаптацију која је у
Београдском драмском позоришту играна 2003. и 2004. године...
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1366#
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Игор Маројевић рођен је 1968.
г. у Врбасу. После младалачких авантура, које су
обојиле, између осталог, рок музика и певање у
неколико бендова, дипломирао је српски језик и
књижевност на Филолошком факултету у Београду.
Свој први роман Обмана Бога објавио је 1997. године, а онда
су се низали Двадесет четири зида (1998), Жега (2004) и
Шнит (2007), као и збирке прича Трагачи (2001) и Медитерани (2006). У последње две године је објавио ново, проширено издање Жеге (2008) и свој најновији роман Партер
(2009).

Библиографски опис:
821.163.41-31
МАРОЈЕВИЋ, Игор
Dvadeset i četiri zida / Igor Marojević. - Beograd :
Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). - 188 str. ; 20 cm
Str. 179-185: Roman o postmodernoj bolesti i nepostmodernoj ljubavi / Slobodan Vladušić. - O autoru: str. 187-188.
ISBN 978-86-521-0458-1(broš.)
1) Маројевић, Игор (1968- ) - ``Двадесет и четири зида``
821.163.41.09-31 Маројевић И.
NIBIS ID : 32058

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Гаудијев кључ
Мартин, Естебан и Каранса, Андреу
Evro-Giunti, 2010
413 стр. ; 20 cm

О књизи:
Ово је најлепша и најузбудљивија прича о једном непоновљивом градитељу и
његовом делу. На почетку 20. века Барселона незадрживо расте, а тај раст прате опречне
струје. У култури се јављају и присталице скривеног, па и тамног погледа на свет.
Масонске ложе и тана друштва чине Барселону престоницом езотерије, а архитекту
Антонија Гаудија претварају у кључну карику хиљадугодишњег пророчанства. Услед
друштвених превирања и свестан опасности којима је његов живот изложен, Гауди,
иначе једноставног и бескрајно скромног живота, крије једну светињу у срцу свог ремек
дела, замишљеног по узору божанског наума, то јест по узору на природу. На почетку 21.
века у Барселони Марија треба да оствари пророчанство. Време одмиче против њених
настојања. Сви одговори налазе се у магијској симболици непревазиђеног градитеља, али
се највеће питање крије у небеским сазвежђима. Гаудијев кључ је једно путовање кроз
историју и човеково стваралаштво; то је књига после чијег се читања и на камење
другачије гледа...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Естебан Мартин је писац и
издавач. Године 2001, основао је издавачку кућу
Littera Books. Сарађује са људима који се баве публикацијама за популаризацију историје и, поред
редовног писања, чест је гост радио-програма из
Белешка о коаутору: Андреу Каранса је писац и
новинар. Написао је пет књига, и за сваку од њих је
добио угледне награде.

Библиографски опис:
821.134.2-31
МАРТИН, Естебан
Gaudijev ključ / Esteban Martin i Andreu Karansa ; sa
španskog prevela Silvija Monros Stojaković. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2010 (Novi Sad : Budućnost). - 413 str. ;
20 cm. - (Edicija Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ;
knj.77)
Prevod dela: La clave Gaudi / Esteban Martin, Andreu Carranza. - Tiraž 2000. - Beleška o piscima: str. [415].
ISBN 978-86-505-1380-4(broš.)
1. Каранса , Андреу - Аутор NIBIS ID : 114622

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Женско завештање
Мартинез, Карол
Одисеја, 2010
411 стр. ; 20 cm

О књизи:
У свој првенац, роман Женско завештање, француска списатељица Карол
Мартинез вешто је успела да утка све оне приче које јој је њено шпанско порекло
оставило у наслеђе. И као што се увек у породичну историју уплете део измаштаног
и митског, тако су и овде збивања стално на ивици стварности и фантастике.
Чаробне венчанице које израђује Фраскита Караско, мајка шесторо надарене деце,
изазивају завист и мржњу паланчана, увек и свуда спремних да унизе оне који се
истичу. Превремено увела и исмејана, Фраскита товар деце ставља на кола којима
иде у ватру и воду, што даље од прошлости. Обиграва Средоземље и прелази
пустињу да би се коначно смирила у вреви једног арапског града, у његовој мешавини језика, народа и култура. Ту син Педро учествује у организованим тучама, ту
његов отац снева о богаћењу, ту страсти навијача бујају било да је реч о борбама
петлова или бокс мечевима. У међувремену, главна јунакиња је успела да пренесе своју баштину
женских прича, рецепата, молитви, способности и талента на кћери: Клара исијава светлост и заводи
све мушкарце, Мартирио осећа смрт и у сталној је вези с оностраним, Анхела је њена небеска,
анђеоска супротност, Анита је непресушни извор прича онда када осим лепе речи ништа друго у
животу не преостане. А усамљеница Соледад, која је исписала овај роман, кадра је да пером прикује
знатижељу таквих читалаца као што сте ви.
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Преузето са: http://www.knjigaknjiga.com/knjiga.php?k=3441&kat=50

Регистар аутора
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Белешка о аутору: Карол Мартинез је рођена
1966. г. и одрасла на североистоку Француске. У
Паризу је студирала француски језик и књижевност и магистрирала на тему Крв у Фокнеровом делу. Опробала се у разним пословима: глумила је, предавала француски, сарађивала са неколико часописа и објавила једну књигу за децу. Искористила је породиљско одсуство да напише роман Женско завештање, који
су топло дочекале и публика и критика. Освојио је осам
књижевних награда, а преведен је на десетак језика.

821.133.1-31
МАРТИНЕЗ, Карол
Žensko zaveštanje / Karol Martinez ; prevela s francuskog Ana A. Jovanović. - Beograd : Odiseja, 2010 (Beograd : Zuhra). - 411 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Kaleidoskop /
[Odiseja])
Prevod dela: Le coeur couse / Carole Martinez. - Tiraž 800. Autorova slika na kor. - O autorki: str. 405-407.
ISBN 978-86-7720-068-8(broš.)
NIBIS ID : 114884

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Опсенарење
Мокрањац, Александра
Српска књижевна задруга, 2010
315 стр. ; 19 cm

О књизи:
Први роман младе београдске списатељице. За главну јунакињу ова узима
своју београдску вршњакињу и исто тако савремену београдску причу – истиниту
(језичку и уметничку) повест о хаосу једног доба, живота, суочавања са стварношћу
и љубављу.
Преузето са:
http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&products
_id=756
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Александра В. Мокрањац, рођена, живи и
ради у Београду, где је 1988. год. дипломирала на Архитектонском факултету, Одсек пројектовање, у класи професора
Дејана Настића. Есеје, приче и приказе објављује у периодици,
од 1992. г. Члан УЛУПУДС-а, самостални уметник од 2002. г.
Осим родитељима и најдражима, посебну захвалност за склоност писаној речи дугује јединственом професору књижевности и српског језика, Оливери Благојевић.

Библиографски опис:
821.163.41-31
МОКРАЊАЦ, Александра
Опсенарење : роман за поподне / Александра
Мокрањац. - Београд : Српска књижевна задруга, 2010
(Нови Сад : Будућност). - 315 стр. ; 19 cm. - (Савременик
/ [СКЗ]. Нова серија ; 109)
Тираж 500. - Стр. 309-313: Ослушкивање егзистенције /
Стојан Ђорђић. - Белешка о писцу: стр. 315.
ISBN 978-86-379-1126-5(брош.)
NIBIS ID : 114807

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Магична кутијица љубави
Монтефјоре, Санта
Evro-Giunti, 2009
580 стр. ; 20 cm

О књизи:
Романтичне приче чине роман чији ликови доживљавају своје љубави и
страсти по угледу на идеалне приче из филмова и књига, а које ауторка разоткрива
уз благу иронију и изузетну машту. У роману се на оригиналан начин и у нестварној
атмосфери приказује свет у коме се тргује осећањима, свет свеопште необузданости, која ће на крају испоставити велики рачун својим незаборавним протагонистима.
Преузето са: http://www.evro-giunti.com/Evro%20giunti%20sajt3/magicna.html#
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Санта Монтефјоре рођена је
у Енглеској, а мајка јој је била англоаргетинског
порекла. Студирала је шпански и италијански
језик и књижевност на Универзитету у Екситеру.
Деведесете године прошлог века провела је у Буенос Ајросу. Данас живи у Енглеској с мужем, историчарем и
писцем.

Библиографски опис:
821.111-31
МОНТЕФЈОРЕ, Санта
Magična kutijica ljubavi / Santa Montefjore ; s engleskog prevela Lena Vasiljević. - 1. izd. - Beograd : EvroGiunti, 2009 (Novi Sad : Budućnost). - 580 str. ; 20 cm. (Edicija Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj. 60)
Prevod dela: The Butterflz Box / Santa Montefiore. - Tiraž
2000. - Beleška o autoru: [581].
ISBN 978-86-505-1375-0(broš.)
NIBIS ID : 114570

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Сицилијанчева невина невеста
Морган, Сара
Evro-Giunti, 2009
199 стр. ; 17 cm

О књизи:
Жене не одлазе од сицилијанског милијардера Рока Каселанија! Све што је он
желео била је љупка покорна жена. Уместо тога, Франческа је умакла пре првог
плеса на њиховој свадби! Али Роко је ушао у траг својој одбеглој младој невести и
она је сад опет поред њега... где добра сицилијанска жена и треба да буде! Роко је
остао без своје прве брачне ноћи... и сад ништа неће моћи да га спречи да узме своју
невину невесту...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Сара Морган је енглеска списатељица која
је почела да пише са својих осам година. После осамнаесте
године преселила се у Лондон и тамо је постала медицинска
сестра. Након тог посла, определила се за професионално
писање. Њено интересовање су љубавни романи.

Библиографски опис:
821.111-31
МОРГАН, Сара
Sicilijančeva nevina nevesta / Sara Morgan ; prevod s
engleskog Dimitrije Hadži-Rakovica. - 1. izd. - Beograd :
Evro-Giunti, 2009 (Novi Sad : Budućnost). - 199 str. ; 17
cm. - (Edicija Harlekin)
Prevod dela: The Sicilian`s Virgin Bride / Sarah Morgan. Tiraž 5000.
ISBN 978-86-505-1344-6(broš.)
NIBIS ID : 114596

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Друго стање
Моријарти, Шинејд
Evro-Giunti, 2009
286 стр. ; 20 cm

О књизи:
Бебе су као аутобуси. Ема и Џејмс су дуго чекали да добију бебу, а онда
добијају две одједном. Не близанце – већ предивну руску бебу по имену Јури, и још
увек неименовану избочину на стомаку која већ ствара посебан хаос. Ема и Џејмс су
нон-стоп заузети плакањем, променом расположења, испрекиданим сном, биркањем
хране – а тек су почели... Поред тога, морају да изађу на крај с мајком која се у све
меша, братом који се жени и неприкладном невестом, напраситом најбољом другарицом с мужем који жели бебу и необузданом сестром која ће учинити све за славу и
богатство. Ема и Џејмс су пресрећни што су коначно родитељи, али понекад пожеле
да је све мало мање... махнито. Било да плачете од смеха или сажаљења, бриљантни
нови роман Шинејд Моријати тераће вас да се хватате за огромно паковање марамица
и да тражите још.
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Шинејд Моријати је ирска књижевница рођена у Даблину. Њена мајка је писала
књиге за децу, што је утицало на њено касније
опредељење за књижевни рад. Неко време је радила
као новинар у Лондону након чега је одлучила да се
прикључи једној радионици за креативно писање.

Библиографски опис:
821.111(417)-31
МОРИЈАРТИ, Шинејд
Drugo stanje / Šinejd Morijarti ; s engleskog prevela
Nataša Majstorović. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009
(Kragujevac : Grafostil). - 286 str. ; 20 cm. - (Edicija Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj. br. 70)
Prevod dela: From Here to Maternity / Sinead Moriatry. Tiraž 2000. - Beleška o autoru: str. [287]. - Napomene uz
tekst.
ISBN 978-86-505-1373-6(broš.)

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Окорела земља чуда и Крај света
Мураками, Харуки
Геопоетика, 2010
487 стр. ; 20 cm

143

О књизи:
Окорела земља чуда и Крај света је задивљујући спој сајбер-панка,
кафкијанске фантазије, детективских романа и митске грађе. Овај неуморно
довитљиви роман, који тако лако наводи активну пажњу читалаца целим својим
фантазмагоричним током, написао је заслужено најпопуларнији јапански књижевник и за њега добио угледну награду Танизаки. У роману се, по поглављима,
наизменично смењују две прецизно конструисане паралелне приче са елементима
SF-а. Уз мајсторски осликане ликове Калкулуса, Читача Снова и Сенке, средствима
која као да су примеренија другим медијима, филму и стрипу, Мураками гради
ликове луцкастог и генијалног професора, његове буцмасте привлачне седамнаестогодишње унуке опседнуте пинк одећом и склоне разговорима о сексу, подземних
чудовишта, библиотекарке, а међу њима смешта и Боба Дилана, Лорин Бекол, као и
читаву плејаду књижевника, музичара и филмских стваралаца којима аутор у овом роману прави
својеврстан омаж. Мураками на врло особен начин заправо истражује природу личности и испитује да
ли смо потпуно дефинисани својим искуствима и сећањима од којих се састоји наша свест. Ако бисмо
уклонили све сећање, каква бисмо особа били? Како би личност могла да поседује било какве
особености сопственог индивидуалитета без призивања догађаја који су усмерили и одредили њен
развој? Ова неодољива игра у предворју ума права је посластица за оне који тумаче моћ унутарњих
светова.

страна

Преузето са: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2148

Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Харуки Мураками, један од
најпознатијих савремених јапанских писаца,
рођен је у Кјоту (Јапан) 1949. године. Добитник
је више престижних књижевних награда. До сада
многе романе, неколико књига прича и документаристичку књигу Метро (1997/98). Преводио је на јапански Фицџералда, Карвера, Ирвинга, Селинџера и друге
америчке писце. Након вишегодишњих периода проведених
у Америци и Европи, сада живи у Јапану, а ангажован је као
гостујући професор на Универзитету Принстон у Америци.

Библиографски опис:
821.521-31
МУРАКАМИ, Харуки
Okorela zemlja čuda i Kraj sveta / Haruki Murakami ;
prevela s japanskog Nataša Tomić. - Beograd : Geopoetika,
2010 (Kragujevac : Grafostil). - 487 str. ; 20 cm. - (Edicija
Svet proze / [Geopoetika])
Napomene uz tekst. - Na presavijenom delu kor. lista beleška o autoru.
ISBN 978-86-7666-198-5(broš.)
NIBIS ID : 114264

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Лаурин оригинал
Набоков, Владимир Владимирович
NNK Internacional, 2009
277 стр. ; 25 cm

О књизи:
Док је тешко болестан, Владимир Набоков у болници писао на листићима
блока нови роман Лаурин оригинал истовремено је својој супрузи Вери ставио у
аманет да, ако га смрт претекне, рукопис спали. Ни Вера ни син Дмитри Набоков
нису га послушали: после тридесет две године по одласку славног писца, недовршени Лаурин оригинал је пред читаоцима...
Преузето са:
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/126806_Laurin%20original_ISBN:978-86-8363589-4
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

страна

145

Белешка о аутору: Владимир Набоков (1899–1977)
је псеудоним за руског и америчког романописца,
песника, драматурга, преводиоца и приповедача
Владимира Сирина. Школовао се у Кембриџу. Живео у Берлину (1922–1937) и Паризу (1937–1940).
Издржавао се давањем часова. У САД-у прелази на писање на
енглеском језику. Скандал око романа Лолита (1955) доноси
му финансијску независност, тако да се сели у Монтре у Швајцарској где живи наредне две деценије, до смрти.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
НАБОКОВ, Владимир Владимирович
Laurin original : (umiranje je zabavno) / Vladimir
Nabokov ; [prevod s engleskog Veljko Nikitović]. - 1. izd. Beograd : NNK Internacional, 2009 (Beograd : Kum). XXI, 277 str. : faks. ; 25 cm
Prevod dela: The Original of Laura. - Autorova slika. - Tiraž
1000. - Str. XI-XXI: Uvod / Dimitri Nabokov. - Napomene
uz tekst. - O autoru: str. 275-276.
ISBN 978-86-83635-89-4(karton)
NIBIS ID : 114341

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Пнин
Набоков, Владимир Владимирович
Одисеја, 2010
184 стр. ; 20 cm

О књизи:
Владимира Набокова, руског, америчког, светског класика, обично памтимо
као изузетног стилисту. Пред вама је први превод на српски језик његовог романа
Пнин, који ће нас подсетити на то колико Набоков уме да буде духовит и како вешто
и забавно уме да исприча неку причу. Ко беше рекао да је између комичког и
космичког само једно слово разлике? Ах, да, Набоков. Роман приповеда о професору Пнину, руском емигранту и његовим мукама с енглеским језиком, америчким
универзитетима, америчким стилом живота и једном лепом, незгодном Рускињом.
Преузето са: http://www.knjigaknjiga.com/knjiga.php?k=3443&kat=50
Библиографски опис:
Регистар аутора

Регистар наслова
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Регистар издавача Хронолошки регистар

821.111(73)-31
НАБОКОВ, Владимир Владимирович
Pnin / Vladimir Nabokov ; preveo s engleskog Zoran
Paunović. - Beograd : Odiseja, 2010 (Beograd : Zuhra). 184 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Kaleidoskop / [Odiseja])
Prevod dela: Pnin / Vladimir Nabokov. - O autoru: str. 175176. - Str. 177-184: Smeh i suze Timofeja Pnina / Zoran
Paunović.
ISBN 978-86-7720-070-1
1) Набоков, Владимир Владимирович (1899-1977) ``Пнин``
821.111(73).09-31 Набоков В.В.
NIBIS ID : 34397

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Братство светог покрова
Наваро, Хулија
Evro-Giunti, 2008
446 стр. ; 20 cm

О књизи:
Романескни првенац шпанске ауторке Хулије Наваро објављен је 2004.
године на Пиринејском полуострву и до сада је досегао невероватних четрдесет
реиздања. Овај религијски трилер има два тока радње, један у далекој прошлости, у
доба Исуса Христа и првих хришћана, и други у Италији, односно Торину наших
дана. У средишту фабуле је, како се види из наслова, свети покров, у који је, пошто
су га скинули с крста, било умотано тело пострадалог Назарећанина. Свети покров
је на мети нападача, у игри је и опскурна група пребогатих главешина који свет
посматрају с недодирљивих висина њујоршких небодера, док ситуацију на терену
покушава да реши неустрашиви детектив Марко Валони, мало историчар, мало
детектив, али надасве храбар човек, који пали цигарету на цигарету и после два
инфаркта и операције на отвореном срцу.
Преузето са: http://www.delfi.rs/ka1un954/delfi_knjige_bratstvo_svetog_pokrova.html
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Хулија Наваро је шпанска
књижевница, рођена у Мадриду 1953. г. После интернационалног успеха првог романа Наваро, која је
изузетно цењени и познати новинар, аналитичар и
колумниста, написала је још два историјска романа
Библија од глине и Крв невиних.

Библиографски опис:
821.134.2-31
НАВАРО, Хулија
Bratstvo svetog pokrova / Hulija Navaro ; sa španskog
prevela Aleksandra Mačkić. - 1. izd. - Beograd : EvroGiunti, 2008 (Novi Sad : Budućnost). - 446 str. ; 20 cm. (Edicija Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj.br.
48)
Prevod dela: La Hermandad de la Sabana Santa / Julia Navarro. - Tiraš 2000. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-505-1048-3(broš.)
NIBIS ID : 114608

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Опасна игра
Нигерс, Карла
Evro-Giunti, 2010
210 стр. ; 17 cm

О књизи:
Данас је Шеридан Вивер конзервативна финансијска аналитичарка, али
некада је била одважни приватни детектив. Када се богати и углађени Ричард Сент
Чарлс појави на њеном прагу, Шеридан схвата да ту прошлост није оставила тако
далеко иза себе. Њен отац је нестао, а са њим и чудна огрлица која привлачи невоље
где год да се појави. Међутим, пошто Шеридан не жели да прихвати одговорност за
поступке свог оца, а и полако подлеже Ричардовом шарму, биће јој потребно да
употреби сва своја умећа како би могла да заигра ову опасну игру...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Карла Нигерс је америчка
књижевница. Дипломирала је на Универзитету у
Бостону. Након тога, врло брзо се посветила писању. Објавила је преко 50 романа, од којих су многи
постали бестселери, и били добро оцењени и од
стране критике и од стране публике. Са мужем и двоје деце
живи у Вермонту

Библиографски опис:
821.111(73)-31
НИГЕРС, Карла
Opasna igra / Karla Nigers ; prevod s engleskog Svetlana Rujević. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2010 (Novi
Sad : Budućnost). - 210 str. ; 17 cm. - (Edicija Harlekin)
Prevod dela: Captivated / Carla Niggers. - Tiraž 5000.
ISBN 978-86-505-1554-9(broš.)
NIBIS ID : 114582

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Његова веома посебна невеста
Нил, Џоана
Evro-Giunti, 2009
194 стр. ; 17 cm

О књизи:
Доктор Бен Бринкли је посвећен свом послу, али када се нова породица усели
у кућу до његове, он не може да одоли самохраној Сари Хол и њеној предивној
кћерки, које у њему буде порив да их заштити. Сара се преселила у предивни округ
Пик у Енглеској како би почела живот изнова након несреће у којој је изгубила
памћење, али се и даље осећа изгубљено. Може ли згодни доктор Бен да покаже
Сари колико је посебна и да јој помогне да се поново осећа целом?
Преузето са: корица књиге

Библиографски опис:
Регистар аутора

Регистар наслова
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Регистар издавача Хронолошки регистар

821.111-31
НИЛ, Џоана
Njegova veoma posebna nevesta / Džoana Nejl ; prevod s engleskog Dimitrije Hadži Rakovica. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009 (Novi Sad : Budućnost). - 194 str. ;
17 cm. - (Edicija Harlekin)
Prevod dela: His Very Special Bride / Joanna Neil. - Tiraž
5000.
ISBN 978-86-505-1197-8(broš.)
NIBIS ID : 114580

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Ноћни разговори
Норт, Фреја
Лагуна, 2010
439 стр. ; 20 cm

О књизи:
Шта те држи будном целе ноћи. Петра Флинт и Арло Севиџ волели су се као
тинејџери на онај чедан, старомодан начин. Никада заиста нису рекли једно другом
шта осећају. Сада, годинама касније, занесена и креативна Петра дању је драгуљар
који ствара диван, сложен накит од племенитих метала и треперавог драгог камења.
Али ноћу, она је месечарка, неспособна да потпуно мирује. Арло живи у Северном
Јоркширу и предаје у необичном интернату за дечаке. Попут Петре, и он са собом
носи нешто због чега му је ноћу тешко да спава. У малој посластичарници једног
кишног дана, Арло и Петра поново стоје једно пред другим. Да ли је ово друга
прилика? Зар старо злато није подједнако добро као и ново? Ипак, да би љубав
процветала, морају коначно да оставе прошлост за собом. Прошлост које се Петра
баш и не сећа. Прошлост коју Арло жели да заборави.
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1371#
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

страна

150

Белешка о аутору: Фреја Норт се 1991. године
одрекла доктората да би написала први роман,
Сели. Четири године је занемаривала родитеље и
пријатеље који су је молили да „нађе прави
посао“. Примала је социјалну помоћ и радила низ
хонорарних и привремених послова како би се издржавала за
време писања. Године 1995. осмелила се и послала три
поглавља и страницу потпуно измишљених критика врхунском
књижевном агенту и наишла на успех: пет издавача се отимало
за њену књигу. Живи с породицом у Лондону.

Библиографски опис:
821.111-31
НОРТ, Фреја
Noćni razgovori / Freja Nort ; prevela Ivana
Jordanović. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margoart). - 439 str. ; 20 cm
Prevod dela: Pillow Talk / Freya North. - Tiraž 1500. - O
autoru: str. [441]. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-521-0441-3(broš.)
NIBIS ID : 114675

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

На реци код Две птице
ОʼБрајен, Флен
Агора, 2009
271 стр. ; 22 cm

О књизи:
Реалистични роман о лењом даблинском студенту који бежи са предавања,
подаје се чарима пива и ноћног живота, а у слободно време, када не пати од
мамурлука, пише експериментални роман о измишљеном писцу Дермоту Трелису,
чији јунаци решавају да се побуне против малтретирања свога аутора. Флен
ОʼБрајен слободно позајмљује јунаке из ирске митологије и других жанрова и
пресађује их у миље Даблина из тридесетих година 20. века. Поигравање цитатима
и жанровима главно је обележје једног од првих постмодернистичких романа у
историји књижевности...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Флен ОʼБрајен (1911–1966) се,
заједно са Џојсом и Бекетом, данас убраја у три
највећа ирска прозна писца из прве половине 20.
века. Дело овог књижевника је рецепцију почело
да стиче тек пред крај живота аутора, да би
врхунац достигло после његове смрти и објављивања романа
Трећи полицајац, 1967. г., за чији је рукопис аутор тврдио, не
желећи да призна како су га издавачи одбили, да га је изгубио.

Библиографски опис:
821.111(417)-31
О`БРАЈЕН, Флен
Na reci kod Dve ptice : roman / Flen O`Brajen ; prevod
sa engleskog Predrag Šaponja. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora,
2009 (Novi Sad : Budućnost). - 271 str. ; 22 cm. - (Biblioteka ``Agora`` ; knj. 41)
Prevod dela: At Swim-Two-Birds / Flann O`Brien. - Pravo
ime autora: Brajan O`Nolan. - Tiraž 1000. - Str. 261-270:
Komični genije Flena O`Brajena / Predrag Šaponja.
ISBN 978-86-84599-99-7(karton)
1) О`Брајен, Флен (1911-1966)
821.111(417).09 О`Брајен Ф.
NIBIS ID : 114339

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Слушај шта ти срце каже
Олдерсон, Меги
Алнари, 2010
335 стр. ; 21cm

О књизи:
„Да ли увек спавате у одвојеним креветима?“ Питање њене најбоље
пријатељице Кики толико је шокирало Амелију да се одмах замислила над
својим „савршеним“ животом. Можда заиста има предивног мужа, стан у
монденском делу града и божанствену викендицу, али шта је са стварима које
су стварно важне? Као, на пример, оно питање које се уопште не спомиње, о
беби коју је толико желела... Управо у тренутку када је потпуно збуњена,
божанствени Џозеф Ренвик – први дечко са којим се икада пољубила – враћа се
у град, и то опасно сингл. Борећи се да не размишља о њему, Амелија прави
крупне промене. Помак у каријери и потпуна промена стила претварају је у
нову жену – али њеном супругу Еду више се допадала стара Амелија. Док јој
унутрашњи сат све брже откуцава, Амелија треба да одлучи да ли да остане у
свом скоро срећном браку или да се коцка и проба да буде соло. Је ли боље сломити сопствено срце
или прихватити компромисно решење?
Преузето са:
http://www.alnari.rs/alnari/SLU%C5%A0AJ%20%C5%A0TA%20TI%20SRCE%20KA%C5%BDE.aspx
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Меги Олдерсон је аустралијска
списатељица, рођена 1959. г. у Лондону. Дипломирала је историју уметности. Ради и као новинар и
часописни уредник.

Библиографски опис:
821.111(94)-31
ОЛДЕРСОН, Меги
Slušaj šta ti srce kaže / Megi Olderson ; prevela Aleksandra Jovanović. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2010 (Beograd
: Plavo slovo). - 335 str. ; 21 cm
Prevod dela: How To Break Your Own Heart / Maggie Alderson. - Tiraž 1000. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-7710-472-6(broš.)
NIBIS ID : 114235

Наслов
Аутор
Издавач
Димензиј

Излет у небо
Олујић, Гроздана
Српска књижевна задруга, 2010
219 стр. ; 20 cm

О књизи:
Јунаци романа Гроздане Олујић су млади људи у тзв. времену оформљења, у
потрази за љубављу и сопственом личношћу. Љубав их враћа њиховој природи,
откривајући при том сву њихову осетљивост и привид равнодушности.
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Гроздана Олујић (1934) је
српски романсијер, преводилац и антологичар,
добитница Повеље за животно дело Удружења
књижевника Србије (2004) и НИН-ове награде за
најбољу књигу 2009. Њени романи и бајке доживели су бројна издања у земљи, преведени су на 28 светских
језика. Живи и ствара у Београду.

821.163.41-31
ОЛУЈИЋ, Гроздана
Излет у небо / Гроздана Олујић. - Београд : Српска
књижевна задруга, 2010 (Нови Сад : Будућност). - 219
стр. ; 20 cm. - (Посебна издања / [Српска књижевна
задруга])
Тираж 1000. - Ауторкина слика на пресавијеном делу
кор. листа. - Белешка о писцу: стр. 217-219.
ISBN 978-86-379-1117-3(брош.)
NIBIS ID : 114825

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Жудња за целином
Орлић, Милан
Mali Nemo, 2009
83 стр. ; 22 cm

О књизи:
„...Милан Орлић је нарочита појава на нашој књижевној сцени, због широког
поетског света који гради својим романима, збиркама прича и поезије. Књига Жудња
за целином обухвата тридесет пет песама, у осам циклуса. Реч је о збирци брижљиво
тражене композиције, која оличава својеврсну хармонију у времену. Али и у
хармонији остаје, како се у наслову истиче – жудња за целином. Хронотоп града и
многи други мотиви повезују ову збирку са претходним књигама. Приступ заснован
на вишеструкој повезаности са оним што претходи и што следи, даје целокупном
Орлићевом делу отвореност и интертекстуалност. У Орлићевом литерарном свету
веома је присутна деликатна иронија...“
Ли Новак
Преузето са: http://bookreviewals.blogspot.com/2010/11/zudnja-za-celinom-milan-orlic.html
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Милан Орлић је рођен 1962. г.
у Панчеву. Он је песник, прозни писац и есејиста.
Дипломирао је и мастер рад одбранио на Филозофском факултету у Београду, где похађа докторске
студије. Пише песме и есеје. Добитник је бројних
књижевних награда. Заступљен је у бројним антологијама и
лексиконима писаца у земљи и иностранству.

Библиографски опис:
821.163.41-1
ОРЛИЋ, Милан
Жудња за целином / Милан Орлић. - Панчево : Mali
Nemo, 2009 (Панчево : Mali Nemo). - 83 стр. : ауторова
слика ; 22 cm. - (Библиотека Orbis terrarum)
Тираж 300. - [Белешка о аутору]: стр. 85-[86].
ISBN 978-86-7972-043-6
NIBIS ID : 101979

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Кад живот засија
Оскан, Сердар
Чаробна књига, 2009
201 стр. ; 21 cm

О књизи:
Изгубивши веру у живот, уверен да је бесмислено све што је икада учинио и
све што му се икада десило, Омер диже руку на себе. Међутим, у том тренутку га
посећује Анђео смрти и пружа му последњу животну прилику. Као да се универзум
зауставио да би Омер покушао да се сети једног лета које је као дечак провео са
породицом у околини седам острва. Лета које је читавог живота називао изгубљеним, јер није могао да га се сети... Прослављен Изгубљеном ружом, која га је
учинила трећим најпревођенијим турским писцем свих времена, задржавајући
заносни тон Алхемичара, Галеба Џонатана Ливингстона и Малог принца, Сердар
Оскан пише нови роман о нади, безусловној љубави и чуду живота.
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=66
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Сердар Оскар је турски
књижевник, рођен 1975. г. После дипломирања,
своје постдипломске студије из области пословне
администрације и психологије завршио је на Универзитету у Пенсилванији, у Америци. По завршетку постдипломских студија враћа се у Турску и наставља
да се бави психологијом. Од 2002. г. посвећује се писању.
Његов први роман, Изгубљена ружа, преведен је на 43 светска
језика.

Библиографски опис:
821.512.161-31
ОСКАН, Сердар
Kad život zasija / Serdar Oskan ; prevod Darko Tuševljaković. - Beograd : Čarobna knjiga, 2009 (Beograd : Rubikon). - 201 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Okean)
Prevod dela: When Life Lights Up / Serdar Ozkan. - Tiraž
1200. - Na kor. beleška o autoru i delu.
ISBN 978-86-7702-103-0(broš.)
NIBIS ID : 114327

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Невидљиви
Остер, Пол
Геопоетика, 2010
231 стр. ; 21 cm

О књизи:
Део великог списатељског умећа Пола Остера огледа се и у томе што је
препознатљиво исти, а увек различит и нов. Роман Невидљиви је настао из пера
исконског приповедача, али и метатекстуалног шаљивџије који не допушта читаоцу
пасивно пролажење кроз реченице, већ настоји да га учини саучесником и
саговорником. Јунак Остерове приче Адам Вокер, први и последњи човек свог
света, оставља иза себе рукопис који ће његове удаљене ближње подстаћи на болна
преиспитивања и повратак у прошлост, у пишчеве омиљене, бурне и преломне,
шездесете. Пријатељство и љубав, али и убиство и инцест, уметност, путовање,
Париз и Њујорк, састојци су од којих Остер гради ово интригантно и заводљиво
прозно дело...
Преузето са: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2345
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Пол Остер (1947) је један од
најзначајнијих америчких романсијера данашњице,
песник, есејиста, сценариста, редитељ и преводилац. Својим друштвеним ангажманом сврстава се
међу утицајне критичаре стања савременог света.
Написао је две мемоарске књиге, књигу есеја Уметност
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
20 језика. Живи у Њујорку.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
ОСТЕР, Пол
Nevidljivi / Pol Oster ; prevod s engleskog Ivana ĐurićPaunović. - Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 2010 (Novi
Sad : Art-print). - 231 str. ; 21 cm. - (Edicija Svet proze /
[Geopoetika])
Prevod dela: Invisible / Paul Auster. - Beleška o piscu: str.
231.
ISBN 978-86-6145-031-0(karton)
NIBIS ID : 114265

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Вештачки младеж
Павић, Милорад
Матица српска, 2009
157 стр. ; 21 cm

О књизи:
Још једна Павићева књига која нуди читаоцу да „тренира нови начин
читања“. У овом наслову свако може да учита сопствену љубавну причу. У нелинеарној љубавној причи укрштају се уметничке судбине осамдесетогодишњег
сликара Филипа Рубора и његове дупло млађе Ферете Су која израђује скулптуре,
а сликару оставља болести и године. У духовитим досеткама и сликама, од записа
на коњском ћебету до упутстава за чишћење лула свуда у сажетим поглављима
говори мајстор који не уме да се умори.
Преузето са:
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/124826_Veštač
ki%20mladež%20(+CD)_ISBN:978-86-87079-08-3
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Милорад Павић (1929–2009)
је српски прозни писац и песник, историчар српске књижевности 17–19. века, стручњак за барок и
симболизам, преводилац Пушкина и Бајрона, универзитетски професор. Члан је Српске академије
наука и уметности од 1991. г. Павић је романсијер, приповедач, песник и драмски писац. До данас Павићева дела
имају преко 80 превода у засебним књигама на различите
језике широм света. Светски стручњаци су Милорада Павића номиновали за Нобелову награду у књижевности.

Библиографски опис:
821.163.41-31
ПАВИЋ, Милорад
Вештачки младеж : три кратка нелинеарна романа
о љубави / Милорад Павић. - Нови Сад : Матица српска,
2009 (Нови Сад : Будућност). - 157 стр. : илустр. ; 21 cm.
- (Едиција Матица ; књ. 7)
``Издавачки центар Матице српске објављивањем ове
књиге честита писцу осамдесету годишњицу живота``- -> прелим. стр. - Тираж 1000. - Садржај: Вештачки
младеж; Дамаскин; Стаклени пуж. - Има додатак:
Вештачки младеж [Електронски извор]: три кратка
нелинеарна романа о љубави / Милорад Павић. - Има
додатак: 1. електронски оптички диск (CD-ROM): слика,
звук, текст; 12 cm.
ISBN 978-86-87079-08-3(картон). - ISBN 978-86-8707915-1(CD)
NIBIS ID : 114415

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Каубој и дама
Палмер, Дајана
Evro-Giunti, 2010
199 стр. ; 17 cm

О књизи:
Прошло је седам година откако је угледна и имућна породица Аманде Карсон
изгубила све. У својим младим годинама Аманда је доживела тежак ударац и тада јој
је каубој Џејсон Вајтхол изнео понуду коју је морала да одбије. Поново је дошла на
имање Каза верде, на коме живи Џејс, који јој никако не допушта да заборави шта је
изгубила. Ипак, иза оштрих речи које размењују, нешто се скрива и светлуца. Оно
што је некада нагнало Аману да оде из тог краја, сада би могло да је наведе да ту
заувек остане...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Дијана Палмер је америчка
списатељица, рођена 1946. г. Пре него што је
постала списатељица, радила је 16 година као новинарка. Пише љубавне романе од 1979. г. и до сада
је објавила преко 150 романа.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
ПАЛМЕР, Дајана
Kauboj i dama / Dijana Palmer ; prevod s engleskog
Svetlana Rujević. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2010
(Novi Sad : Budućnost). - 199 str. ; 17 cm. - (Edicija Harlekin)
Prevod dela: The Cowboy and The Lady / Diana Palmer. Tiraž 5000.
ISBN 978-86-505-1555-6(broš.)
NIBIS ID : 114581

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Шта читам и шта ми се догађа . 3
Пантић, Михајло
КОВ, 2009
236 стр. ; 19 cm

О књизи:
„Настао после књига Шта читам и шта ми се догађа и Свакодневник
читања, Девник једног уживаоца читања није само „лични азбучник писца“
Михајла Пантића, најзначајнијег критичара у српској књижевности у последње три
деценије, већ је понајпре сведочанство о једној доследности, истрајности и
привржености послу књижевног критичара. Као у некој малој енциклопедији
модерне књижевности, Пантић под одредницама сачињеним од презимена, а некада
и имена писаца исписује есеје, критике, записе, белешке, па чак и кратке приче о
књигама и писцима, о књижевном животу и књижевним идејама. Како и бива у
једном дневнику, у овој књизи се сједињују, прожимају и допуњују критика и проза,
проницљив есеј и аутентичан лични увид, свакодневно искуство и читање као
жуђена и изабрана свакодневица...“
Гојко Божовић
Библиографски опис:
821.163.41-4
Преузето са: пресавијеног дела коричног листа
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Михало Пантић је прозни
писац, критичар и професор, рођен у Београду 1957.
г. У књижевности је дебитовао почетком 80-их година прошлог века, да би до данас објавио више од
40 књига студија, есеја, књижевних критика и антологија, и осам књига прича. Његове приче преведене су на
двадесетак језика и уврштене у многе антологије и прегледе
код нас и у свету. Добитник је бројних награда. Са супругом и
два сина живи у Београду.

ПАНТИЋ, Михајло
Шта читам и шта ми се догађа . 3, Дневник једног
уживаоца читања : (лични азбучник писаца) / Михајло
Пантић. - Вршац : КОВ-Књижевна општина Вршац,
2009 (Земун : Жиг). - 236 стр. ; 19 cm. - (Библитека
Несаница / КОВ-Књижевна општина Вршац)
Кор. и хрпт. ств. насл.: Дневник једног уживаоца
читања. - Ауторова слика на кор. - Тираж 500. Регистар.
ISBN 978-86-7497-172-7(брош.)
1) Српска књижевност - 20-21в
2) Светска књижевност - 20-21в
821.163.41.09``19/20``
821.09``19/20``
NIBIS ID : 100976

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Потрага за ласицом
Патерсон, Џејмс
Лагуна, 2010
407 стр. ; 20 cm

О књизи:
...Џефри Шејфер: човек који никад не губи, спреман је да заигра игру над
играма с највећим улогом. Алекс Крос: виши инспектор одељења за крвне деликте,
решен је да без обзира на последице раскринка човека кога зове Ласица,
првоосумњиченог за низ убистава која су му забранили да истражује. Џејмс
Патерсон је у Потрази за Ласицом створио застрашујућег зликовца ког ће сваки
читалац видети у сенкама кад угаси светло, нежну љубавну причу, заплет који без
престанка изазива врхунску напетост и узбуђење...
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1362#
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

Библиографски опис:
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Белешка о аутору: Џејмс Патерсон је чувени
амерички писац трилера, рођен 1947. г. Његови
трилери су водећи на топ-листама најпродаванијих
књига и продати у милионским тиражима. Његов
успех је отпочео романом Паук се прикраде. Добитник је бројних књижевних награда. Неколико његових књига је
филмовано.

821.111(73)-31
ПАТЕРСОН, Џејмс
Potraga za lasicom / Džejms Paterson ; prevela Milica
Cvetković. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art).
- 407 str. ; 20 cm
Prevod dela: Pop! Goes the Weasel / James Patterson. Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-521-0389-8(broš.)
NIBIS ID : 114674

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Убиство на плажи
Патерсон Џејмс и Де Јонг, Питер
Evro-Giunti, 2009
246 стр. ; 20 cm

О књизи:
Данте Халивил, највећа кошаркашка нада Сједињених Држава, изненада се
налази у ковитлацу убистава, свеопште мржње и лажних оптужби. Све своје наде
полаже у Тома Данливија, још увек некадашњу кошаркашку звезду, који сада
зарађује за живот као адвокат. Том одлучује да затражи помоћ од бриљантне Кејт
Костело, запослене у врхунској адвокатској фирми, која је иначе била највећа љубав
његове младости. Стога, ово суђење је прилика да Том исправи бројне грешке из
прошлости. Тако започиње велика битка, а за Дантеа кључна борба за истином у
којој и сваки, па и најмањи детаљ може да одлучи о његовој судбини – а судница
постаје поприште битке, у којој се не бирају средства да би се достигао циљ – живот
или смрт за Дантеа Халивила...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о коаутору: Питер де Јонг је један од
познатих коаутора Џејмса Патерсона. Пише и за
националне часописе. Живи у Њујорку.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
ПАТЕРСОН, Џејмс
Ubistvo na plaži / Džejms Paterson i Piter de Jong ; s
engleskog prevele Milena Simić i Vesna Ćorić. - 1. izd. Beograd : Evro-Giunti, 2009 (Novi Sad : Budućnost). - 246
str. ; 20 cm. - (Edicija Savremena svetska proza / [EvroGiunti] ; knj. 63)
Prevod dela: The Beach Road / James Patterson, Peter de
Jong. - Tiraž 2000. - Napomene uz tekst. - Beleška o autorima: str. [247].
ISBN 978-86-505-1369-9(broš.)
1. Де Јонг, Питер - Аутор NIBIS ID : 114583

О књизи:

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Исидорини ослонци
Пековић, Слободанка
Академска књига, 2009
194 стр. ; 23 cm

Када су се појавиле прве две Исидорине књиге, Сапутници 1913. и Писма из
Норвешке 1914, било је јасно да је списатељка зрео стваралац. Истина, имала је тридесет и
пет година и довољно времена да глача своју реченицу и изоштрава и обогаћује своју мисао.
Два најистакнутија критичара епохе, Јован Скерлић и Антун Густав Матош, сваки из свог
угла, скренули су пажњу на њу. Те прве критике које су списатељку сагледале сасвим
различито, као да су наговестиле Исидорину судбину која ју је пратила током читавог
живота: с једне стране дивљење, па онда ниподаштавање. Тако је било у њеном
стваралачком раду, тако и у њеном приватном животу. Била је један од најособенијих писаца
20. века, изазивала је радозналост критичара и колега, контроверзна мишљења, прихватање и
одбијање. Али од почетка њеног књижевног рада па до данас, било је јасно да је Исидора
Секулић знаменит стваралац. Она је била застава модерне, а да ли ју је превазишла, да ли је
била, да ли јесте значајнија од овог покрета, да ли обједињује, надилази или разара идеје
епохе, да ли гради свој стил – тешко је одговорити. Али, оно што је несумњиво, јесте да је монументална и
самосвојна.

Преузето са:
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/124540_Isidorini
%20oslonci_ISBN:978-86-86611-27-7
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Слободанка Пековић је рођена 1942. г. у
Косовској Митровици. Основну школу, гимназију и факултет
завршила је у Београду. Докторирала је 1988. г. Објавила је
велики број студија и монографија. Приређивач је и многих
зборника. По позиву држала је предавања на универзитетима у
Бугарској, Италији, Немачкој.

Библиографски опис:

821.163.41.09 Секулић И.
ПЕКОВИЋ, Слободанка
Исидорини ослонци / Слободанка Пековић. - Нови
Сад : Академска књига, 2009 (Нови Сад : Будућност). 194 стр., [5] листова с таблама ; 23 cm. - (Библиотека
Хоризонти)
Тираж 1000. - Биографија аутора: стр. 193-194. Напомене и библиографске референце уз текст. Регистар.
ISBN 978-86-86611-27-7(картон са омотом)
1) Секулић, Исидора (1877-1958)
929:821.163.41 Секулић И.
NIBIS ID : 108315

Наслов
Издавач
Димензије

Песма о Нибелунзима
Српска књижевна задруга, 2010
317 стр. ; 24 cm

О књизи:
Славни еп о Нибелунзима објавила је СКЗ 1973. године, у библиотеци Коло,
у преводу проф. Ивана Пудића. У заоставштини Драгутина Костића, члана
Задругине управе, на почетку 20. века и током Другог светског рата, нађен је и
рукопис његовог препева Песме о Нибелунзима, који је он за Задругу, током тог рата
преводио и довео до савршенства. Према изјави Станислава Винавера, Драгутин
Костић је одлично познавао српски језик, његову епску и митско-историјску
старину. Тим способностима он је дочарао дубоку прошлост старог племена
Нибелунга – њихове народне, љубавне, витешке догађаје, походе, љубав и мржњу...
Свет Нибелунга и свет Хуна, херојски и емотивни поредак – све то зрачи из ове
епске и хомеровске епопеје.
Преузето са:
http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.p
hp?manufacturers_id=&products_id=749

Регистар аутора

Регистар наслова

страна

163

Регистар издавача Хронолошки регистар

Библиографски опис:
821.112.2-13:398
ПЕСМА о Нибелунзима / препевао са савременог
немачког Драгутин Д. Костић ; приредио Душан Д.
Костић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2010
(Нови Сад : Будућност). - 317 стр., [1] пресавијен лист :
илустр. ; 24 cm. - (Посебна издања / [СКЗ])
Превод дела: Das Nibelungenlied. - О овом преводу
Нибелуншке песме: стр. 7-9. - Стр. 297-303: Песма о
Нибелунзима / Слободан Ракитић. - Стр. 305308:Најкраће о мом оцу Драгутину Д. Костићу / Душан
Д. Костић. - Именик личности, градова и река: стр. 311313. - Мање познате речи: стр. 315-316.
ISBN 978-86-379-1125-8(картон)
1) Песма о Нибелунзима
821.112.2.09-13:398
NIBIS ID : 114809

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Софкин силазак
Петковић, Новица
Алтера; Задужбина „Николај
Тимченко“, 2009
207 стр. ; 21 cm

О књизи:
„Неки критичари и историчари књижевности Нечисту крв описују као
реалистички роман, усредсређен на друштвено прераслојавање у једној балканској
вароши после ослобођења од Турака. Њихови разлози нису ваљани поготову кад се
мисли, а мора се мислити, на реализам као стилски правац из деветнаестог века, са
својим посебним књижевним програмом. У роману свакако има и јаких одблесака
натурализма, што у критици такође истицано. А ипак, биће да је најпре управу Јован
Скерлић кад истиче импресионистичке црте (...) Наш модеран роман двадесетог века
почиње, не само временски него и суштински, Станковићевом Нечистом крви.“
Новица Петковић

Преузето са: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/127973_Sofkin%20silazak_ISBN:978-86-6007-026-7
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Новица Петковић је рођен
1941. г. у Доњој Гуштерици, крај Липљана. Дипломирао је на Групи за српскохрватски језик и
историју југословенских књижевности на Филозофском факултету у Сарајеву. Испитивање концепција
савремене науке о књижевности чини на примерима из српске
књижевности, од Лазе Костића, Боре Станковића и Јована
Дучића до Милоша Црњанског, Иве Андрића и Бранка Миљковића. Петковић је својим анализама извршио велики утицај
на потоње тумачење српске књижевности, поставши тако
оснивач наше савремене теоријске и интерпретативне школе.

Библиографски опис:

821.163.41.09-31 Станковић Б.
ПЕТКОВИЋ, Новица
Софкин силазак : Нечиста крв Борисава
Станковића / Новица Петковић. - Београд : Алтера ;
Лесковац : Задужбина Николај Тимченко, 2009 (Београд
: Алтера). - 207 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Награда Николај
Тимченко / [Задужбина Николај Тимченко] ; 1)
Тираж 1000. - Ауторова слика на кор. - О писцу: стр.
199-201. - Награда ``Николај Тимченко`` Новици
Петковићу : образложење: стр. 203-204. - Стр. 205-206:
О књизи / Ј. Пејчић. - Напомене и библиографске
референце уз текст. - Регистар.
ISBN 978-86-6007-026-7(Алтера)
1) Станковић, Борисав (1876-1927) - ``Нечиста крв``
NIBIS ID : 33283

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Књижевности старог Оријента
Петровић, Светозар
Академска књига, 2009
242 стр. ; 23 cm

О књизи:
Текстови који се објављују у књизи Књижевности старог Оријента су
писани за Повијест свјетске књижевности I. Они обухватају египатску књижевност,
кинеску књижевност – најстарије доба, кинеску књижевност – новије доба, кинеску
књижевност – модерно доба, корејску књижевност, вијетнамску књижевност и
монголску књижевност.
Преузето са:
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/126677_Književnosti%20starog%20Orijenta_ISBN:
978-86-86611-36-9
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Светозар Петровић (1931–2005)
је академик и вишегодишњи професор на загребачком Филозофском факултету. Као гостујући професор предавао је на универзитетима у Чикагу и
Сеулу. Био је главни и одговорни уредник Издавачког предузећа Матице српске и члан Управног одбора
Матице српске. Редовни члан Српске академије наука и уметности постао је 1991. г. Преводио је с енглеског језика и с
хиндија. Добитник је Награде града Загреба, Назорове награде
и Награде Ђорђе Јовановић.

Библиографски опис:
821.21/.41.09
ПЕТРОВИЋ, Светозар
Književnosti starog Orijenta / Svetozar Petrović ; [priredila Radmila Gikić Petrović]. - Novi Sad : Akademska
knjiga, 2009 (Novi Sad : Budućnost). - 242 str. : ilustr. ; 23
cm
``Tekstovi u ovoj knjizi su iz `Povjesti svjetske književnosti
I` koja je objavljena 1982. godine u Zagrebu``--> str. 231. Tiraž 1000. - Napomena priređivača: str. 231. - Bibliografija: str. 217-229. - Registri.
ISBN 978-86-86611-36-9(broš.)
1) Оријентална књижевност
NIBIS ID : 113868

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Таоци
Петрушић, Сандра
Plato Books ; B & S, 2009
228 стр. ; 20 cm

О књизи:
Роман Таоци ушао је у најужи избор за НИН-ову награду критике за 2009.
годину! Свет Софије Атанасијевић, доктора филозофије, борца за људска права и
социјално угрожене људе, руши се оног момента када, пратећи јутарњи програм,
уживо гледа смрт свога мужа, који се као преводилац угледног пословног човека
нашао у његовом аутомобилу у коме је била подметнута бомба. Три године након тог
догађаја јунакињу затичемо у њеном стану у којем је провела све то време не
изашавши ни једном на улицу из страха, гађења, резигнираности према спољашњем
окружењу. Иако је желела да се повуче, да изгуби контакт са друштвом пуним лажи и
прљавштине, то не успева. У њен стан, њену оазу мира, упада наоружани снајпериста
који је управо извршио атентат на министра економије са крова њене зграде. Да ли су
таоци само они у које је усмерен нишан плаћених убица, или смо заправо сви ми
таоци једног погрешног система вредности, друштва с поремећеним емоцијама и међуљудским
односима, поставља питање Сандра Петрушић. У овом роману има катарзе, али нема горчине.
Напротив, много је хумора у њему, много смеха, правог, каквог смо сви жељни у животу и док читамо
књиге.
Преузето са: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/127291_Taoci_ISBN:978-86-447-0481-2
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

страна

166

Белешка о аутору: Сандра Петрушић је рођена
1961. г. у Београду. Аутор је више од две хиљаде новинарских текстова, од којих је најзначајнији фељтон
о старим српским задужбинама. Иако је 2005. г. објавила књигу Бизарни свет скоро бивше новинарке,
још увек је новинар. Ради у НИН-у. Роман Нас две је објавила
2008. г.

Библиографски опис:
821.163.41-31
ПЕТРУШИЋ, Сандра
Таоци / Сандра Петрушић. - Београд : Plato Books :
B & S, 2009 (Нови Сад : Alfa-graf NS ). - 228 стр. ; 20 cm.
- (Библиотека ``Савремена проза`` / [Plato Books] ; 110)
Тираж 1000. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова
слика и белешка о њему.
ISBN 978-86-447-0481-2( брош.). - ISBN 978-86-6115021-0(B & S)
NIBIS ID : 114387

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Близанци
Плаут, Тит Макције
Федон, 2009
186 стр. ; 20 cm

О књизи:
Менехми обрађују тему два потпуно слична близанца и названи су по имену
једног од њих. Из те сличности произлази низ комичних ситуација. Један брат,
Менехмо, отет је још кад је имао седам година, а други, Созикле, мењао је своје име
у братовљево да би тако очувао успомену на њега. Када је одрастао, СозиклеМенехмо креће у потрагу за својим изгубљеним братом и стиже у Епидаур, гдје му
брат и живи. Настају комичне ситуације кад се он сусреће с братовљевом
љубавницом, женом и затим тастом. Забуна је, наравно, решена на крају комада,
чиме је осигуран обавезни сретан крај.
Преузето са: http://hr.wikipedia.org/wiki/Plaut
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: О животу Плаута не зна се много.
Рођен је у умбријском граду Сарасини негде
средином 3. века п. н. е., а за годину његове смрти
узима се 184. г. п. н. е. Приповеда се да је најпре био
глумац у путујућем позоришту лакрдијаша где је и
открио свој драматуршки дар. Зарадивши тако довољно новца,
окушао се у трговачком послу, али безуспешно, те је по банкроту чак допао и тешког физичког рада у млину. Међутим,
ово су само претпоставке. Несумњива је истина да је написао
21 комедију, колико их је према Варону било.

Библиографски опис:
821.124-2
ПЛАУТ, Тит Макције
Blizanci : (Menehmi) / Tit Makcije Plaut ; s latinskog
prevela i napomene napisala Jelena Todorović. - Beograd :
Fedon, 2009 (Subotica : Rotografika). - 186 str. ; 20 cm. (Fontes / [Fedon])
Prevod dela: Manaechmi / T. Macci Plauti. - Tiraž 1000. Zagonetni pisac Blizanaca: str. 7-23. - Napomene uz tekst. Bibliografija: str. 185-186.
ISBN 978-86-86525-20-8(broš.)
1) Плаут, Тит Макције (око 250 пне - 184 пне)
821.124.09-2Плаут Т. М.
NIBIS ID : 114489

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Апологеј или Вртоглавица од успеха
Пољаков, Јуриј Михајлович
Српска књижевна задруга, 2010
152 стр. ; 19 cm

О књизи:
Први пут преведен на српски, роман савременог руског класика, аутора и у
нас прослављеног романа Јаре у млеку доноси јунака нашег доба – на самом крају
комунистичке епохе Совјетског Савеза. У том јунаку сударају се душа и каријера,
морал и љубав... Дело најпознатијег живог писца данашње Русије у свету.
Преузето са:
http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&products
_id=750
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Јуриј М. Пољаков – песник,
прозаиста, публициста и драмски писац је рођен
1954. г. у Москви. Дипломирао је на Московском
обласно-педагошком факултету Крупска, 1976. г.
Године 1981. одбранио је магистарски рад Стваралачки пут Г. К. Суворова. Ка историји ратне поезије. Исте
године је био примљен у Савез писаца.

Библиографски опис:
821.161.1-31
ПОЉАКОВ, Јуриј Михајлович
Апотегеј или Вртоглавица од успеха / Јуриј М.
Пољаков ; превод са руског и предговор Радмила
Мечанин. - Београд : Српска књижевна задруга, 2010
(Нови Сад : Будућност). - XX, 152 стр. ; 19 cm. - (Српска
књижевна задруга ; коло 102, књ. 688)
Превод дела: Апофегей / Юрий Поляков. - Тираж 1000. Реалист на један нов начин: стр. VII-XX.
ISBN 978-86-379-1129-6(картон)
1) Пољаков, Јуриј Михајлович (1954- )
821.161.1.09 Пољаков Ј. М.
NIBIS ID : 114821

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Београдска
Поповић, Ивана
Српска књижевна задруга, 2010
365 стр. ; 19 cm

О књизи:
Први роман младе београдске списатељице. За главну јунакињу она узима
своју београдску вршњакињу и исто тако савремену београдску причу – истиниту
(језичку и уметничку) повест о хаосу једног доба, живота, суочавања са стварношћу и
љубављу.
Преузето са:
http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&products_i
d=755
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Ивана Поповић је рођена у
Београду 1986. г. Студент је на Београдском универзитету.

Библиографски опис:
821.163.41-31
ПОПОВИЋ, Ивана
Београдска / Ивана Поповић. - Београд : Српска
књижевна задруга, 2010 (Нови Сад : Будућност). - 365
стр. ; 19 cm. - (Савременик. Нова серија ; 111)
Ауторкина слика на пресавијеном делу кор. листа. Тираж 500. - Стр. 361-364: Београдска Покахонтес /
Љубица Арсић. - Белешка о писцу: стр. 365.
ISBN 978-86-379-1145-6(брош.)
NIBIS ID : 114843

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Страх од емиграције
Радаковић, Жарко
Лагуна, 2010
167 стр. ; 20 cm

О књизи:
Страх од емиграције погађа ментално стање многих грађана Србије откако
поново имају могућност слободног путовања Европом. Књига се не бави само увек
новим феноменом емиграције него и самим одласком „напоље“ и вечитим
питањем: отићи или остати? Јер Радаковићеве приче су аутентични документи
стања у којима се налазио не само на почетку емиграције, него и непосредно пред
одлазак из земље. У овој књизи читамо о томе како свакидашње ствари делују
другачије у иностранству, почев од одласка у провинцијски биоскоп или кафану, до
„прославе Првог маја у фашистичкој држави“. У причи Болеро, упоређивањем двају
текстова, туђег и свог, Радаковић нам нуди упоређење односа људи и кућних
љубимаца у Франкфурту са мушко-женским односима у Београду. То се само
уклапа у остале ауторове иновативне прозне поступке: преплитање и уклапање
речи и слике, технику колажа, фрагментацију текста, свођење прича на исечак из речника или чланак
из новина, на туђу причу коју прати ауторова прича-двојник или прича-превод... Сви ти и многи други
поступци не само да чине Страх од емиграције оригиналним прозним искораком који се опире сваком
сврставању у трендове и правце савремене српске књижевности, него и озбиљним, крајње
занимљивим, па чак и забавним штивом о теми одласка у иностранство.

страна
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Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1367#

Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Жарко Радаковић аутор је
књига Tübingen (1990), Понављања (коаутор Scott
Abbott, 1994), Книфер (1994), Емиграција (1997),
Поглед (2002), Вампири & Разумни речник
(коаутор Scott Abbott, 2008), Страх од емиграције
(2009). Сарађивао са уметницима Ером Миливојевићем
(перформанси Medex 1971, Корњача 1973, Лабудово језеро
1974), Јулијем Книфером (монографија Јулије Книфер 1990)
и Нином Попс (библиофилско издање Der Bildverlust/Gubitak
slike 2007). Аутор више зборника и антологија. Уређивао
немачки часопис за књижевност и уметност Das Nachtcafé
(Stuttgart, Klett-Cotta). Превео двадесетак књига Петера
Хандкеа.

Библиографски опис:
821.163.41-32
РАДАКОВИЋ, Жарко
Strah od emigracije : [priče] / Radaković Žarko ;
[predgovor Davida Albaharija ; ilustracije Nina Pops, Žarko
Radaković]. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margoart). - 167 str., [12] str. s tablama : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Meridijan / [Laguna] ; knj. 22)
Ponovo o ponavljanju: str.11-17. - O autoru: str. [169].
ISBN 978-86-521-0317-1(broš.)
NIBIS ID : 114696

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Последњи дани биоскопа Дело
Радојковић, Војислав
Evro-Giunti, 2009
237 стр. ; 20 cm

О књизи:
Последњи дани биоскопа „Дело“ надасве је слојевит роман чија је радња
смештена у мали провинцијски град, где осам јунака наратора, заљубљеника у
филмску уметност, редовно, из вечери у вече, посећује биоскоп у нади да ће тако
побећи од једноличног живота и пронаћи какав-такав смисао. Биоскоп се тако
открива као прибежиште за јунаке овога романа чије су судбине и животи
испреплитани чудним нитима, па и за самог приповедача, Војислава Радојковића,
оснивача биоскопа Дело, човека мртвог више од две деценије који због снажне љубави према свом делу од истог не успева да се одвоји и напусти овај свет. А ти
последњи дани биоскопа дани су када чудни догађаји и вишеструка убиства почну да
мењају лик једног места и животе јунака овога романа.
Преузето са: http://www.evro-giunti.com/Evro%20giunti%20sajt3/posl1.html#
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Војислав Радојковић рођен је
1965. у Петровцу на Млави. Завршио је Пољопривредни факултет у Београду 1995. г., а књижевношћу је почео да се бави 2006, и већ наредне је
објавио свој први роман – Нисам ја будала. Живи и
ствара у Београду

Библиографски опис:
821.163.41-31
РАДОЈКОВИЋ, Војислав
Poslednji dani bioskopa ``Delo`` / Vojislav
Radojković. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009 (Novi
Sad : Budućnost). - 237 str. ; 20 cm. - (Edicija Savremena
srpska proza / [Evro-Giunti] ; knj. 19)
Tiraž 500. - Beleška o autoru: str. [239].
ISBN 978-86-505-1142-9(broš.)
NIBIS ID : 114552

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Вампир Лестат
Рајс, Ен
Чаробна књига, 2005
523 стр. ; 21 cm

О књизи:
Некада аристократа у тешким данима пре Француске буржоаске револуције,
сада рок звезда овог сјајног демонског доба, он јури кроз векове у потрази за другима
који су попут њега. Он тражи одговоре на мистерију сопствене вечне и застрашујуће
егзистенције. Он прича очаравајућу причу – страсну, сложену и узбудљиву. Он је
вампир Лестат, и уопште није оно што сте о њему мислили.
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid
=28
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Ен Рајс спада међу најславније и
најчитаније америчке писце. Култни је писац хорор
романа и највеће име у поджанру романа о
вампирима. Она је писац који пише под три имена.
Под својим именом објавила је култни серијал
Вампирске хронике. Овај серијал донео јој је светску славу и
практично је постао родоначелник целог једног жанра савремене литературе. Објавила је и трилогију Животи Мејфер
вештица, као и неколико самосталних романа, који такође
спадају у хорор жанр. Последњих година дошло је до промене
у њеном животу, када се из атеизма вратила у католичанство, а
то је утицало и на њен списатељски рад.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
РАЈС, Ен
Vampir Lestat / En Rajs ; prevod Gordana Fiket
Đurković. - Beograd : Čarobna knjiga, 2005 (Beograd :
Publish). - 523 str. ; 21 cm. - (Vampirske Hronike ; 2) (Biblioteka Horor / [Čarobna knjiga])
Prevod dela: The Vampire Lestat / Anne Rice. - Pravo ime
autora: Hauard Alen O`Brien. - Tiraž 500. - Napomene uz
tekst.
ISBN 86-7702-021-7(broš.)
NIBIS ID : 101689

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Интервју са вампиром
Рајс, Ен
Чаробна књига, 2005
320 стр. ; 20 cm

О књизи:
За књигу Интервју са вампиром мало је рећи да је занимљива. То је снажна,
застрашујућа прича од које ће вам се ледити крв у жилама и о којој ћете
размишљати дуго након што је прочитате. Хорор, трилер, фантастика мајсторски се
преплићу у овом јединственом роману испричаном из угла вампира. Ауторка Ен
Рајс је захваљујући овом делу постала један од најутицајнијих аутора у жанру
хорора. Према овој књизи снимљен је истоимени филм са Бредом Питом и Томом
Крузом у главним улогама.
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=28
Библиографски опис:
Регистар аутора

Регистар наслова
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821.111(73)-31
РАЈС, Ен
Intervju sa vampirom / En Rajs ; prevod Aleksandar B.
Nedeljković. - Beograd : Čarobna knjiga, 2005 (Beograd :
Publish). - 320 str. ; 20 cm. - (Vampirske hronike ; 1) (Biblioteka Horor / Čarobna knjiga)
Prevod dela: Interview with the Vampire / Anne Rice. Tiraž 400.
ISBN 86-7702-010-1
NIBIS ID : 76482

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Краљица проклетих
Рајс, Ен
Чаробна књига, 2006
495 стр. ; 21 cm

О књизи:
Краљица вампира пробудила се из вишемиленијумског сна. Њене моћи су
неизмерљиве, њене намере су недокучиве, а њено буђење покреће низ догађаја који
прете да у потпуности промене вампирски свет. Вампир Лестат, необуздани принц
таме, решен да уздрма древне обичаје деце мрака, налази се у центру збивања која
надилазе чак и његове најлуђе жеље за променама. Али овај мрачни вртлог збивања
започет је пре шест хиљада година, па се кроз драматична дешавања данашњице
потпуно расветљавају догађаји из далеке прошлости и коначно разоткрива пуна
истина о пореклу вампира.
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=28
Библиографски опис:
Регистар аутора

Регистар наслова
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821.111(73)-31
РАЈС, Ен
Kraljica prokletih / En Rajs ; prevod Gordana Fiket
Đurković. - Beograd : Čarobna knjiga, 2006 (Beograd :
Publish). - 495 str. ; 21 cm. - (Vampirske Hronike ; 3) (Biblioteka Horor / [Čarobna knjiga])
Prevod dela: Queen of the Damned / Anne Rice. - Pravo ime
autora: Hauard Alen O`Brien. - Tiraž 800.
ISBN 86-7702-029-2(broš.)
NIBIS ID : 114329

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Жмурке
Ранкин, Ијан
Evro-Giunti, 2009
266 стр. ; 20 cm

О књизи:
Један наркоман је пронађен мртав у напуштеном стану у Единбургу, удова
раширених као на распећу, на поду између две догореле свеће, а петокрака звезда
насликана је на оближњем зиду. Полиција верује да се ради о уобичајеној смрти
једног „наркоса“, све док се инспектор Џон Ребус не ухвати у коштац с равнодушношћу, издајом, поквареношћу и лажима које вребају иза спољашњости коју
Единбург показује туристима. Чини се да је само Ребусу стало до смрти која сваким
даном све више почиње да личи на убиство, до заводљиве и готово опипљиве
опасности која буди радозналост у најмрачнијем кутку његовог ума.
Преузето са: http://www.evro-giunti.com/Evro%20giunti%20sajt3/ijan.html#
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Ијан Ренкин је рођен у
Шкотској 1960. г. Дипломирао је на Универзитету у
Единбургу, и пре него што је постао писац радио је
разне послове. Био је: берач грожђа, чувар свиња,
порески службеник, истраживач алкохолних пића,
новинар који се бави високом технологијом, панк музичар.
Први роман о детективу Ребусу, Чворови и крстићи, објавио је
1987. г. Након тога по многим његовим романима су снимљени филмови. Ијану је додељен и Каријеов Дијамантски
бодеж, 2005. г., за животно дело, што је једна од најпрестижнијих награда за детективски роман. Најпродаванији је писац
детективских романа у Великој Британији. Живи у Единбургу
са женом и два сина.

Библиографски опис:
821.111(411)-31
РАНКИН, Ијан
Žmurke / Ijan Renkin ; s engleskog preveo Nemanja
Rabrenović. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009 (Kragujevac : Grafostil). - 266 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Savremena
svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj. br. 71)
Prevod dela: Hide & Seek / Ian Rankin. - Tiraž 2000. - Beleška o autoru: str. [267].
ISBN 978-86-505-1379-8(broš.)
NIBIS ID : 114589

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Живи и памти
Распутин, Валентин Григорјевич
Глобосино Александрија, 2010
254 стр. ; 21 cm

О књизи:
Живи и памти је напета и драматична, а једноставна и крајње животна
прича. Жива и тешка људска драма о борби једне изузетне жене да расплете своју
замршену судбину. О жени која је спремна да понесе све терете и да својом последњом жртвом искупи себе, а спасе слабијег од себе – свог мужа.
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Валентин Григорјевич Распутин, рођен 1937. г., је највећи савремени руски писац, омиљен међу читаоцима, награђиван и превођен. Познат је као Горостас са Бајкала.

Библиографски опис:
821.161.1-31
РАСПУТИН, Валентин Григорјевич
Живи и памти / Валентин Распутин ; превод с
руског Милош Дибрић. - 1. изд. - Београд : Глобосино
Александрија, 2010 (Београд : Чигоја штампа). - 254 стр.
; 21cm. - (Библиотека Љиљана Хабјановић Ђуровић вам
препоручује ; књ. 21)
Превод дела: Живи и помни. - Tiraž 1000.
ISBN 978-86-7900-038-5(брош.)
NIBIS ID : 114772

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Једина права невеста
Рид, Мишел
Evro-Giunti, 2009
205 стр. ; 17 cm

О књизи:
Италијански тајкун Лучано де Сантис фасцинантан је у сваком погледу: моћан
је, успешан и обара све жене с ногу. Луку је сада потребна невеста – и одлучио је да
ће то бити Лизи Хадли! Поставио је замку и оценио је, и она сада не може да га
одбије. Оно што њу највише мучи јесте чињеница да она ни не жели да га одбије...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Мишел Рајд је популарна британска списатељица. Од 1988. г. написала је преко
30 романа, махом љубавне тематике. Живи у Енглеској, али обожава да путује по Медитерану и обилази различите земље.

821.111-31
РИД, Мишел
Jedina prava nevesta / Mišel Rajd ; prevod s engleskog
Lena B. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009 (Novi Sad :
Budućnost). - 205 str. ; 17 cm. - (Edicija Harlekin)
Prevod dela: The De Santis Marrisge / Michelle Reid. - Tiraž
5000.
ISBN 978-86-505-1395-8(broš.)
NIBIS ID : 114536

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Њена четворогодишња тајна
Робертс, Елисон
Evro-Giunti, 2009
190 стр. ; 17 cm

О књизи:
Фиона Мерчинсон спремна је на све да заштити свог сина од јавности – нико
не зна да је њен покојни муж Ал Стјуарт имао наследника, и она је одлучила да
сачува ту тајну... Због тога живи повучено у једном малом месту и ради у хитној
помоћи. Али у град долази нови, млади и згодни лекар – и то нико други до Алов
млађи брат Ник. Он је одушевљен кад открије да има братанца, и учинио би било
шта да заштити Фиону и њеног сина...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Елисон Робертс је новозеландска списатељица. Пише љубавне романе.

Библиографски опис:
821.111(931)-31
РОБЕРТС, Елисон
Njena četvorogodišnja tajna / Elison Roberts ; prevod s
engleskog Ana Stankić-Jindra. - 1. izd. - Beograd : EvroGiunti, 2009 (Novi Sad : Budućnost). - 190 str. ; 17 cm. (Edicija Harlekin)
Prevod dela: Her Four-year Baby Secret / Alison Roberts. Tiraž 5000.
ISBN 978-86-505-1342-2(broš.)
NIBIS ID : 114599

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Двери сна
Росић, Гага
КОВ, 2009
131 стр. ; 19 cm

О књизи:
„Истражујући сву сложеност људског битисања и основних онтолошких
појмова – живота и смрти – Гага Росић својим новим романом Двери сна употпуњује
трилогију започету књигама Степенице за у небо и Бисерни град. Заједничка
окосница ових књига јесте јединствена холографска спирала, која читаоца на чудесан
начин увлачи у паралелне светове у којима се јунаци Гаге Росић, трагајући за
идентитетом и смислом постојања, срећу са несагледивим пространством божанске
промисли и људске ограничености…“
Југослава Љуштановић
Преузето са: пресавијеног дела коричног листа
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Гага Росић је завршила светску
књижевност, као и постдипломске студије на
Филолошком факултету у Београду. Одбранила је
докторску тезу Античко грчко позориште на савременој сцени. Бави се превођењем. Од 1981. живи у

Библиографски опис:
821.163.41-31
РОСИЋ, Гага
Dveri sna : [roman] : povratak u budućnost / Gaga
Rosić. - Vršac : KOV-Književna opština Vršac, 2009 (Vršac
: Tuli). - 131 str. ; 19 cm. - (Biblioteka KOV)
Tiraž 500. - Na presavijenom delu kor. lista beleška o autoru.
ISBN 978-86-7497-163-5(broš.)
NIBIS ID : 114483

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Сатански стихови
Рушди, Салман
Feniks libris, 2009
620 стр. ; 21 cm

О књизи:
Својом изузетном приповедачком техником Ружди вешто преплиће
перспективе посматрача, учесника у догађају и самог приповедача. Гради један
потпуно нелинеаран, магичан свет у коме се преплићу реално и фантастично,
трагично и комично. Ликови су снажно осмишљени, упечатљиви, трагикомични
антихероји.
Преузето са: http://www.feniks-libris.com/Satanski.htm
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Сер Ахмед Салман Рушди,
англоиндијски романописац и есејиста, је рођен
1947. г. у Бомбају, у Индији. Његов препознатљиви
књижевни стил критичари најчешће називају магичним реализмом. Повезаности, расцепи и миграције
између Истока и Запада представљају преовлађујућу тему
његовог стваралаштва. Како због својих књижевних достигнућа, тако и због бројних контроверзи и скандала који га прате,
представља једног од најзначајнијих писаца 20. века.

821.111(73)-31
РУШДИ, Салман
Satanski stihovi / Salman Rušdi ; [prevod sa engleskog
Branislav J. Grujić]. - Beograd : Feniks libris, 2009 (Bački
Petrovac : Kultura). - 620 str. ; 21 cm
Prevod dela: The Satanic Verses / Salman Rushdie. - Tiraž
1000.
ISBN 978-86-7844-085-4(karton)
NIBIS ID : 40838

Наслов
Издавач
Димензије

Српски сонет
Службени гласник, 2009
406 стр. ; 23 cm

О књизи:
„Књига Српски сонет није настала из високонаучних побуда, већ из намере
приређивача да се спозна време трајања сонета (240 година), да се презентује
његова еволуција и да се све што је најбоље и најпровокативније у сонетној форми
нађе на једном месту и, као језички милозвук, песмотворена лепота и песнички
експеримент, пренесе у наслеђе и сачува од наступајуће свеопште амнезије. Ова
књига није настала из потраге за песницима сонета, него из обузетости сонетима и
озарења која иду с њима. А да ли је реч о антологији сонета или својеврсној сонетној читанци, нека читаоци разлуче.“
Часлав Ђорђевић
Библиографски опис:
821.163.41-1(082.2)
Преузето са:
СРПСКИ сонет : (1768-2008 : избор, типологија) /
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/126152_Srpski%
[приредио] Часлав Ђорђевић. - Београд : Службени
20sonet%201768-2008_ISBN:978-86-519-0262-1
гласник, 2009 (Београд : Гласник). - 406 стр. ; 23 cm. (Библиотека Књижевне науке. Колекција Антологија)

Регистар аутора

Регистар наслова
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Стр. 7-28: Сонет-звучна ``мала кутија`` у коју стане цео
свет / Ч. Ђ. [Часлав Ђорђевић]. - Појмовник посебних
сонета: стр. 307-331. - Стр. 335-342: Облик и биће сонета
: рима, стих и унутрашња структура (одломци) / Валтер
Менх. - Стр. 343-357: Definicija soneta / Svetozar Petrović.
- Стр. 359-361: Сонет (одломак) / Никола Грдинић. - Стр.
363-371: Сонет у савременој српској и хрватској поезији
: (1945-1980) / Мирјана Д. Стефановић. - Стр. 387:
Напомена / Ч. Ђ. [Часлав Ђорђевић]. - Белешка о аутору:
стр. 389-390. - Библиографија: стр. 373-380. - Регистар.
ISBN 978-86-519-0262-1(картон)
1) Српска поезија - 1768-2008
821.163.41.09-1``1768/2008``
NIBIS ID : 114417

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Братство среће
Саватер, Фернандо
Геопоетика, 2009
244 стр. ; 20 cm

О књизи:
За овај авантуристички роман, прожет метафизиком и смештен у чаробни
свет коњичког спорта, Саватер је добио престижну књижевну награду Premio Planeta. Књижевни модел и наративни поступак свесно заводе читаоца у детективски
проседе. Приближава се Велики куп, најпознатија међународна трка коња. Четворица авантуриста и плаћеника симболичних имена – Доктор, Принц, Професор и
Мајор – морају пронаћи мистериозно несталог јахача који једини може са успехом
јахати изузетног коња и победом изравнати рачуне из прошлости осионих
ривалских власника. На том трагању наилазе на загонетке и опасности све до
расплета на једном медитеранском острву, где ће осетити горак укус издаје...
Наизглед једноставна радња крије слојевиту филозофску расправу о правој,
истинској животној срећи. Познајући Саватера као етичара, борца за правду и
политичког активисту, оваква тема може бити изненађујуће опуштање и за аутора и за читаоца.
Трагање за јахачем, иако архетипска метафора, заправо је трагање за одговором на велико питање, за
разрешењем мистерије оних тренутака који заправо и чине живот, оним судбинским и непоновљивим.
Саватеров одговор носи епикурејску тајну овог романа чија је једноставност у служби филозофије и
чија је филозофија у служби испуњеног живота. У животу који нам нуди Саватер има места за
храброст, вечиту потрагу, лепоту и, наравно, истинску срећу.
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Преузето са: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2186
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Белешка о аутору: Фернандо Саватер је рођен
1947. г. у Сан Себастијану. Овај истакнути шпански писац и есејиста вечити је дисидент, полемичан и бриљантан филозоф кога је интелектуална
опредељеност довела и до франкистичког затвора.
Био је предавач филозофије на бројним универзитетима, а у
многим својим делима трудио се да филозофију приближи
младима. Објавио је преко 50 дела из области филозофске,
књижевне и политичке есејистике. Поред тога, писао је романе, позоришне представе и многобројне текстове у шпанској и
светској штампи. Добитник је бројних награда, а међу најпрестижнијима је Premio Planeta, награда коју је 2008. добио за
роман Братство среће.

Библиографски опис:
821.134.2-31
САВАТЕР, Фернандо
Bratstvo sreće / Fernando Savater ; sa španskog prevela
Zorica Novakov-Kovačević. - Beograd : Geopoetika, 2009
(Kragujevac : Grafostil). - 244 str. ; 20 cm. - (Edicija Svet
proze / [Geopoetika])
Prevod dela: La Hermandad de la Buena Suerte. - Napomene
uz tekst. - Na presavijenom delu kor. lista beleška o autoru.
ISBN 978-86-7666-203-6(broš.)
NIBIS ID : 114271

О књизи:

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Сећање и рат
Савић, Милисав
Службени гласник, 2009
365 стр. ; 22 cm

Најбоље странице о српско-турским ратовима 1876–1878. написали су писци или
људи који су били упућени у „тајне књижевног заната“. Тамо где је присуство фикционалних техника веће, имамо и бољу литературу. У најбољим делима доминантну улогу игра
стил или начин приповедања. Употребом одговарајућих приповедачких техника, са добро
одабраном тачком и тоном приповедања, уз перманентну свест о композиционим и
структуралним законитостима, од фактографског материјала добија се штиво високе естетске вредности, чија је посебност управо у томе што се та вредност разликује – по наглашеном присуству документарног, „сировог“ материјала – од оне коју нуди један „чист“
књижевни текст.

Преузето са: http://www.slglasnik.com/biblioteka-knjizevne-nauke-kultura-iumetnost/knjizevna-istorija/kolekcija-nasledje/secanje-i-rat
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Белешка о аутору: Милисав Савић је прозни
писац, књижевни историчар, антологичар и преводилац. Рођен је 1945. у Власову крај Рашке. Студије југословенске и светске књижевности завршио је на Филолошком факултету у Београду. На
истом факултету је магистрирао, а потом и докторирао. Био
је уредник многих књижевних часописа. У издавачком
предузећу Просвета радио је од 1983. до 2004. г., најпре као
главни и одговорни уредник, а потом као директор. Председник је Српске књижевне задруге 2000–2001. Романи су му
превођени на многе стране језике. Аутор је и лексикона Ко је
ко – писци из Југославије (1994). Објавио је више књига превода са енглеског и италијанског.

Библиографски опис:
821.163.41.09-94
САВИЋ, Милисав
Сећање и рат / Милисав Савић. - Београд :
Службени гласник, 2009 (Београд : Гласник). - 365 стр. ;
22 cm. - (Библиотека Књижевне науке. Колекција
Наслеђе)
Тираж 500. - На кор. ауторова слика и белешка о њему. Напомене и библиографске референце уз текст. Библиографија: стр. 339-347. - Регистар.
ISBN 978-86-519-0322-2(брош.)
1) Српски мемоари
2) Мемоари
NIBIS ID : 114482

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Марина
Сафон, Карлос Руис
Чаробна књига, 2009
302 стр. ; 21 cm

О књизи:
У Барселони 1979. петнаестогодишњи Оскар Драј проводи слободна поподнева лутајући по живописним улицама Барселоне у близини интерната у ком
похађа школу. На једном од својих путешествија, он упознаје Марину, интригантну
девојку с којом се упушта у пустоловину разоткривања болне загонетке похрањене у
прошлости града, о тајанственом Михаилу Колвенику, који је, не желећи да прихвати да смрт не припада живима, кренуо у поход против смрти, како би поправио
непоправљиво. Цену ће временом платити многи његови пријатељи, као и људи чији
су се животи укрстили с његовим.
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=392&Itemid=26
Регистар аутора
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Белешка о аутору: Карлос Руис Сафон, шпански
аутор, рођен је у Барселони 1964. г. Каријеру је
започео пишући књиге за омладину, и за тај рад је
добио бројне награде и признања. Од 1994. до 2006.
живео је у Лос Анђелесу и, упоредо са писањем
књига, радио на писању сценарија у Холивуду. Свој први
роман за одрасле, Сенку ветра, написао је 2001, и ово дело
добило је бројна међународна признања и похвале од критичара широм света и постало један од најчитанијих романа
шпанске и европске књижевности у последњих неколико
деценија. Након паузе од седам година, Сафон је објавио нови
роман, Игру анђела, који такође припада циклусу о мистеријама Барселоне и Гробљу заборављених књига.

Библиографски опис:
821.134.2-31
САФОН, Карлос Руис
Marina / Karlos Ruis Safon ; prevela sa španskog Jasmina Nikolić. - Beograd : Čarobna knjiga, 2009 (Beograd :
Publish). - 302 str. ; 21 cm
Prevod dela: Marina / Carlos Ruiz Zafon. - Tiraž 3000. Napomene uz tekst. - Na kor. beleška o autoru i delu.
ISBN 978-86-7702-106-1(broš.)
NIBIS ID : 114309

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Поноћна палата
Сафон, Карлос Руис
Чаробна књига, 2010
263 стр. ; 21 cm

О књизи:
Калкута, година 1932. У срцу таме, једне мрачне ноћи, енглески поручник
покушава да избави две бебе из незамисливе животне опасности, остављајући за
собом беживотно тело жене коју је волео. Упркос неподношљивим монсунским
пљусковима и плаћеним убицама који га вребају, успева да спасе живот двоје
недужних бића, али не и свој. Стисак шаке у пламену одузима му последњи дах.
Поноћна палата, шеснаест година касније. На последњем састанку тајног друштва
Чоубар, Бен и Шир упознају једно друго не знајући да су брат и сестра, и суочавају
се с утварним бићем које је стрпљиво чекало да дође дан у ком ће им коначно узети
душу. Храбра дружина прерано сазрелих младих људи из сиротишта Свети Патрик
одлучује да помогне брату и сестри и разоткрије најјезивију причу Калкуте, града
палата. Поноћна палата је драматично путовање кроз пустоловине одрастања у
егзотичној, фасцинантној Индији. Поноћна палата представља део Трилогије магле, независних прича
које су сједињене у трилогију мотивима мора, светлости и таме, утвара и тајни. Ова најранија дела
Руиса Сафона – романи намењени тинејџерима: Принц магле, Поноћна палата и Септембарска
светла – побрали су бројне награде, али и симпатије великог броја читалаца широм Европе.
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_
content&task=view&id=569&Itemid=69
Регистар аутора

Регистар наслова
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Библиографски опис:
821.134.2-31
САФОН, Карлос Руис
Ponoćna palata / Karlos Ruis Safon ; prevela sa
španskog Jasmina Nikolić. - Beograd : Čarobna knjiga, 2010
(Beograd : Publish). - 263 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Čarobna
knjiga / [Čarobna knjiga])
Prevod dela: El palacio de la medianoche / Carlos Ruiz Zafon. - Tiraž 1200. - Beleška pisca: str. 7-8. - Na kor. beleška
o autoru i delu.
ISBN 978-86-7702-128-3(broš.)
NIBIS ID : 114332

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Принц магле
Сафон, Карлос Руис
Чаробна књига, 2010
202 стр. ; 21 cm

О књизи:
Из великог града угроженог близином рата, часовничарева породица сели се у
мало приморско место. Толико мало и заштићено да се може рећи да је у њему време
стало. Међутим, већ при силаску с воза, тринаестогодишњи Макс схвата да казаљке
на станичном сату ипак не стоје – оне се крећу уназад. Породица се настањује у
старој кући на обали која, с доласком нове породице, почиње да открива своје
језовите тајне: кутију с филмовима које су снимили претходни станари, аветињске
гласове што допиру из дубине ормара, ограђени врт испуњен сабласним, готово
живим статуама циркусаната распоређених по кружници која спаја темена
шестокраке звезде у чијем се средишту налази фигура пајаца... Истражујући свој
нови свет и ван дворишта куће, Макс и његова сестра упознају Роланда, младића
који им у ронилачкој авантури открива давно потопљени брод... У потрази за
истином о бродолому, малој дружини почиње да се указује ужасна прича о Принцу магле, ужасна
онолико колико и спознаја да су и они сами ликови који граде ту причу. У исто време и готски и
авантуристички роман, језовита прича о духовима и савезништву са нечасним, прича о трагичним
последицама непромишљено датих обећања и узалудности бекства од предодређености. Овај роман
клаустрофобичне атмосфере, грча и нелагоде, створен тек расписаном руком великог писца, универ- Библиографски опис:
зална је прича о пријатељству, љубави и одрастању, 821.134.2-31
у којој се већ деценију и по проналазе читаоци свих САФОН, Карлос Руис
Princ magle / Karlos Ruis Safon ; prevela sa španskog
генерација широм планете.
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Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_
content&task=view&id=568&Itemid=30
Регистар аутора
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Jasmina Nikolić. - Beograd : Čarobna knjiga, 2010 (Beograd
: Publish). - 202 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Čarobna knjiga /
[Čarobna knjiga])

Prevod dela: El principe de la niebla / Carlos Ruiz Zafon. Tiraž 1200. - Napomena pisca: str. 7-9. - Na kor. beleška o
autoru i delu.
ISBN 978-86-7702-127-6(broš.)
NIBIS ID : 114330

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Септембарска светла
Сафон, Карлос Руис
Чаробна књига, 2010
271 стр. ; 21 cm

О књизи:
Након смрти супруга и оца, Симона и њено двоје деце Ирена и Доријан
напуштају Париз. Симона прихвата посао домаћице у необичној кући мистериозног
произвођача играчака Лазаруса Јана. Ипак, идилично месташце у Плавом заливу
крије своје мрачне тајне: огромну кућу насељену механичким бићима и сенкама из
прошлости, енигму необичних светала што сијају кроз маглу око острвца са
светиоником, створење из ноћне море које се крије у највећој дубини шуме. Ове
мистерије заувек ће сјединити Ирену и младог Исмаела током једног чаробног лета
у Плавом заливу – мистерије која ће их повести путем најузбудљивијих авантура у
вијугавом свету светлости и сенки. Тајанствено се полако претвара у натприродно, а
напетост у хорор. Септембарска светла су дело с одликама фантастике, хорора, романтичарске књижевности и пикарског романа. Карлос Руис Сафон је успешно
сјединио све ове елементе у узбудљиво дело...
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=570&Itemid=69

Регистар аутора

Регистар наслова
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Библиографски опис:
821.134.2-31
САФОН, Карлос Руис
Septembarska svetla / Karlos Ruis Safon ; prevela sa
španskog Jasmina Nikolić. - Beograd : Čarobna knjiga, 2010
(Beograd : Publish). - 271 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Čarobna
knjiga / [Čarobna knjiga])
Prevod dela: La luces de septiembre / Carlos Ruiz Zafon. Tiraž 1200. - Beleška pisca: str. 7-8. - Na kor. beleška o
autoru i delu.
ISBN 978-86-7702-129-0(broš.)
NIBIS ID : 114331

Наслов
Издавач
Димензије

Свети Сава књижевник и
књижевни јунак
Evro-Giunti, 2010
331 стр. ; 21 cm

О књизи:
Књига Свети Сава књижевник и књижевни јунак зборник је текстова у коме
су на једном месту сабрана нека од најзначајнијих дела утемељивача српске
духовности и текстови оних писаца (од средњег века до наших дана) који су били
инспирисани ликом првог српског архиепископа, просветитеља и књижевника,
монаха и светитеља. Први део књиге тако представља извод из Савиног дела, почев
од Карејског, Хиландарског и Студеничког типика, Житија светог Симеона, Службе
светом Симеону, па све до Писма студеничком игуману Спиридону. Други део књиге
доноси нам најрепрезентативнија дела средњовековне, народне и уметничке књижевности (службе, каноне, похвале, Теодосијево Житије светог Саве, народне песме,
легенде и предања, као и песме Војислава Илића, владике Николаја Велимировића,
Васка Попе, Слободана Ракитића, Матије Бећковића, Љубомира Симовића и Миодрага Павловића) посредством којих можемо
поступно пратити како се развијао Савин лик у Библиографски опис:
821.163.41-82: 398(082.2)
књижевности.
Преузето са: http://www.yu4you.com/Sveti-Savaknjizevnik-i-knjizevni-junak-Svetlana-KurcubicRuzic,knjiga,12291,en#opis
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СВЕТИ Сава књижевник и књижевни јунак :
зборник текстова / изабрала и приредила Светлана
Курћубић-Ружић. - 1. изд. - Београд : Православни
богословски факултет : Evro-Giunti, 2010 (Нови Сад :
Будућност). - 331 стр. ; 21 cm. - (Класици српске
књижевности / Evro-Giunti)

Тираж 2000. - Напомена приређивача: стр. 325. - Списак
библијских скраћеница и мање познатих речи: стр. 326328.
ISBN 978-86-505-1536-5(ЕЂ; картон))
1) Сава, свети (око 1174-1235) - У литератури
821.163.41-1(082.2)
821.163.41-32(082.2)
NIBIS ID : 114631

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Викинг . Књ 1
Северин, Тим
Лагуна, 2010
342 стр. ; 20 cm

О књизи:
Деветсто деведесет девета, година пре првог миленијума, означава рођење
Торгилса Леифсона, сина Леифа Срећног и Торгуне, тајанствене ирске племкиње
обдарене шестим чулом. Готово као да је сироче, Торгилса су на Исланду и Гренланду одгајали различити старатељи који су га учили прастарим обичајима и упозоравали га на навалу Белог Христа у земљу старих богова. Још као дете стигао је до
Винланда, најудаљеније тачке на западу, само да би постао сведок ужасног покоља
који је предводила његова крволочна тетка, а који је потпуно опустошио њихову
викиншку насеобину. На Исланду, нашао се укљештен у крвној освети између двеју
супротстављених породица, а у Ирској бива заробљен у бици и продат као роб.
Торгилс је јунак без чврстих корена, бистар и прилагодљив, чија судбина лежи
далеко изван поимања оних којима је окружен. Овог Одиновог поклоника узбуркани
догађаји доводиће на ивицу смрти у бици, од пошасти, или у бродолому... Базирана на викиншким
сагама и препуна предивних поново измаштаних доживљаја и задивљујућих ликова, Викинг – Одиново
дете представља нов начин писања историјских романа.
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=907
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Тим Северин, истраживач,
филмски аутор и предавач, предузимао је бројне
експедиције, од преласка Атлантика у средњовековном кожном бродићу описаном у књизи Бренданово путовање, до недавних путешествија описаних у путописима У потрази за Моби Диком и Тражећи
Робинзона Крусоа. Добитник је бројних награда. Одионово дете је његов први роман.

Библиографски опис:
821.111(417)-31
СЕВЕРИН, Тим
Viking . [1], Odinovo dete / Tim Severin ; prevela Slavica Bogić-Mijović. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd :
Margo-art). - 342 str. : ilustr. ; 20 cm
Prevod dela: Viking. Odinn`s Child. - Tiraž 1500.
ISBN 978-86-7436-984-5(broš.)
NIBIS ID : 114676

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Викинг . Књ. 2
Северин, Тим
Лагуна, 2010
367 стр. ; 20 cm

О књизи:

Хероји севера живе и даље.
Други део Викиншке трилогије – епске историјске авантуре у свету испуњеном нордијском
митологијом и убилачким завадама.
Дозволите ми да вам испричам одакле потиче овај мач,
како је нађен међу мртвима, куда је све
путовао, као и причу о изузетном човеку
који га је поседовао. Ово је повест о Гретиру Јаком
и његовом необичном животу.
Лондон, 1019. године: прошло је неколико месеци откад је Торгилс побегао из раља Ирске
цркве, али само зато да би се поново обрео у замршеним околностима, овога пута у
ћудљивој љубавној вези са Елфгифу, женом Кнута Великог, владара Енглеске, једног од
најмоћнијих људи викиншког света. Страсна веза између двоје различитих љубавника
почиње да се развија, што изазива неочекиване последице... Присиљен да бежи из краљевства, Торгилс се удружује с Гретиром, преступником и изопштеником ког се сви плаше због његове
променљиве ћуди и насилног понашања. Њих двојица постају сапутници и браћа по заклетви која их везује и
после смрти. Путујући из ледених предела народа који се креће на скијама и тргује крзнима, па великом реком
што води до Миклагарда, краљице градова, Торгилс мора да употреби сву своју домишљатост како би преживео
међу кривотворитељима што кују лажан новац, дарежљивим ловцима, трговцима робљем... Да би коначно, у
Константинопољу, присуствовао крајњој освети...
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Преузето са:
http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1319
Регистар аутора

Регистар наслова

страна
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Библиографски опис:
821.111(417)-31
СЕВЕРИН, Тим
Viking . [2], Brat po zakletvi / Tim Severin ; prevela
Branislava Radević-Stojiljković. - Beograd : Laguna, 2010
(Beograd : Margo-art). - 367 str. : ilustr. ; 20 cm
Prevod dela: Viking. Sworn Brother. - O autoru: str. [371].
ISBN 978-86-521-0370-6(broš.)
NIBIS ID : 114682

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Фермин
Севиџ, Сем
Чаробна књига, 2009
204 стр. ; 21 cm

О књизи:
Рођен у подруму књижаре, међу мноштвом књига, принуђен да се отима за
храну са браћом и сестрама који су крупнији и злобнији од њега, пацов Фермин
открива свој необични дар – способност читања. Ово откриће испуњава га неутољивом глађу за књигама и обдарује дубоким схватањем света и сопственог места у
њему. Док лута сеновитим улицама свог пропалог краја, трагајући за љубављу и
разумевањем, његово узбуђење, самоћа, страхови и самосвест постају изразито
људски и дирљиви. И како све више постаје извесно предстојеће разарање града,
Фермин се повлачи све дубље у себе и свој свет маште. Необично оригиналан и
богато алегоричан, Фермин је бременит шармом и сетном чежњом за светом који
разуме искупљујућу моћ литературе и високо цени своја оронула позоришта, старе
закрчене књижаре и необичне људе.
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=341&Itemid=26
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Сем Севиџ је рођен у Јужној
Каролини 1940. г., а данас живи у Медисону у Висконсину. Дипломирао је и докторирао филозофију на Универзитету Јејл, где је кратко и предавао. Радио је и као сервисер бицикала, столар,
трговац рибом и штампар. Фермин је његов први роман.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
СЕВИЏ, Сем
Fermin : avanture velegradskog probisveta / Sem
Sevidž ; prevod Tijana Parezanović. - Beograd : Čarobna
knjiga, 2009 (Beograd : Publish). - 204 str. : ilustr. ; 21 cm. (Biblioteka Avantura reči)
Prevod dela: Firmin / Sam Savage. - Tiraž 1000. - Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i beleška o njemu. Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-7702-087-3(broš.)
NIBIS ID : 114319

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Весталкина прича
Смит, Шери
Лагуна, 2010
375 стр. ; 20 cm

О књизи:
Погазила је златно правило – и за то платила ужасну цену. Рим, 63. п. н. е.
Када је Емилија навршила шест година, родитељи су је послали у женски храм
посвећен Вести да постане весталка, једна од шест брижљиво одабраних девица које
су симболично чувале Римску републику. Читав живот провела је под најстрожим
надзором. Али искушење ју је навело да почини смртни грех, па је осуђена на смрт
каква и доликује девицама: живу ће је сахранити у мрачној гробници. Док јој се
ближи крај, Емилија се сећа свог тескобног и ограниченог живота: присних пријатељстава која је стекла, неумољивих непријатеља којима се замерила и, најзад,
страсне али забрањене љубави која је и изазвала њен пад – а која јој је, опет, можда
једина нада... Весталкина прича пружа ужасавајући увид у мало познат забрањени
свет. То је дирљива, страствена и осећањима набијена приповест о жени која се
усудила да стави све на коцку зарад љубави.
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1349#
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Шери Смит живи у Винипегу
у Канади. Дипломирала је књижевност и политичке науке на Универзитету у Винипегу. Ова тридесетогодишњакиња добила је идеју за роман Весталкина прича похађајући током студија семинар
Религија и магија у старом Риму и старој Грчкој. Предаје у
школи за децу са посебним потребама.

Библиографски опис:
821.111(71)-31
СМИТ, Шери
Vestalkina priča / Šeri Smit ; prevela Vanja SmojeGlavaški. - Beograd : Laguna, 2010 (Novi Sad : Art print ). 375 str. ; 20 cm
Prevod dela: The Virgin`s Tale / Sherri Smith. - Tiraž 1500.
- O autorki: str. [377].
ISBN 978-86-521-0369-0(broš.)
NIBIS ID : 114713

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Сплит
Станковић, Славољуб
Геопоетика, 2010
171 стр. ; 20 cm

О књизи:
Неки кажу да је за аутора најтеже написати другу књигу. За издавача тог
писца објавити ту другу књигу још је теже. Поготово ако му је претходну (прву)
објавио други (први) издавач. Зашто? Зато што другу књигу јавност има са чиме да
упореди, па је одговорност и аутора и издавача већа. Дакле, после романа The Box,
Славољуб Станковић врло темељно потврђује да спада у не баш превелики круг
(још) свежих, изразито урбаних аутора. Иако је тема потпуно нова у односу на
претходну књигу, Сплит са својим двоструким значењем (име града са еx-Yu
простора и разлаз, на енглеском језику), задржава особености по којима ће овај
писац остати препознатљив: интелигентни хумор, изоштрену врцавост, дијалошке
обрте по којима се препознаје његова друга професија – копирајтер, али и заводљиву и само привидну површност која из даљине ваља турбулентне породичне односе,
обрте, срушене и наново изграђене животе. Сплит је књига о дубоко скривеној интими која, маскирана прозирношћу и суптилним особеностима језика, расветљава живот у две последње деценије
главног и још једног главног јунака – две пресудне деценије за једну данас непостојећу и две постојеће
културе чија је разлика у сличностима.
Преузето са: http://www.geopoetika.com/book.php?id=2208
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Славољуб Станковић (1968) je
дипломирани филозоф (Филозофски факултет, Београд). Ради у једној од највећих рекламних агенција
у Београду. Аутор је више стотина рекламних
кампања за реномиране домаће и иностране робне
марке. Написао и роман The Box по коме се тренутно снима
истоимени играни филм.

Библиографски опис:
821.163.41-31
СТАНКОВИЋ, Славољуб
Split : roman / Slavoljub Stanković. - 2. izd. - Beograd :
Geopoetika izdavaštvo, 2010 (Novi Sad : Art-print). - 171
str. ; 20 cm. - (Edicija Svet proze / Geopoetika, Beograd)
Tiraž 1000. - Beleška o autoru: str.171.
ISBN 978-86-6145-001-3(broš.)
NIBIS ID : 114275

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Демони
Стевановић, Видосав
Кораци, 2009
354 стр. ; 22 cm

Из књиге:
„...Према догмама хришћанске цркве, према старим списима и новим
тумачењима, демони су свргнути анђели који су се пoбунили против бога, били
поражени и протерани из царства небеског, бачени у вечну таму. Они чине шта могу
да нашкоде богу, њиховом оцу и ствараоцу, да унизе његово име и да покваре
његово дело, видљиви и невидљиви свет и човека између њих...“
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Видосав Стевановић је рођен
1942. г., у селу Цветојевци код Крагујевца. Пише
песме, приповетке, романе, есеје, критике, новинске
текстове, драме и монодраме. Књиге су му преведене на многе стране језике. Био је уредник у Просвети и Српској књижевној задрузи, главни уредник и
директор БИГЗ-а, а потом директор Просвете. Касније постаје
слободни уметник. Живео је и радио у Београду и селу Ботуњу
код Крагујевца, затим у Паризу више година, у Атини, па
поново у Паризу да би се, на крају, преселио у Сарајево.

Библиографски опис:
821.163.41-31
СТЕВАНОВИЋ, Видосав
Demoni / Vidosav Stevanović. - Kragujevac : Koraci,
2009 (Kragujevac : Grafostil). - 354 str. : autorova slika ; 22
cm. - (Sabrana dela / [Vidosav Stevanović] ; tom 12)
Tiraž 500. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-86685-47-6(karton)
NIBIS ID : 114464

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Луталица
Стил, Данијела
Evro-Giunti, 2008
451 стр. ; 20 cm

О књизи:
Одри Дрискол је одрасла у кући свога деде у Сан Франциску јер су јој
родитељи трагично настрадали још док је била дете. Све до 1932. године, била је
друга мајка својој прелепој млађој сестри, виспрени дружбеник остарелом деди и
„уседелица“ која живи без љубави. Наједном, одлучује да остави све иза себе и
пусти да је води жудња за лутањем коју је осећала у свом срцу. Током свог боравка у
Европи, упознаје славног путописца Чарлса Паркер-Скота, с којим се упушта у
љубавну и пустоловну авантуру. Њих двоје ће заједно путовати преко два континента у потрази за узбуђењима егзотичних светова. У ратом разореној Кини, Одри
одлучује да остане и брине се о сирочићима, а Чарлс се враћа у тада још безбедну
Европу. Када се месецима касније врати у Сан Франциско са својом кинеском бебом,
Одри ће се наћи пред новим изазовима и тешким одлукама, заувек вођена непоколебљивим духом луталице.
Преузето са: http://www.evro-giunti.com/Evro%20giunti%20sajt3/danij5.html#
Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору Данијела Стил је америчка
књижевница, рођена 1947. г. Један је од најпродаванијих аутора широм света. Позната је по својим
љубавним романима. Продала их је у преко 530
милиона примерака. Њени романи били су на листи
бестселера New York Times-a више од 390 узастопних недеља, а
21 је адаптиран за ТВ. Данијела Стил живи у Сан Франциску и
Паризу мирним породичним животом са деветоро деце из
различитих бракова.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
СТИЛ, Данијела
Lutalica / Danijela Stil ; s engleskog prevela Ivana
Smolović. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2008 (Kragujevac : Grafostil). - 451 str. ; 20 cm. - (Edicija Savremena
svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj. br. 46)
Prevod dela: Wanderlust / Danielle Steel. - Tiraž 2000.
ISBN 978-86-505-1031-5(broš.)
NIBIS ID : 114545

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Тајанствена незнанка
Стил, Данијела
Evro-Giunti, 2010
319 стр. ; 20 cm

О књизи:
После пропалог првог брака Алекс је изгубио сваку наду да ће наћи праву
жену. Све док није угледао тајанствену и прелепу Рафаелу... потпуну незнанку.
Рафаела је млада, богата и очајно усамљена. Осуђена на празан живот у свом величанственом дворцу, везана осећањем части и дужности за старијег мужа, одрекла се
сваког права на личну срећу... све док није срела Алекса... потпуног странца.
Преузето са: http://www.evro-giunti.com/Evro%20giunti%20sajt3/danij1.html#

Регистар аутора

Регистар наслова
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Библиографски опис:
821.111(73)-31
СТИЛ, Данијела
Tajanstvena neznanka / Danijela Stil ; s engleskog
prevela Lena Vasiljević. - 2. izd. - Beograd : Evro-Giunti,
2010 (Novi Sad : Budućnost). - 319 str. ; 20 cm. - (Edicija
Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj. br. 64)
Prevod dela: A Perfect Stranger / Danielle Steel. - Tiraž
2000. - Str. 315-319: Beleška o autoru / Tea Jovanović.
ISBN 978-86-505-1372-9(broš.)

Наслов
Аутор
Издавач
Димензиј

Љубав у Витенбургу
Стојановић, Здравко
Српска књижевна задруга, 2010
318 стр. ; 21 cm

О књизи:
Скривајући велику тајну из свог живота за време немачког заробљеништва у
Првом светском рату, наратор ове узбудљиве породичне приче – открива душу и
казује о лепој Немици Еми и љубави коју је задобио у најстрашнијим данима рата.
Преузето са:
http://www.srpskaknjizevnazadruga.com/product_info.php?manufacturers_id=&products
_id=742
Регистар аутора

Регистар наслова

страна

199

Регистар издавача Хронолошки регистар

Белешка о аутору: Здравко Стојановић је рођен
1942. г. у Ћуприји. Дипломирао је и докторирао на
Медицинском факултету у Београду. Љубав у Витенбургу је његов први роман.

Библиографски опис:
821.163.41-31
СТОЈАНОВИЋ, Здравко
Љубав у Витенбургу / Здравко Стојановић. Београд : Српска књижевна задруга, 2010 (Београд :
Бирографика). - 318 стр. : ауторова слика ; 21 cm. (Посебна издања / [Српска књижевна задруга])
Тираж 450. - Стр. 313-316: Слика и рам приче / Драган
Лакићевић. - Белешка о писцу: стр. 317-318.
ISBN 978-86-379-1120-3(картон)
NIBIS ID : 114826

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Дракула
Стокер, Брем
Чаробна књига, 2009
423 стр. ; 21 cm

О књизи:
Компонован као епистоларни роман, састављен од дневника и писама које су
написали сами приповедачи, уједно и јунаци, Дракула почиње отварањем дневника
Џонатана Харкера, тек стасалог адвоката, који нам приповеда о својој посети опскурном трансилванијском грофу којем треба да припреми документе за куповину
некретнина у Лондону. Његово језом и злим слутњама испуњено путовање, свакодневица оптерећена ужасним открићима, по душевно здравље кобан однос са грофом и
грозотом остварених страхова испуњен боравак у замку, који говоре да смрт није
најстрашнији исход његовог заточеништва, одређују злокобни тон приче која се
премешта у Лондон и наставља дневницима и писмима осталих протагониста, који се,
испуњени сумњама и заблудама, страхом и страдањем, али пре свега љубављу и
човечношћу, уједињују како би се супротставили пошасти која је запосела њихов град
и угрозила ближње – злу за које верују да га могу победити...
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=332&Itemid=28
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Брем (Абрахам) Стокер
(1847–1912) је био ирски писац, позоришни
критичар и менаџер. Најпознатијег вампира, инспирисан легендама о суровом влашком војводи из
15. века Владу Дракули III, створио је 1897. г.,
написавши роман страве Дракула.

Библиографски опис:
821.111-31
СТОКЕР, Брем
Drakula / Brem Stoker ; prevod Mirjana Živković. Beograd : Čarobna knjiga, 2009 (Beograd : Rubikon). - 423
str. ; 21 cm. - (Biblioteka Horor / [Čarobna knjiga])
Prevod dela: Dracula / Bram Stoker. - Tiraž 700. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-7702-095-8(broš.)
NIBIS ID : 76521

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Дракула немртви
Стокер, Дејкер; Холт, Ијан
Чаробна књига, 2009
441 стр. ; 21 cm
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О књизи:
Дракула Немртви је аутентични, вишеслојни наставак култног романа,
написан, по речима аутора, са циљем да се исправе неправде почињене Бремовом
класику, начињене бројним адаптацијама и банализацијама у популарној култури.
Година 1912. Четврт века након драматичног сукоба са Дракулом, Квинси Харкер,
сада већ одрасли син Џонатана и Мине, напушта школу да би се посветио позоришту. Он учествује у припреми позоришне представе Дракула, коју режира и
продуцира лично Брем Стокер. Представа га увлачи у свет застрашујућих тајни
његових родитеља, али пре него што ће бити спреман да се суочи с њима, он се
среће са злом какво није могао ни да замисли. Један за другим, чланови дружине
која је поразила Дракулу пре двадесет пет година бивају елиминисани. Да ли је
могуће да је Дракула некако преживео напад и да се сада свети? Или је у питању
нека друга сила, чији је циљ да немилосрдно уништи свакога ко је био у вези с Дракулом. Баратајући
свим елементима романа-претходника, богатом вампирском митологијом, популарним тумачењима
Дракулиног лика и историјским чињеницама – поменимо само злочине Џека Трбосека, позоришне
прилике у Лондону с почетка XX века, полазак Титаника на пут – са таквом слободом да се и сам Брем
Стокер јавља као један од ликова у роману, аутори знатно проширују првобитну причу, дограђују
сложени и недокучиви Дракулин лик на такав начин да Немртвим не стварају само наставак славног
претходника већ и поново исписују „истински“ текст Дракуле. Потреба да се Дракула исправи и изнова
обликује одлика је трајне моћи и утицаја који овај роман има на књижевност и културу уопште…
Дракула Немртви је одобрен и подржан од стране Стокерове породице као званични наставак
Дракуле. Дракула Немртви је заснован на стотинама забележака које је Брем Стокер написао док је
скупљао материјал за оригиналног Дракулу; већи део оригиналног заплета био је избачен из коначне
верзије Дракуле, али је сада укључен у наставак. Немртви је резултат темељног истраживања, препун
узбуђења и страве, с љубављу уобличен и као наставак и као проширење једног од најпопуларнијих
савремених романа.

Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=333&Itemid=28
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

Библиографски опис:
Белешка о аутору Дејкер Стокер је потомак Брема
Стокера. Држављанин је Канаде, али живи у Јужној
Каролини са супругом и двоје деце. Дракула Немртви је његов први роман.
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Белешка о коаутору Ијан Холт је дугогодишњи
проучавалац легенде о Дракули, као и историјске
позадине овога мита. Године истраживања и посвећености резултирале су Дракулом Немртвим, заједничким пројектом с Дејкером Стокером.

821.111(415)-31
СТОКЕР, Дејкер
Drakula nemrtvi / Dejker Stoker i Ijan Holt ; prevod
Tijana Parezanović. - Beograd : Čarobna knjiga, 2009 (Beograd : Rubikon ). - 441 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Horor /
[Čarobna knjiga])
Prevod dela: Dracula the Undead / Dacre Stoker and Ian
Holt. - Tiraž 1200. - Str. 413-420: Pogovor / Elizabet Miler.
- Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-7702-096-5(broš.)
1. Холт, Ијан - Аутор NIBIS ID : 114333

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Служавке
Стокет, Кетрин
Чаробна књига, 2010
456 стр. ; 21 cm

О књизи:
Двадесетдвогодишња Скитер се управо вратила кући са студија. Можда има
диплому, али ово је 1962. година у држави Мисисипи, и њена мајка неће бити
срећна док год Скитер не буде имала бурму на руци. Скитер би иначе нашла утеху
у својој вољеној Константин, служавки која ју је одгојила, али Константин је
нестала и нико не жели да каже Скитер куда је отишла. Ејбилин је црна служавка,
мудра и сталожена жена која одгаја своје седамнаесто бело дете. Нешто се променило у њој после смрти њеног сина, који је погинуо на послу због непажње
својих шефова. Обожава девојчицу о којој се брине иако зна да би и једној и другој
срце ускоро могло да буде сломљено. Мини, Ејбилина најбоља пријатељица, ниска
је, дебела и вероватно најдрскија жена у Мисисипију. Уме да кува као нико жив,
али не може да заузда свој језик, те још једном остаје без посла. Коначно, успева да
се запосли код неког ко се тек доселио и још није чуо за њу. Међутим, њена нова газдарица има и
сопствене тајне. Иако су на први поглед потпуно различите, ове жене почињу рад на тајном заједничком пројекту који ће све три довести у велику опасност. А зашто? Зато што их гуше границе које
дефинишу њихов град и време у којем живе. А границе понекад постоје баш зато да бисмо их
прелазили... Роман Служавке постигао је велики успех у Сједињеним Америчким Државама, продат је
у неколико милиона примерака и преводи се на све значајније светске језике.
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Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=389&Itemid=26

Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

страна

204

Белешка о аутору: Кетрин Стокет је рођена и
одрасла у Џексону, у држави Мисисипи. Дипломирала је на катедри за енглески језик и креативно
писање Универзитета Алабама и преселила се у
Њујорк, где се девет година бавила новинским издаваштвом и маркетингом. Тренутно живи у Атланти са супругом и ћерком. Ово је њен први роман.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
СТОКЕТ, Кетрин
Služavke / Ketrin Stoket ; preveo Igor Adžić. - Beograd
: Čarobna knjiga, 2010 (Beograd : Publish). - 456 str. ; 21
cm
Prevod dela: The Help / Kathryn Stockett. - Tiraž 2000. - Na
presavijenom delu kor. lista autorkina slika i beleška o njoj. O piscu: str. [463].
ISBN 978-86-7702-112-2(broš.)
NIBIS ID : 114317

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Индијски ноктурно
Табуки, Антонио
Одисеја, 2006
87 стр. ; 20 cm

О књизи:
У врелини индијских ноћи, безимени јунак тражи несталог пријатеља. Док
прати његове бледе трагове, раштркане од Бомбаја до Гое, кроз сумњиве квартове у
којима се јефтино продаје све што се може пожелети, кроз бљештави привид
луксуза у хотелима за западњаке, кроз манастире и свратишта на станицама, пут му
се укршта са другим необичним путницима. Међутим, човек се лако изгуби у
чудесној земљи у којој су деца боголика, старци луцкасти а жене прелепе. Индијски
ноктурно се чита као путопис и криминалистички роман, али и као типична
табукијевска проза, која осваја сочним језиком, врцавим дијалозима, слутњом и
загонетношћу.
Преузето са: http://www.knjigaknjiga.com/knjiga.php?k=3190&kat=54
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Антонио Табуки је рођен у
Пизи, 1943. г. где се и школовао. Предавао је португалски језик и књижевност на универзитетима у
Болоњи, Риму, Ђенови и Сијени. Био је гостујући
професор у Њујорку и Паризу. Живи у Фиренци, Паризу и Лисабону. Још од појаве његовог првог романа, Табуки
се сматра једним од најважнијих представника нове италијанске књижевности. До данас је објавио преко 25 књига,
углавном романа, али и приповедака, есеја и драмских текстова. Превођен је на више од 30 језика. Добио је бројне награде,
националне и међународне. По неким Табукијевим књигама су
снимљени и филмови.

Библиографски опис:
821.131.1-31
ТАБУКИ, Антонио
Indijski nokturno / Antonio Tabuki ; prevele Ana
Srbinović, Elizabet Vasiljević. - Beograd : Odiseja, 2006
(Požega : Dream print). - 87 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Kaleidoskop / Odiseja)
Prevod dela: Notturno Indiano / Antonio Tabucchi. - Autorova slika na kor. - Tiraž 700. - O piscu: str. 85-87. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
ISBN 86-7720-022-3(broš.). - ISBN 978-86-7720-022-0
1) Табуки, Антонио (1943- ) - ``Индијски ноктурно``
NIBIS ID : 114872

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Изгубљени днвеници Адријана Мола
Таунсенд, Сју
Лагуна, 2010
274 стр. ; 20 cm

О књизи:
...Адијан Мол је напунио 33 године – „исто онолико колико је имао Исус
када су га убили“. Његове тренутне бриге укључују: неуништиву вашку, болесну
љубомору због успешног полубрата Брета који се изненада појавио, опсесију
својим психотерапеутима, благу зависност од гумених бомбона, мали земљотрес у
Лестеру, и, можда и највећу бригу, освит новог миленијума.
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1345#
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Сју Таунсенд, ауторка
прослављеног серијала о тинејџерском јунаку
Адријану Молу. Са петнаест година решила је да
напусти школу и сместа почне да пише. Храбар
потез оставио је Таунзендову без формалног
образовања и приморао је на живот домаћице у енглеској
провинцији, у граду Лестеру. Две деценије нико није знао да је
лестерска домаћица 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. Сју Таунсенд се убрзо потом
придружила групи писаца у лестерском позоришту Феникс, где
данас ради као драматург.

Библиографски опис:
821.111-93-31
ТАУНСЕНД, Сју
Izgubljeni dnevnici Adrijana Mola : 1999-2001 / Sju
Taunzend ; [preveo Zoran Ilić]. - Beograd : Laguna, 2010
(Beograd : Margo-art). - 274 str. ; 20 cm
Prevod dela: The Lost Diaries of Adrian Mole / Sue Townsend. - Napomene uz tekst. - O autorki: str. [275].
ISBN 978-86-521-0420-8(broš.)
NIBIS ID : 114687

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Венчање са одбеглом младом
Тејлор, Џенифер
Evro-Giunti, 2009
149 стр. ; 17 cm

О књизи:
Дан пред своје венчање Хедер Томсон је схватила да је направила погрешан
избор. Међутим, нема храбрости да откаже венчање... све док случајно не сретне
згодног странца који је убеди да треба да ослушкује своје срце. Арчи Кери никако не
може да заборави тужну девојку коју је убедио да не треба да се удаје уколико то не
жели. На његово велико изненађење, открива да ће следећих неколико дана радити
заједно са њом у болници...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Регистар издавача Хронолошки регистар

Белешка о аутору: Џенифер Тејлор је енглеска
списатељица рођена је 1949. г. Пише љубавне
романе од 1988. г. До сада је објавиле преко 50
романа.

Библиографски опис:
821.111-31
ТЕЈЛОР, Џенифер
Venčanje sa odbeglom mladom / Dženifer Tejlor ;
prevod s engleskog Jelena Stankić-Jindra. - 1. izd. - Beograd
: Evro-Giunti, 2009 (Novi Sad : Budućnost). - 149 str. ; 17
cm. - (Edicija Harlekin)
Prevod dela: Marrying the Runaway Bride / Jennifer Taylor.
- Tiraž 5000.
ISBN 978-86-505-1328-6(broš.)
NIBIS ID : 114603

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Дон Хуан
Торенте Баљестер, Гонсало
Лагуна, 2010
380 стр. ; 20 cm

О књизи:
Рођен као Андалужанин, а Галисијац по опредељењу, Торентеов Дон Хуан
осећа се пре свега као Тенорио – веома је веран породици и традицији. Дотеран и с
црним наочарима, данас се истиче у Паризу као некад раније у Севиљи. Увек је у
друштву Лепорела, ђаволка који се скрива под маском наклоности ка теологији и
редовницима. Увек је ту и нека жена која би га прогонила, тако да га свуда прати
Соња, лепа црвенокоса Швеђанка. Са четири века за собом, није нарочито расположен за тумарање, али не може да се приклони вечном одмору, пошто су му
забрањени и небески мир и паклене муке. Упркос свему, не недостаје му полетности
да се увуче у приповедачево тело и издиктира му, у лепој и одмереној прози, причу
о свом животу, пуну пустоловина и љубависања. Осуђен да живи све док има људи
који верују у његово постојање, обитава на несталном рубу између чаролије и сна.
Ово је заплет којим нам Торенте Баљестер представља једног Дон Хуана заводљивијег и маштовитијег
него икада и оставља читаоца, на самом крају, као задовољну жртву, коју је изиграо сам Заводник.
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1334
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Гонсало Торенте Баљестер
(1911–1999) је један од шпанских писаца који су
обележили књижевност на шпанском језику 20.
века. Његов опус обухвата све жанрове осим поезије. Највећи део своје стваралачке енергије ипак
је посветио романима. Међутим, ништа мање није значајна ни
његова делатност историчара књижевности. Добитник је бројних књижевних награда: Националне 1981. године, Принца од
Астуријаса 1982. и Сервантесове 1985.

Библиографски опис:
821.134.2-31
ТОРЕНТЕ Баљестер, Гонсало
Don Huan / Gonsalo Torente Baljester ; prevela sa
španskog Ana Marković. - Beograd : Laguna, 2010 (Novi
Sad : Art print ). - 380 str. ; 20 cm
Prevod dela: Don Juan / Gonzalo Torrente Ballester. - Tiraž
1500. - O autoru: str. [381].
ISBN 978-86-521-0379-9(broš.)
NIBIS ID : 114717

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Сој
Торо, Гиљермо дел; Хоган, Чак
Чаробна књига, 2009
425 стр. ; 21 cm

О књизи:
Боинг 777 слеће на њујоршки аеродром и на путу до терминала изненада
потпуно замире. Сви застори су спуштени. Сва светла искључена. Све линије комуникације утихнуле су. Земаљске службе немају одговоре. Доктор Еф Гудведер, вођа
тима за хитне интервенције у случајевима биолошке опасности, запоседа сабласни
авион. Оно што је открио следило му је крв у жилама. У исто време, у старинарници
у шпанском Харлему, Абрахам Сетракијан, бивши професор Бечког универзитета и
преживели из концентрационог логора Треблинка, схвата да се догађа нешто. Он зна
да је дошло време – на помолу је почетак рата или крај света.
Преузето са:
http://www.carobnaknjiga.com/index.php?option=com_content&task=view&id=556&Item
id=28

Регистар аутора

Регистар наслова
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Белешка о аутору: Гиљермо дел Торо (1964)
мексички је редитељ који од 1998. г. живи у САД.
Још у средњој школи је почео да се бави филмом.
За филм Панов лавиринт добио је награду Гоја за
најбољи филм 2006, а 2007. осваја три Оскара: за
сценографију, фотографију и шминку. Године 2009. издао је
први део трилогије – Сој, 2010. други – Пад, а тренутно ради
на трећем делу. Ожењен и има две ћерке. Тренутно живи у
Велингтону, на Новом Зеланду.
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Белешка о коаутору: Чак Хоган, рођен 1967. г. у
Бостону, аутор је неколико изузетних романа, од
којих је најпознатији Prince of Thieves, добитник
награде Хамет 2005. г. За овај роман је Стивен Кинг
изјавио да га сматра једним од десет најбољих романа тог жанра за 2005. годину. Живи са породицом у предграђу Бостона.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
ТОРО, Гиљермо дел
Soj : prva knjiga trilogije Soj / Giljermo del Toro i Čak
Hogan ; prevod Gordana Fiket-Đurković. - Beograd :
Čarobna knjiga, 2009 (Beograd : Rubikon). - 425 str. ; 21
cm. - (Biblioteka Horor / [Čarobna knjiga])
Prevod dela: The Strain / Guillermo Del Toro and Chuck
Hogan. - Tiraž 800. - Na kor. beleška o autorima.
ISBN 978-86-7702-098-9(broš.)
1. Хоган, Чак - Аутор NIBIS ID : 114313

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Путовање кући
Тремејн, Роуз
Лагуна, 2010
440 стр. ; 20 cm

О књизи:
...Лав путује из Источне Европе у Британију у потрази за послом. Као сенке
прате га ликови његове покојне жене, вољене кћеркице и разузданог друга Рудија
који – сањајући о богатом Западу – живи пре свега за свој стари шевролет. Пред
Лавом се открива суштинска особеност Британије: непријатељске улице, клановски
пабови, опседнутост славом. Лондон пружа заводљиве могућности за пријатељство,
секс, новац и нови живот, а ако Лав буде имао среће, и ново осећање припадности...
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1328#
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Роуз Тремејн рођена је 1943.
године у Лондону. Студирала је на Сорбони и
дипломирала на Универзитету Ист Англија, где је
(1988–1995) предавала стваралачку књижевност.
Објавила је више романа и збирки приповедака, а
аутор је и већег броја радио и телевизијских драма. Године
2000, на Универзитету Ист Англија добила је звање почасног
доктора књижевности. Била је члан жирија за доделу Букерове
награде 1988. и 2000. Редовно пише и објављује критике и
приказе у штампи и на радију, а живи у Норфолку и у Лондону.

Библиографски опис:
821.111-31
ТРЕМЕЈН, Роуз
Putovanje kući / Rouz Tremejn ; prevela Aleksandra
Čubraja. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). 440 str. ; 20 cm
Prevod dela: The Road Home / Rose Tremain. - Napomene:
str. 439-440. - O autorki: str. [441].
ISBN 978-86-521-0378-2
NIBIS ID : 114670

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Стара српска књижевност
Трифуновић, Ђорђе
Чигоја штампа, 2009
363 стр. ; 25 cm

О књизи:
Из дугог средњовековног трајања старе српске књижевности издвојене су
основне појаве и обрађене књижевно-историјски, теоријски и културолошки. На
основу изворне грађе и богате литературе разматра се живот старе књижевности у
широким оквирима њеног постојања на живописном и немирном простору српских
земаља и сталног византијског духовног зрачења. Наслови свих осам глава јасно
одређују и њихову садржину: Оквири; Трајање; Језик; Вавилонска кула и схватање
језика; Византијско књижевно наслеђе; Античко наслеђе; Између Истока и Запада;
Уз један руски средњовековни запис (Поглед на српско-руске књижевне везе у
средњем веку). Књига се завршава Имеником личности. Књига је намењена
књижевним историчарима, филолозима, историчарима, историчарима уметности,
теолозима и љубитељима српског писаног и духовног наслеђа.
Преузето са: http://www.chigoja.co.rs/node/437
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Ђорђе Трифуновић, српски
књижевник, професор Београдског универзитета, је
рођен 1934. г. у Београду, где је завршио основну
школу, гимназију и Филолошки факултет. На том
факултету је и докторирао 1966. г. одбраном
докторског рада Српски средњевековни списи о кнезу Лазару и
косовском боју. Објавио више књига и већи број посебних
чланака у страним и домаћим часописима, зборницима и
листовима. Приредио више књига старих српских књижевних
извора. Добитник је награде Исидора Секулић (1994) и Рачанске повеље (2007).

Библиографски опис:
821.163.41(091)
ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе
Стара српска књижевност : основи / Ђорђе
Трифуновић. - 3., проширено изд. - Београд : Чигоја
штампа, 2009 (Београд : Чигоја штампа). - 363 стр., [1]
пресавијен лист са геогр. картом : илустр. ; 25 cm
Тираж 1000. - Напомене и библиографске референце уз
текст. - Регистар.
ISBN 978-86-7558-660-9(картон)
1) Српска књижевност - Средњи век
NIBIS ID : 114462

Наслов
Издавач
Димензије

Узводно од суза
Академска књига, 2009
282 стр. ; 21 cm

О књизи:
Избор једанаест руских песникиња, под изванредно одабраним насловом
Узводно од суза (стих једне песникиње, Вере Павлове), обухвата цео XX век: прва
одабрана песма је објављена 1905, а последња 2008. године. (...) Код ових песникиња
нема ни говора о неком опонашању, понављању „мушке“ поезије. Мени се чак чини:
ако би се уклонила имена, добар познавалац руске поезије би са сигурношћу, путем
само ових превода, сигурно знао да је реч о укупној руској поезији. (...) И овај пут се
испоставило да поделе ништа не значе, да су привремене: загонетка поезије остаје и
даље тајанствена ако је поезија изузетно остварење, ако стваралац преузима своју
судбину и носи свој крст, тада мушки и женски приступ није ни битан толико, не
сме служити као празан изговор иако га не треба занемаривати.
Преузето са:
http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/126767_Uzvodn
o%20od%20suza_ISBN:978-86-86611-34-5

Регистар аутора

Регистар наслова
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Библиографски опис:
821.161.1-14(082.2)
УЗВОДНО од суза : једанаест руских песникиња /
избор и превод Драгиња Рамадански. - Нови Сад :
Академска књига, 2009 (Нови Сад : Будућност). - 282
стр. : слике аутора ; 21 cm. - (Библиотека Мозаик)
Тираж 1000. - Садржи био-библиографске белешке о
ауторима. - Стр. 5-10: Дванаеста песникиња / Сава
Бабић. - Садржи и: Песничка мапа Петербурга - млађа
генерација : (одломак) / Светлана Бодрунова.
ISBN 978-86-86611-34-5(брош.)
1) Руска поезија - 20в
2) Руске песникиње - 20в
821.161.1-14.09``19``
NIBIS ID : 114430

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Оно што одувек желиш
Ћирјанић, Гордана
Народна књига – Алфа, 2011
284 стр. ; 22 cm

О књизи:
Слободан, главни јунак новог романа Гордан Ћирјанић, опседнут је
телевизијским серијама. Зато садржаји актуелних медијских хитова, у којима су
хероји форензичари, продиру у његов живот и у ткиво Онога што одувек желиш,
заводљиво колебајући статус реалности. Повратник са Запада, Слободан је радио у
ТВ продукцији ријалити програма, па му је стратегија агресивних медија позната из
прве руке. Али једнако важно је што су иза њега једна забрањена љубав и једна
саобраћајка у којој је, мада виновник трагичног удеса, остао некажњен. Гордана
Ћирјанић пише надахнуто и провокативно, испитујући границе и смисао
књижевности. Пред читаоцем је сјајан роман, написан руком списатељице чија нас
свака књига обрадује интелектуалном храброшћу и непоткупљивим ставовима.
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Гордана Ћирјанић је
књижeвница рођена у Београду, 1957. г. Пише
песме, романе и приче. Поред тога, бави се и
превођењем са шпанског и енглеског на српски
језик. За романе Претпоследње путовање и Пољубац добила је награду Женско перо. Њен роман Оно што
одувек желиш је добиo НИН-ову награду за 2010. г.

Библиографски опис:
821.163.41-31
ЋИРЈАНИЋ, Гордана
Оно што одувек желиш / Гордана Ћирјанић. - 3. изд.
- Београд : Народна књига - Алфа, 2011 (Београд :
Алфа). - 284 стр. ; 22 cm. - (Дела Гордане Ћирјанић /
[Народна књига - Алфа]) (Библиотека Дело / [Народна
књига-алфа])
Тираж 2000. - Белешка о писцу: стр. [287].
ISBN 978-86-331-3461-3(картон)
NIBIS ID : 115010

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Девојка из руске четврти
Фернивал, Кејт
Лагуна, 2010
630 стр. ; 20 cm

О књизи:
Изванредна прича о љубави, губитку и оданости, смештена у очаравајуће
неизвесном историјском тренутку. Ђунчоу, Кина, 1928. година. Прогнана из отаџбине за време Октобарске револуције, Лидија Иванова остала је без оца и живи с
мајком Валентином у Кини. Преживљавање је тежак задатак. Валентина се предала
животу испуњеном тајнама, тугом и алкохолом, а Лидија је присиљена да краде
како би могле да плате изнајмљени стан и да обезбеде себи храну. Једног дана
Лидија је на тржници украла сат енглеском џентлмену и бежећи од полиције зашла
у злокобну споредну уличицу. Чанг Анло, млади Кинез који је и сам у бекству због
лојалности комунистима, спасао ју је од сигурне смрти. Тај случајан сусрет заувек
ће обома променити живот. Девојка из руске четврти је епски роман о љубави и
губитку, о тајнама и лажима, о опасности и издаји.
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1343#
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Кејт Фернивал је рођена у
градићу Пенарту у Велсу. Њена мајка је детињство
провела у Русији, Кини и Индији. Студирала је
енглески језик на Лондонском универзитету и
после студија почела да ради у издаваштву, а потом и у маркетингу. Има два сина са супругом Норманом.
Потпуно је посвећена писању. Добитница је награде John
Creasey. Живи са супругом у Девону у кући поред мора.

Библиографски опис:
821.111-31
ФЕРНИВАЛ, Кејт
Devojka iz ruske četvrti / Kejt Fornival ; prevela Gordana Subotić. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margoart). - 630 str. ; 20 cm
Prevod dela: The Russian Concubine / Kate Furnivall. Tiraž 1500. - O autorki: str. [631].
ISBN 978-86-521-0393-5(broš.)
NIBIS ID : 114711

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Долина лавова
Фолет, Кен
Evro-Giunti, 2009
409 стр. ; 20 cm

О књизи:
Џејн, храбра, млада и веома сензуална Енглескиња, нашла се у опасном
љубавном троуглу између супарничких шпијуна Елисе и Жан-Пјера, мистериозних
и неодољивих агената који свој позив озбиљно схватају. Љубав, мржња и превара
воде их од терористичких завера у Паризу до отвореног герилског рата у Авганистану. Џејн ће тек тада схватити колико је танка линија између љубави и мржње.
Преузето са: http://www.evro-giunti.com/Evro%20giunti%20sajt3/dolina.html#
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Кен Фолет, британски писац, је
рођен у Кардифу и школовао се на Универзитетском колеџу у Лондону. Радио је као новинар за
лондонски Evening News и био је директор једне
издавачке куће пре него што се у потпуности
посветио писању, 1977. г. Ожењен је и има двоје деце. Живи у
Сарију.

Библиографски опис:
821.111-31
ФОЛЕТ, Кен
Dolina lavova / Ken Folet ; s engleskog prevela Lena
Vasiljević. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009 (Novi Sad
: Budućnost). - 409 str. ; 20 cm. - (Edicija Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj. 65)
Prevod dela: Lie Down With Lions / Ken Follett. - Tiraž
2000. - Beleška o autoru: str. [411].
ISBN 978-86-505-1388-0(broš.)
NIBIS ID : 114572

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Ушица игле
Фолет, Кен
Evro-Giunti, 2009
385 стр. ; 20 cm

О књизи:
Његово оружје је бодеж, а његово кодно име Игла. Он је Хенри Фејбер,
хладнокрвни је професионалац, убица, најстрашнији немачки тајни агент у најдубљој илегали у Британији. Његов задатак је да открије савезнички план за „Дан
Д“, и проследи га Немцима по сваку цену. То је задатак који он немилосрдно и спроводи, све док не наиђе на Олујно острво и жену по имену Луси.
Преузето са: http://www.evro-giunti.com/Evro%20giunti%20sajt3/dolina3.html#

Регистар аутора

Регистар наслова
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Регистар издавача Хронолошки регистар

Библиографски опис:
821.111-31
ФОЛЕТ, Кен
Ušica igle / Ken Folet ; s engleskog prevela Lena
Vasiljević. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009 (Novi Sad
: Budućnost). - 385 str. ; 20 cm. - (Edicija Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj. 61)
Prevod dela: Eye of the Needle / Ken Follett. - Tiraž 2000. Beleška o autoru: str. [387].
ISBN 978-86-505-1376-7(broš.)
NIBIS ID : 114577

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Капије пољубаца
Форд, Мекензи
Evro-Giunti, 2009
435 стр. ; 20 cm

О књизи:
Једна жена. Два љубавника. И ратна тајна која ће променити њихов живот
заувек. Када енглески војник Хал започне разговор с немачким поручником
Вилхелмом, током примирја на ничијој земљи на Божић 1914, и не сања какве ће
последице тај случајни сусрет имати. Вилхелм је заљубљен у једну Енглескињу,
Сем, и ставља Халу фотографију у руку – ако преживи рат, Хал мора обећати да ће
пронаћи Сем и дати јој тај знак љубави. Док рат још бесни, Хала пуштају кући и он
одлази у потрагу за Сем – али у тренутку када је угледа, у невољи је. С Вилхелмовом
фотографијом скривеном у џепу, Хал започиње живот – и љубавну везу – намењену
неком другом...
Преузето са: http://www.delfi.rs/ka1un9517/delfi_knjige_kapije_poljubaca.html
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Мeкензи Форд је псеудоним једног аутора
из Лондона. Материјал за овај роман, према сопственој изјави,
писац је пронашао у биографији своје мајке.

Библиографски опис:
821.111-31
ФОРД, Мекензи
Kapije poljubaca / Mekenzi Ford ; sa engleskog prevela Jadranka Đerić. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009
(Kragujevac : Grafostil). - 435 str. ; 20 cm. - (Edicija Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj. 72)
Prevod dela: The Kissing Gates / Mackenzie Ford. - Tiraž
2000. - Beleška o autoru: [439].
ISBN 978-86-505-1370-5(broš.)
NIBIS ID : 114571

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Непромишљена
Фостер, Лори
Evro-Giunti, 2009
231 стр. ; 17 cm

О књизи:
Када се Карли Макданијелс, намерно неугледна наставница, једне вечери
преруши у егзотичну девојку из харема, на њу истог трена обраћа пажњу згодни
богати плејбој Тајлер Ремзи, за ким Карли већ дуго потајно чезне. Након ноћи пуне
страсти, Тајлер и даље не зна прави идентитет харемске лепотице, а стидљива Харли
не намерава да му то саопшти. Да ли ће Тајлер успети да сам увиди истину?
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Лори Фостер је америчка
списатељица. Од када је објавила свој први роман,
1996. г., сваке године објављује од шест до десет
књига, које углавном постају бестселери.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
ФОСТЕР, Лори
Nepromišljena / Lori Foster ; prevod s engleskog Olivera Marković. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009 (Novi
Sad : Budućnost). - 231 str. ; 17 cm. - (Edicija Harlekin)
Prevod dela: Impetuous. - Tiraž 5000.
ISBN 978-86-505-1340-8(broš.)
NIBIS ID : 114597

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Острво пингвина
Франс, Анатол
Evro-Giunti, 2010
355 стр. ; 21 cm

Из књиге:
„Сваки режим ствара незадовољнике. Република или Општа ствар створила
их је најпре међу племићима којима су укинуте њихове вајкадашње повластице и
који су управљали погледе пуне жаљења и наде на последњег Змајевића, кнеза
Кришоа, кога су красиле драж младости и туга изгнанства. Створила је незадовољнике и међу трговцима на ситно који, из дубоких економских узрока, нису више
зарађивали колико им је требало за живот и који су мислили да је за то крива
Република коју су они у први мах обожавали, а од које су се сада сваким даном све
више одвајали.“
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Анатол Франс (1844–1924) је
француски књижевник. Рођен у породици познатог
париског књижара, рано улази у свет књига, међу
којима ће као књижевник и библиотекар провести
сав свој живот. У првом раздобљу свог књижевног
рада он је естета и дилетант, те објављује стихове у духу
Парнаса, импресионистичке критике и романе, у којима, без
обзира третира ли савремену или историјску тематику,
доминира скептицизам и естетицизам. Мада није никад постигао широку популарност, Анатол Франс је био један од најистакнутијих књижевника на размеђи векова и глас свести
своје генерације, а скептицизмом, духовитошћу и иронијом,
рафинираним смислом за лепоту и изванредним стилом, привлачи и данас интелектуалну књижевну публику. Године 1921,
добио је Нобелову награду.

Библиографски опис:
821.133.1-31
ФРАНС, Анатол
Острво пингвина / Анатол Франс ; с енглеског
превела Јелисавета Марковић. - 1. изд. - Београд : EvroGiunti, 2010 (Нови Сад : Будућност). - 355 стр. ; 21 cm. (Класици целог света / [Evro-Giunti])
Превод дела: L`lle de pinqouins / Anatole France. Ауторова слика на кор. - Тираж 2000. - Напомене и мање
познате речи и изрази: стр. 349-354.
ISBN 978-86-505-1526-6(картон)
NIBIS ID : 114565

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Песма од почетка
Хамовић, Драган
Агора, 2009
159 стр. ; 21 cm

О књизи:
Полазећи од идеје да је песма део велике непрозирне тајне постојања, Драган
Хамовић у овој књизи води дијалог са некима од најзначајнијих српских песника 20.
века (од Дучића и Шантића, преко Павловића, Раичковића, Христића и Лалића, па
до наших савременика), али покушава и да промисли место поезије и њене рецепције у пољу савремене српске књижевности. Осврт на поезију, на стожерну
песникову слику света, бива виђен као осврт кроз поезију, као трагање за традицијским матрицама и континуитетима.
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Драган Хамовић је рођен 1970.
г. у Краљеву. Од 2003. г. живи и ради у Београду.
Дипломирао је и магистрирао на Групи за српску
књижевност и језик Филолошког факултета у Београду. Пише песме, есеје, критике, бави се уредничким и приређивачким пословима. Уређивао је и часопис
Повеља у Краљеву од 1997. до 2002. г. Добитник је награде
Милан Богдановић за књижевну критику и награде САНУ из
Фондације Бранка Ћопића за песничку збирку Матична
књига.

Библиографски опис:
821.163.41.09-1``19/20``
ХАМОВИЋ, Драган
Песма од почетка : есеји, критике и записи / Драган
Хамовић. - 1. изд. - Београд : Агора, 2009 (Нови Сад :
Будућност). - 159 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Огледало /
Агора ; књ. 10)
Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. 159.
ISBN 978-86-6053-013-6(картон)
1) Српска поезија - 20-21в
NIBIS ID : 114344

О књизи:

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Дама и песник
Харан, Мејв
Алнари, 2009
398 стр. ; 21cm

У време владавине краљице Елизабете I, на чијем су раскошном двору превладавале
сплетке и интриге, развијала се љубавна прича између Ен Мор, ватрене и непоколебљиве
жене, и познатог песника Џона Дона. Ен Мор, образована, ватрена и храбра девојка из
чувене породице Морових, власника имања Лосли у Суреју и кћерка сер Џорџа Мора,
долази у Лондон с намером да постане дворска дама у служби краљице Елизабете и да се
уда за племића. У палати Јорк упознаје тамнокосог и привлачног песника Џона Дона, који је
радио као секретар њеног тече, чувара великог краљевског печата. Џон Дон се по свему
разликовао од мушкараца које је до тада познавала: био је образован, духовит и паметан,
али у њеним очима и неподношљиво осион и бахат према женама. Међутим, када их је
живот спојио, открио јој је чудесан свет страсти и чулности, који до тада није познавала. Нажалост, Џон је по пореклу био католик, припадник омражене вере у елизабетинско
време, а уз то га је пратила и репутација развратника, што је било довољно да га Енин отац
презре и замрзи. Дама и песник је дирљив роман који говори о забрањеној љубави између познатог песника и
девојке која се усудила да се због љубави успротиви оцу и да сруши сва устаљена правила која су владала у то
време. Њих двоје су се одрекли свега да би били заједно и њихова љубав, дословно, није познавала границе.
Овај сликовит и моћан роман говори о тој љубави која је, упркос свим недаћама и препрекама, на крају ипак
крунисана браком.

Преузето са:
http://www.alnari.rs/alnari/DAMA%20I%20PESNIK.as
px
Регистар аутора

Регистар наслова
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Регистар издавача Хронолошки регистар
Белешка о аутору: Мев Харан је успешна британска књижевница. Пре него што се потпуно посветила писању била је новинар и продуцент. Удата
је и има троје деце.

Библиографски опис:
821.111-31
ХАРАН, Мејв
Dama i pesnik / Mev Haran ; prevela Aida Bajazet. - 1.
izd. - Beograd : Alnari, 2009 (Beograd : Plavo slovo). - 398
str. ; 21 cm
Prevod dela: The Lady and the Poet / Maeve Haran. - Tiraž
1000.
ISBN 978-86-7710-434-4(broš.)
NIBIS ID : 114205

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Сузе одметника
Хауард, Линда
Evro-Giunti, 2009
281 стр. ; 17 cm

О књизи:
Сузан никад није упознала некога налик Корду Блекстоуну. Његове светле
плаве очи доводе је у искушење, али су и пуне мрачне претње. Корд жели да се
освети својој породици – којој сада припада и Сузан, након смрти њеног мужа.
Ништа га неће спречити да спроведе своју освету у дело, чак ни могућност да тако
уништи жену која не може да престане да га воли...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Линда Хауард је позната
америчка списатељица, рођена 1950. г. у Алабами.
Написала је велики број романа углавном љубавне
тематике. Са супругом живи у Алабами.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
ХАУАРД, Линда
Suze odmetnika / Linda Hauard ; prevod s engleskog
Lena B. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009 (Novi Sad :
Budućnost). - 281 str. ; 17 cm. - (Edicija Harlekin)
Prevod dela: Tears of the Renegade / Linda Howard. - Tiraž
5000.
ISBN 978-86-505-1339-2(broš.)
NIBIS ID : 114544

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Најгора ствар коју учиних
Хеги, Урсула
Глобосино Александрија, 2009
343 стр. ; 21 cm

О књизи:
Роман Најгора ствар коју учиних је прича о пријатељству, љубави и
одрастању троје деце. Иако блиски од првог дана, још више се зближавају после
трагедије која задеси једног од главних јунака књиге. Преко ноћи сазревају.
Изванредни познавалац људске душе и свих њених мрачних кутака, ауторка испреда
дивну причу о животним изборима и њиховим последицама, о болним тренуцима у
животу и борби и начинима да се они превазиђу... Али у свему томе постоји лепота
малих ствари свакодневице, храброст и нада које књигу чине топлом, занимљивом и
дивном за читање...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Урсула Хеги је рођена у Немачкој, 1946. г. Тамо је живела првих 18 година, а
потом се сели у Америку. Још од детињства је имала
жељу да пише, али ју је остварила тек на другом
континенту. У почетној фази пише приче са тематиком из свакодневне америчке стварности. Касније прелази
на романе и проширује област интересовања и писања на своју
домовину и трагање за сопственим коренима. Аутор је многих
књига и освојила је више од 30 књижевних награда. Тренутно
живи у Њујорку.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
ХЕГИ, Урсула
Најгора ствар коју учиних / Урсула Хеги ; превод с
енглеског Марица Којић. - 1. изд. - Београд : Глобосино
Александрија, 2009 (Београд : Чигоја штампа). - 343 стр.
; 21 cm. - (Библиотека Љиљана Хабјановић Ђуровић вам
препоручује ; књ. 20)
Превод дела: The Worst Thing I`ve Done / Urisla Hegi. Тираж 1000. - О ауторки: стр. 343.
SBN 978-86-7900-036-1(broš.)
NIBIS ID : 114769

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Повратак
Хислоп, Викторија
Evro-Giunti, 2009
452 стр. ; 20 cm

О књизи:
Бол и страст у срцу ратом разорене Шпаније... Испод величанствених кула
Алхамбре старе улице с калдрмом одјекују од музике и крију многе тајне Гранаде.
Соња Камерон ништа не зна о невероватној прошлости града; ту је да би уживала у
часовима плеса. Али у једној мирној кафани, случајни разговор и низ старих
фотографија на зидовима уводе је у причу о ужасима Грађанског рата у Шпанији.
Седамдесет година раније, у тој кафани био је дом сложне породице Рамирез.
Године 1936, војни удар под вођством генерала Франка, потпуно је нарушио ионако
нестабилан мир. Политика и трагични догађаји растурали су породице и доводили
многе до пропасти. Док се Шпанија цепала и мучила своју муку, сваки члан ове
породице је у том крвавом сукобу водио сопствену битку...
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова
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Регистар издавача Хронолошки регистар
Белешка о аутору: Викторија Хислоп је енглеска
списатељица, рођена 1959. г. у Бромлију. Пре него
што је постала писац, радила је као новинар.
Повратак је њен други роман. Удата је и има двоје
деце.

Библиографски опис:
821.111-31
ХИСЛОП, Викторија
Povratak / Viktorija Hislop ; s engleskog prevela Miroslava Tauš. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2009 (Kragujevac : Grafostil). - 452 str. ; 20 cm. - (Edicija Savremena
svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj. br. 69)
Prevod dela: The Return / Victoria Hislop. - Tiraž 2000. Beleška o autoru: str. [455].
ISBN 978-86-505-1374-3(broš.)
NIBIS ID : 114634

Наслов
Издавач
Димензије

Хорор приче
Отворена књига, 2009
450 стр. ; 21 cm

О књизи:
У питању је избор најрепрезантативнијих приповетки страве и ужаса из пера
класичних аутора као што су Мопасан, По, Киплинг, Гогољ, Тургењев, Конан Дојл,
Брем Стокер, Емброуз Бирс и други. Ово је до сада најамбициознија збирка ове врсте
на нашем тржишту.
Преузето са: http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/127311_Horor%20priče_ISBN:97886-7674-126-7

Библиографски опис:
Регистар аутора

Регистар наслова
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Регистар издавача Хронолошки регистар

821-32(082.2)
HOROR priče / [priredili Mirko Bižić, Petar Nikolić i
Dejan Nikolić]. - Beograd : Otvorena knjiga, 2009 (Beograd
: Otvorena knjiga). - 450 str. ; 21 cm
Tiraž 1000. - Str. 5-7: Predgovor / priređivači.
ISBN 978-86-7674-126-7(karton)
NIBIS ID : 114458

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Дискурс (српске) модерне
Ходел, Роберт
Филолошки факултет; Институт за
књижевност и уметност; Чигоја
штампа, 2009
217 стр. ; 24 cm

О књизи:
„У књизи која је пред нама сакупљени су текстови који показују стручност,
али то није најбитније. У њима постоји прираст знања без потребе да се оно
трансформише у моћ дискурса и наметне заједници проучавалаца. Дакле, имамо
посла са учтивим и обазривим гостом који не инсистира на томе да нас изведе на
прави пут у мишљењу сопствене традиције, а тај би ваљда морао да буде једино онај
којим се у савременом свету суверено иде и од којег, то је једино становиште
савремене идeологије, нема одступања. Више од тога, реч је о одомаћеном тумачу
који је у јужнословенским стварима на своме, па тако и гледа на све што нас тишти,
гледа из перспективе вредности...“
Александар Јерков
Преузето из: поговора књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

страна

227

Белешка о аутору: Робер Ходел је студирао
славистику, филозофију и етнологију у Берну,
Санкт Петербургу, Новом Саду и Прагу. Докторирао је 1992. Приређивач је више зборника и аутор знатног броја радова усмерених на анализу
текста и наратолошке поступке. Од 1997. г. је професор Института за славистику Универзитета у Хамбургу

Библиографски опис:
821.163.41.09``17/19``
ХОДЕЛ, Роберт
Diskurs (srpske) moderne / Robert Hodel. - Beograd :
Filološki fakultet : Institut za književnost i umetnost : Čigoja
štampa, 2009 (Beograd : Čigoja štampa). - 217 str. : autorova slika ; 24 cm. - (Seminarium Serbicum ; 2)
Tiraž 300. - Str. 205-217: Metodologija prijatelja znanja /
Aleksandar Jerkov. - Robert Hodel: str. 219. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svako
poglavlje. - Iz bibliografije radova Roberta Hodela.
ISBN 978-86-7558-671-5(ČŠ ; karton)
1) Српска књижевност - 18-20 в.
NIBIS ID : 114493

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

50 начина да нађеш оног правог
Холмс, Луси-Ен
Лагуна, 2010
393 стр. ; 20 cm

О књизи:
Сара Сарџент нема посао, нема среће у љубави и креће у мисију... „Осећам се
као губитница. Ово је већ триста педесет први дан без секса. Права суша. Кад би Боб
Гелдоф чуо за то, одржао би концерт.“ Сара Сарџент није имала дечка три године и
девет месеци. Пет месеци је скупљала храброст да приђе ћелавом момку са
стомачићем, који ради у оближњем пабу. Поменути господин ју је обавестио да би
радије остао код куће и гледао Нарнију на DVD-u. Тиме јој није само повредио
понос већ га је потпуно разорио. А то боли, стварно боли. Обећала је себи да је то
био последњи покушај да се приближи особи супротног пола. Али њена породица и
пријатељи другачије размишљају. Пријавили су је за ријалити шоу мимо њене воље,
натерали је да иде на муњевите састанке наслепо, а онда су је подстакли на нешто
још радикалније: да покрене блог. Сара Сарџент се изненада затекла у истраживачкој мисији.
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1338
Регистар аутора

Регистар наслова
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Регистар издавача Хронолошки регистар
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састанцима.

Белешка о аутору: Луси-Ен Холмс је глумица.
Живи у Лондону. Књигу 50 начина да пронађеш
оног правог је написала инспирисана сопственим
веома посећеним и успешним блогом на којем је
писала о својим љубавним јадима и пропалим

Библиографски опис:
821.111-31
ХОЛМС, Луси-Ен
[Pedeset ]
50 načina da nađeš onog pravog / Lusi-En Holms ;
prevela Gordana Subotić. - Beograd : Laguna, 2010 (Novi
Sad : Art print ). - 393 str. ; 20 cm
Prevod dela: 50 Ways to Find a Lover / Lucy-Anne Holmes.
- O autoru: str. [395].
ISBN 978-86-521-0390-4(broš.)
NIBIS ID : 114735

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Место злочина
Чајлд, Ли
Лагуна, 2009
407 стр. ; 20 cm

О књизи:
...Маргрејв је безначајна варошица у Џорџији. Џек Ричер искаче из аутобуса
и пешачи двадесет два километра по киши, да би само у пролазу посетио то место.
Случајно је тако одлучио, да би одао пошту гитаристи који је ту умро пре више
деценија. Међутим, у Маргрејву се управо догодило прво убиство за тридесет
година. А Ричер је једини странац у граду. И зато су убиство прикачили њему. Док
се прљаве тајне малога града разоткривају, једно је извесно: одабрали су погрешног
човека с којим ће се качити. Место злочина нам представља Џека Ричера, жестоког
бившег војног полицајца без сталне адресе. Обучаван да мисли брзо и дела још
брже, при чему има и око за жене – за сваког избирљивог читаоца је савршен
акциони јунак...
Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1327#
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Ли Чајлд је рођен 1954. г. у
Ковентрију у Енглеској, али је већи део детињства
провео у Бирмингему. Завршио је права у Шефилду. Запослио се на Телевизији Гранада у
Манчестеру и тамо радио као један од директора
18 година. Године 1995, је отпуштен. Тада већ као четрдесетогодишњак, одлучио је да почне да пише и написао књигу
Место злочина, прву у серијалу о Џеку Риперу. Ли има три
дома – стан на Менхетну, кућу на селу у јужној Француској и
авион у коме се задеси док путује на једно од ова два места.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
ЧАЈЛД, Ли
Mesto zločina / Li Čajld ; prevela Branislava RadevićStojiljković. - Beograd : Laguna, 2009 (Beograd : Margoart). - 407 str. ; 20 cm
Prevod dela: Killing Floor / Lee Child.
ISBN 978-86-521-0275-4(broš.)
NIBIS ID : 114718

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Изгнаници
Џојс, Џејмс
Албатрос плус, 2009
126 стр. ; 16 cm

О књизи:
У Даблину, с почетка 20. в. судбине троје људи се укрштају у тешко
размрсиви љубавни троугао. Снажни ликови, питање индивидуалне слободе, право
жене на сопствени избор, друштвени углед, каријера, судбина самосталне Ирске –
све је то попут акорда смештено у Џојсову драму која је истовремено минуциозна
анализа грађанског духа једне епохе и дубока психолошка студија мушко-женских
односа. Драма Изгнаници први пут се појављује на српском језику.
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Џејмс Џојс (1882–1941) је рођен
у Даблину. Напустио је Ирску 1904. г. и никада се у
њу није вратио. Џојс је можда најутицајнији и
највише изучаван писац 20. в. на било ком језику.
Написао је романе Даблинци, Портрет уметника у
младости, Уликс, Финеганово бдење.

Библиографски опис:
821.111-2
ЏОЈС, Џејмс
Izgnanici / Džejms Džojs ; prevod sa engleskog Đorđe
Krivokapić. - Beograd : Albatros plus, 2009 (Beograd : Alfa
tim print). - 126 str. ; 16 cm. - (Biblioteka Talas / [Albatros
plus])
Prevod dela: Exiles / James Joyce. - Tiraž 500. - Beleška o
piscu: str. 125-126.
ISBN 978-86-6081-024-5(broš.)
NIBIS ID : 114467

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Тамна река
Џон Дванаест Јастребова
Лагуна, 2009
396 стр. ; 20 cm

231

О књизи:
У Путнику, Џон Дванаест Јастребова представио је читаоцима један суров
свет инспирисан савременом технологијом која надгледа наше животе. Изложено
непрекидном надзору „Огромне машине“, усавршене рачунарске мреже којом
управља група немилосрдних, по имену Братство, друштво је углавном несвесно
сопственог заточеништва. Гејбријел и Мајкл Кориган, браћа која су одгајана „изван
Мреже“, недавно су спознали да су Путници, потомци несталих припадника
вековима старе праотачке лозе пророка, способних да се отискују у различите
пределе свести и подучавају људе да се опиру контроли. Власт, међутим, различито
утиче на браћу. На самом крају Путника, Гејбријел оклева под теретом
одговорности. Мајкл користи ту прилику – и придружује се непријатељу. Радња
Тамне реке отпочиње у граду Њујорку, једном запрепашћујућом вешћу.
Гејбријелов отац, који је нестао пре много година, по свему судећи је још жив, ухваћен у замку негде у
Европи. Гејбријел и његова харлекинска заштитница Маја одлучују да одмах побегну из Њујорка и
пронађу давно изгубљеног Путника. Истовремено, Мајкл издаје наредбу Братству – групи
немилосрдних који лове Гејбријела – да започну са свеобухватном потрагом. Гејбријел жуди да
пронађе свог оца и заштити га; Мајкл пак има за циљ да уништи човека чије постојање прети да угрози
његову тек стечену моћ. Потера креће од подземних тунела Њујорка и Лондона, преко рушевина
скривених испод темеља Рима и Берлина, па све до удаљеног дела Африке за који кажу да у себи чува
једно од највећих блага историје. Како се прича приближава свом језивом крају, Маја мора да одлучи
хоће ли све ставити на коцку не би ли спасла Гејбријела. Чудесан повратак међу места и људе који су
тако богато осликани у Путнику, Тамна река је препуна неизвесности која ће вас приковати за
столицу, и прожета визијом света у којем нада и слобода тек што нису потпуно ишчезле.

страна

Преузето са: http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1070#

Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар

Библиографски опис:
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Белешка о аутору: Џон Дванаест Јастребова како сам каже
живи ван „мреже“, избегавајући контакт са „Непрегледном
Машином“, светски распрострањеним системом компјутера и
камера који прате наше животе. Дванаест Јастребова се не
појављује на промоцијама књига и у медијима. Не даје интервјуе и никада се није појавио пред својим издавачем уживо
већ комуницира са њим путем сателитског телефона.

821.111-31
ЏОН Дванаест Јастребова
Tamna reka / Džon Dvanaest Jastrebova ; preveo Goran Stamenković. - Beograd : Laguna, 2009 (Beograd : Margo-art). - 396 str. ; 20 cm
Prevod dela: The Dark River / John Twelve Hawks. - Džon
Dvanaest Jastrebova je pseudonim autora. - Tiraž 1500. - O
autoru: str. [397].
ISBN 978-86-521-0138-2(broš.)
NIBIS ID : 114706

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Спремна да се веже
Џонстон, Џоан
Evro-Giunti, 2009
170 стр. ; 17 cm

О књизи:
Ликовни и критичар Мет Бенсон поносан је на своју репутацију, иако га
многи сматрају шовинистичком свињом. Али ништа не утиче на њега толико као
жена са ставом поготово када је у питању уметница Џени Смит. Када му Џени
понуди да учествује у њеном следећем пројекту – који подразумева да буду везани
заједно тридесет дана – Мет не може да одбије. Међутим, неочекивана привлачност
им отежава задатак. Хоће ли издржати тих тридесет дана а да се не додирну?
Преузето са: корица књиге
Регистар аутора

Регистар наслова

Регистар издавача Хронолошки регистар
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Белешка о аутору: Џоан Џонсон је америчка
списатељица. Написала је преко 40 романа чија је
тематика углавном љубавна.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
ЏОНСТОН, Џоан
Spremna da se veže / Džoan Džonston ; prevod s engleskog Svetlana Rujević. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti,
2009 (Novi Sad : Budućnost). - 170 str. ; 17 cm. - (Edicija
Harlekin)
Prevod dela: Fit to be Tied / Joan Johnston. - Tiraž 5000.
ISBN 978-86-505-1394-1(broš.)
NIBIS ID : 114551

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Господарица игре
Шелдон, Сидни и Багшо, Тили
Алнари, 2010
412 стр. ; 21cm

О књизи:
Очаравајући наставак Шелдоновог романа Господар игре! Једна од
најгламурознијих и најузбудљивијих прича које су икада испричане! Заплет је почео
још одавно, у деветнаестом веку, када је Џејми Мекгрегор засновао своју империју
на украденим јужноафричким дијамантима. Након Џејмијеве смрти, компанију је
преузела његова кћер, моћна и неумољива Кејт Блеквел, која је Кругер-Брент
претворила у пословни конгломерат гигантских размера. Тили Багшо у овом роману
на маестралан начин преноси причу на наредну генерацију, настављајући управо
тамо где је Шелдон стао. Радња обухвата период од осамдесетих година двадесетог
века па све до данашњих дана, пратећи породицу Блеквел кроз лавиринт љубави,
губитака, убистава и интрига. Гламурозан и упечатљив, напет и провокативан,
роман Господарица игре представља наставак који су поклоници великог Сиднија
Шелдона годинама чекали!
Преузето са: http://www.alnari.rs/alnari/GOSPODARICA%20IGRE.aspx
Регистар аутора
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Регистар издавача Хронолошки регистар
Белешка о аутору: Сидни Шелдон, 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 рекорда слави га као једног
од најпревођенијих писаца на свету.
Белешка о коаутору: Тили Багшо је аутор
бестселера New York Times-a. Живи у Лос Анђелесу
и Лондону са мужем и децом.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
ШЕЛДОН, Сидни
Gospodarica igre / Sidni Šeldon i Tili Bagšo ; prevela
Ljiljana Petrović. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2010 (Beograd
: Plavo slovo). - 412 str. ; 21 cm
Prevod dela: Mistress of the Game / Sidney Sheldon`s, Tilly
Bagshawe. - Tiraž 1000. - Napomene uz tekst. - O autoru:
str. [415].
ISBN 978-86-7710-460-3(broš.)
1. Тили, Багшо - Аутор NIBIS ID : 114207

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Слатке мале лажљивице. Књ.2
Шепард, Сара
Алнари, 2010
271 стр. ; 21cm

О књизи:
У Роузвуду, богатом и затвореном градићу у Пенсилванији, где и најслађи
осмеси крију најмрачније тајне, живе четири слатке мале лажљивице – Спенсер,
Арија, Емили и Хана – лоше, опасно лоше девојке... Спенсер је украла дечка својој
рођеној сестри. Арији је сломио срце професор енглеског. Емили се свиђа њена
нова другарица Маја... на мало другачији начин. А Хани се због опседнутости да
изгледа савршено буквално смучило. Ипак, најстрашнија тајна од свих нешто је
толико скандалозно да би могло да уништи њихове савршене мале животе. Неко ко
се потписује као „А“ прети да учини управо то. Секси комбинација мистерије,
скандала и интрига, Безгрешна је други роман ауторке Слатких малих лажљивица.
Преузето са: http://www.alnari.rs/alnari/BEZGRE%C5%A0NA.aspx
Регистар аутора
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Белешка о аутору: Сара Шепард је америчка
списатељица. Пише од 2006. г. и то у главном тинејџерске романе. Најпознатија је по свом роману Слатке мале лажљивице.

Библиографски опис:
821.111(73)-31
ШЕПАРД, Сара
Slatke male lažljivice . 2, Bezgrešna / Sara Šepard ;
prevela Marija Pavićević. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2010
(Beograd : Plavo slovo). - 271 str. ; 21 cm
Prevod dela: Flawless / Sara Shepard. - Tiraž 1000. - Napomene uz tekst.
ISBN 978-86-7710-447-4(broš.)
NIBIS ID : 114218

Наслов
Аутор
Издавач
Димензије

Записи из мотела
Шепард, Сем
Clio, 2009
157 стр. ; 20 cm

О књизи:
Записи из мотела су субјективна слика света Сема Шепарда и у њиховом
средишту је стално присутна тема усамљености појединца наспрам непрегледних
америчких пејзажа. Ликови долазе у мотеле и одлазе из њих у потрази за
изгубљеним животом и сновима. Ово је једно од његових мање познатих дела, али
свакако спада у његове најснажније и најпровокативније текстове. Делови ове књиге
чине основу његовог позоришног дела Предрасуде, као и филма Париз –Тексас, који
је режирао Вим Вендерс.
Преузето са: http://www.clio.rs/knjige.php?id=199
Регистар аутора
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Белешка о аутору: Сем Шепард је амерички
драматичар, глумац, телевизијски и филмски режисер, рођен 1943. г. Познат је као аутор неколико
кратких прича, есеја, мемоара. Године 1979, добио
је Пулицерову награду за драму.

Библиографски опис:
821.111(73)-94
ШЕПАРД, Сем
Zapisi iz motela : s fotografijama Džonija Darka / Sem
Šepard ; preveo s engleskog Đorđe Trajković. - Beograd :
Clio, 2009 (Beograd : Apollo GP). - 157 str. : fotogr. ; 20
cm. - (Klepsidra / [Clio])
Prevod dela: The Motel Chronicles / Sam Shepard. - Autorova slika na kor. - Tiraž 500.
ISBN 978-86-7102-325-2(karton)
NIBIS ID : 114031
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Ајтматов, Чингиз
Александер, Таша
Али, Тарик
Аљенде, Изабела
Андерсон, Керолајн
Арсенијевић, Владимир
Асимов, Исак, 1, 2, 3
Астрахан, Карло
Ауб, Макс
Багшо, Тили
Барт, Џон
Бенет, Алан
Бери, Стив, 1, 2
Бертолино, Никола
Бећковић, Матија
Бјанкин, Хелен
Бјелица, Исидора, 1, 2
Блејк, Али
Боди, Џенис
Борн, Сем
Браун, Ден
Браун, Сандра
Булгаков, Михаил Афанасјевич
Вајнер, Џенифер

Васић, Драгиша
Велс, Стенли
Визер, Лојзе
Вилијамс, Најл
Вилкинсон, Ли
Вингфилд, Родни Дејвид
Витфилд, Расел
Владушић, Слободан
Вокер, Кејт
Вол, Мик
Вуковић, Ђорђије
Вуксановић, Миро
Вучковић, Радован
Гибинс, Дејвид
Глушчевић, Зоран
Гордић, Славко
Грегсон, Џулија
Грејам, Хедер
Грин, Џејн
Гришам, Џон
Даулинг, Клер
Де Јонг, Питер
Дебике ван дер Нот, Патриција
Дедић-Милојевић, Весна

Делински, Барбара
Дирије, Варис
Домазет, Сања
Домановић, Радоје
Доналд, Робин
Драгојловић, Драган
Дучић, Јован
Ђурђић, Љиљана
Ејмис, Мартин
Естергрен, Клас
Живановић, Јованка
Жицина, Милка
Зигесар, Сесили фон, 1, 2
Зола, Емил
Иго, Виктор
Илић, Крстивоје
Јансон, Туве
Јеремић, Љубиша
Кабот, Мег
Кавабата, Јасунари
Кандиоти, Алберто Моравиа
Капор, Весна
Каранса, Андреу
Карвер, Рејмонд
Кастратовић, Страхиња
Кауел, Стефани
Кафка, Франц, 1, 2

Кејв, Ник
Келк, Линдзи
Кемири, Јонас Хасен
Квик, Амандa, 1, 2
Киз, Маријана
Кинг, Стивен, 1, 2, 3
Клаус, Хуго
Клеменчич, Лидија
Клун, Реј
Кнежевић, Бобан
Кнез, Данијела
Кол, Мартина
Корнвел, Патриша
Куић, Гордана , 1, 2
Лавкрафт, Хауард Филипс
Ларсен, Рејф
Латковић, Војсилава
Лашон, Стиг
Ле Клезио, Жан Мари-Гистав 1,
2, 3
Ли Барнс, Вирџинија
Ловаш, Илдико
Ломпар, Мило
Лондон, Џек
Лоу, Фиона
Љесков, Николај Семјонович
Мајер, Стефани, 1, 2

Макомбер, Деби
Маловић, Никола
Манкел, Хенинг
Маријани, Скот
Марковић Бели, Радован
Маројевић, Игор
Мартин, Естебан
Мартинез, Карол
Мокрањац, Александра
Монтефјоре, Санта
Морган, Сара
Моријарти, Шинејд
Мураками, Харуки
Набоков, Владимир
Владимирович, 1, 2
Наваро, Хулија
Нигерс, Карла
Нил, Џоана
Норт, Фреја
О'Брајен, Флен
Олдерсон, Меги
Олујић, Гроздана
Орлић, Милан
Оскан, Сердар
Остер, Пол
Павић, Милорад
Палмер, Дајана

Пантић, Михајло
Патерсон, Џејмс, 1, 2
Пековић, Слободанка
Петковић, Новица
Петровић, Светозар
Петрушић, Сандра
Плаут, Тит Макције
Пољаков, Јуриј Михајлович
Поповић, Ивана
Радаковић, Жарко
Радојковић, Војислав
Рајс, Ен, 1, 2, 3
Ранкин, Ијан
Распутин, Валентин Григорјевич
Рид, Мишел
Роберст, Елисон
Росић, Гага
Рушди, Салман
Саватер, Фернандо
Савић, Милисав
Сафон, Карлос Руис, 1, 2, 3, 4
Северин, Тим, 1, 2
Севиџ, Сем
Смит, Шери
Станковић, Славољуб
Стевановић, Видосав
Стил, Данијела 1, 2

Стојановић, Здравко
Стокер, Брем
Стокер, Дејкер
Стокет, Кетрин
Табуки, Антонио
Таунсенд, Сју
Тејлор, Џенифер
Торенте Баљестер, Гонсало
Торо, Гиљермо дел
Тремејн, Роуз
Трифуновић, Ђорђе
Ћирјанић, Гордана
Фернивал, Кејт
Фолет, Кен 1, 2
Форд, Мекензи
Фостер, Лори
Франс, Анатол
Хамовић, Драган
Харан, Мејв
Хауард, Линда
Хеги, Урсула
Хислоп, Викторија
Хоган, Чак
Ходел, Роберт
Холмс, Луси-Ен
Холт, Ијан
Чајлд, Ли

Џојс, Џејмс
Џон Дванаест Јастребова
Џонстон, Џоан
Шелдон, Сидни
Шепард, Сара
Шепард, Сем

Регистар наслова
Алхемичарева формула
Аман
Антологија Бећковић
Апологеј или Вртоглавица од
успеха
Бели облак Џингис-кана и друге
приповетке
Белогардејци
Београдска
Бисери из Падове
Бисерне сузе
Близанци
Блискост
Братство светог покрова
Братство среће
Брбљивица у великом граду
Вампир Лестат
Век песме Santa Maria Della Salute
Венецијанска издаја
Венчање са одбеглом младом
Весталкина прича
Вештачки младеж
Викинг . Књ. 1
Викинг . Књ. 2

Волим Њујорк
Вредна љубави
Гаудијев кључ
Гете
Гладиатрикс
Глумци
Година Рака
Гола Идора
Господарица игре
Гунђало
Дама и песник
Дама из Монака
Двадесет четири зида и град
Двери сна
Девојка из руске четврти
Демони
Дискурс (српске) модерне
Долина лавова
Домаћин
Дон Хуан
Дракула
Дракула немртви
Друга Задужбина
Друго стање

Дубље испод покривача
Женско завештање
Живи и памти
Жмурке
Жудња за целином
Задужбина
Задужбина и царство
Запечаћени анђео
Записи из мотела
Затворено поље
Заувек у срцу
Захтевна веза
Звезде су лепе, али немам кад да
их гледам
Зимска несаница
Злато Медичијевих
Играчица из Изуа
Изабрани радови Т. В. Спивета
Изгнаници
Изгубљени дневници Адријана
Мола
Изгубљени симбол
Излет у небо
Индијски ноктурно
Интервју са вампиром
Исидорини ослонци
Историјски роман

Источно од сунца
Исход наших дана
Једина права невеста
Југолабораторија
Кад живот засија
Кад су дивови ходали Земљом
Када сам сусрео Кафку
Капије пољубаца
Каубој и дама
Књижевност разлике
Књижевности старог Оријента
Ко је убио мртву драгу
Ковчежић од емаља
Краљевски епитафи
Краљевски читалац
Краљица проклетих
Кратак други живот Бри Танер
Крсташко злато
Кување под другим звездама
Кула од карата
Лаурин оригинал
Лето
Летњиковац
Лутајући Бокељ
Луталица
Љубав у Витенбургу
Љубавница његовог височанства

Магична кутијица љубави
Мама за Божић
Марина
Месечари и други есеји
Место злочина
Милена Павловић Барили
На реци код Две птице
Најгора ствар коју учиних
Не заборави свој дом
Невидљиви
Необјављени чланци
Непромишљена
Новац
Ноћ Златне лептирице
Ноћ са плејбојем из џет-сета
Ноћни разговори
Његова веома посебна невеста
Његова савршена супруга
Његошево песништво
Њена четворогодишња тајна
Обриси у тами
Оде жена код доктора
Овим прстеном
Око црвено
Окорела земља чуда и Крај света
Онича
Оно што одувек желиш

Опасна игра
Опера на води
Опојна привлачност
Опсенарење
Орканска пијанка
Оркестар на педале
Острво пингвина
Паганска књижара
Паралеле и укрштања
Педесет начина да нађеш оног
правог
Песма о Нибелунзима
Песма од почетка
Писма Отли и породици
Питања о Црњанском
Плаве свеске
Пнин
Повратак
Погрешан траг
Поноћна палата
Последњи дани биоскопа Дело
Последњи обрачун
Последњи поротник
Последњи Србин
Потрага за ласицом
Принц магле
Проводаџије

Пророчанство Романов
Пустињски цвет
Путници од стакла
Путовање кући
Реаниматор
Рикошет
Руб
Са Медитерана
Сабрана дела Радоја Домановића,
књ. 1; књ. 2
Салемово
Сама
Само нас троје
Само реци реч
Santa Maria
Сатански стихови
Свети Сава књижевник и
књижевни јунак
Сви на крају кажу мама
Септембарска светла
Сећање и рат
Сицилијанчева невина невеста
Слатке мале лажљивице . Књ.2
Служавке
Слушај шта ти срце каже
Смирај дана на Балкану
Смрт Зеке Манроа

Сој
Софкин силазак
Сплит
Спремна да се веже
Срећна девојка
Српски сонет
Стара српска књижевност
Страх од емиграције
Сузе одметника
Тајанствена незнанка
Тамна река
Таоци
Тереза Ракен
Трачара. Књ. 6
Трачара. Књ. 7
Три самоће или Мјесто
недовршених ствари
Тужбалица о глади
У постељи грчког милионера
Убиство на плажи
Узводно од суза
Узрок смрти
Упориште . Део 1
Упориште . Део 2
Уранија
Ушица игле
Фермин

Фростов Божић
Хорор приче
Цват липе на Балкану
Црвена земља
Чак ми је и пас угинуо
Читање таванице

Читати море
Шекспир
Шекспир и дружина
Шпанска невеста
Шта читам и шта ми се догађа . 3

Регистар издавача
Агора
На реци код Две птице
Опера на води
Песма од почетка
Сви на крају кажу мама
Академска књига
Век песме Santa Maria Della Salute
Исидорини ослонци
Књижевности старог Оријента
Са Медитерана
Узводно од суза
Албатрос плуст
Изгнаници
Алнари
Бисерне сузе
Брбљивица у великом граду
Венецијанска издаја
Гладиатрикс
Господарица игре
Дама и песник

Овим прстеном
Последњи Србин
Пророчанство Романов
Рикошет
Салемово
Слатке мале лажљивице. Књ.2
Слушај шта ти срце каже
Смирај дана на Балкану
Срећна девојка
Упориште. Део 1
Упориште . Део 2
Цват липе на Балкану
Алтера
Необјављени чланци
Софкин силазак
B&S
Таоци
Бели пут
Зимска несаница

Београдска књига
Чак ми је и пас угинуо
Беокњига
Милена Павловић Барили
Бернар
Запечаћени анђео
Библиотека XX век
Југолабораторија
Геопоетика
Братство среће
Изабрани радови Т. В. Спивета
Кување под другим звездама
Невидљиви
Окорела земља чуда и Крај света
Орканска пијанка
Путници од стакла
Сплит
Глобосино Александрија
Аман
Глумци
Живи и памти
Најгора ствар коју учиних
Оде жена код доктора

Evro-Giunti
Бисери из Падове
Блискост
Братство светог покрова
Венчање са одбеглом младом
Вредна љубави
Гаудијев кључ
Гола Идора
Долина лавова
Домаћин
Друго стање
Дубље испод покривача
Жмурке
Захтевна веза
Исход наших дана
Једина права невеста
Капије пољубаца
Каубој и дама
Кратак други живот Бри Танер
Луталица
Љубавница његовог височанства
Магична кутијица љубави
Мама за Божић
Непромишљена
Ноћ са плејбојем из џет-сета
Његова веома посебна невеста
Његова савршена супруга
Њена четворогодишња тајна
Обриси у тами

Опасна игра
Опојна привлачност
Оркестар на педале
Острво пингвина
Паганска књижара
Повратак
Последњи дани биоскопа Дело
Последњи поротник
Проводаџије
Само нас троје
Свети Сава књижевник и
књижевни јунак
Сицилијанчева невина невеста
Смрт Зеке Манроа
Спремна да се веже
Сузе одметника
Тајанствена незнанка
Тереза Ракен
У постељи грчког милионера
Убиство на плажи
Ушица игле
Фростов Божић
Читање таванице
Задужбина „Николај Тимченко“
Софкин силазак
Издавачка књижарница
Зорана Стојановића

Историјски роман
Институт за књижевност и
уметност
Дискурс (српске) модерне
IPS Media
Онича
Тужбалица о глади
Уранија
Клио
Записи из мотела
Шекспир и дружина
Књижара Круг
Југолабораторија
Књижевна општина Вршац
Двери сна
Питања о Црњанском
Читати море
Шта читам и шта ми се догађа . 3
Кораци
Демони
Сабрана дела Радоја Домановића,
књ. 1; књ 2

Лагуна
Алхемичарева формула
Весталкина прича
Викинг . Књ. 1
Викинг . Књ. 2
Волим Њујорк
Година Рака
Дама из Монака
Двадесет четири зида и град
Девојка из руске четврти
Дон Хуан
Затворено поље
Заувек у срцу
Злато Медичијевих
Изгубљени дневници Адријана
Мола
Источно од сунца
Кад су дивови ходали Земљом
Крсташко злато
Летњиковац
Лутајући Бокељ
Место злочина
Новац
Ноћ Златне лептирице
Ноћни разговори
Педесет начина да нађеш оног
правог
Последњи обрачун
Потрага за ласицом

Пустињски цвет
Путовање кући
Santa Maria
Страх од емиграције
Тамна река
Узрок смрти
Црвена земља
Либер
Играчица из Изуа
Логос
Бели облак Џингис-кана и друге
приповетке
Играчица из Изуа
Матица српска
Вештачки младеж
Паралеле и укрштања
Mali Nemo
Жудња за целином
Народна књига – Алфа
Оно што одувек желиш
NNK Internacional
Лаурин оригинал

Одисеја
Женско завештање
Индијски ноктурно
Лето
Око црвено
Пнин
Орфеус
Антологија Бећковић
Отворена књига
Хорор приче
Plato books
Таоци
Православна реч
Антологија Бећковић
Просвета
Необјављени чланци
Онича
Тужбалица о глади
Уранија
Samizdat B92
Звезде су лепе, али немам кад да
их гледам

Службени гласник
Гете
Књижевност разлике
Ко је убио мртву драгу
Месечари и други есеји
Плаве свеске
Сама
Сећање и рат
Српски сонет
Шекспир
Соларис
Изгубљени симбол
Српска књижевна задруга
Апологеј или Вртоглавица од
успеха
Београдска
Гунђало
Излет у небо
Ковчежић од емаља
Краљевски епитафи
Љубав у Витенбургу
Његошево песништво
Опсенарење
Песма о Нибелунзима
Руб
Три самоће или Мјесто
недовршених ствари

Табемакл
Реаниматор
Фабрика књига
Шпанска невеста
Федон
Близанци
Feniks libris
Сатански стихови
„Филип Вишњић“
Када сам сусрео Кафку
Писма Отли и породици
Филолошки факултет Београд
Дискурс (српске) модерне
Центар за изучавање Традиције
Укронија
Белогардејци
Чаробна књига
Вампир Лестат
Дракула
Дракула немртви
Друга Задужбина

Задужбина
Задужбина и царство
Интервју са вампиром
Кад живот засија
Краљевски читалац
Краљица проклетих
Кула од карата
Марина
Погрешан траг
Поноћна палата
Принц магле
Само реци реч
Септембарска светла
Служавке
Сој
Трачара. Књ. 6
Трачара. Књ. 7
Фермин
Чигоја штампа
Дискурс (српске) модерне
Не заборави свој дом
Стара српска књижевност

Хронолошки регистар
2011
Оно што одувек желиш
2010
Алхемичарева формула
Апологеј или Вртоглавица од
успеха
Београдска
Венецијанска издаја
Весталкина прича
Викинг . Књ. 1
Викинг . Књ. 2
Волим Њујорк
Вредна љубави
Гаудијев кључ
Година Рака
Господарица игре
Гунђало
Дама из Монака
Двадесет четири зида и град
Девојка из руске четврти
Дон Хуан
Женско завештање

Живи и памти
Затворено поље
Заувек у срцу
Злато Медичијевих
Излет у небо
Изгубљени дневници Адријана
Мола
Кад су дивови ходали Земљом
Каубој и дама
Ковчежић од емаља
Краљевски епитафи
Кратак други живот Бри Танер
Крсташко злато
Лето
Летњиковац
Лутајући Бокељ
Љубав у Витенбургу
Невидљиви
Новац
Ноћ Златне лептирице
Ноћни разговори
Његова савршена супруга
Његошево песништво

Овим прстеном
Окорела земља чуда и Крај света
Опасна игра
Опојна привлачност
Опсенарење
Орканска пијанка
Острво пингвина
Педесет начина да нађеш оног
правог
Песма о Нибелунзима
Пнин
Погрешан траг
Поноћна палата
Последњи обрачун
Последњи поротник
Потрага за ласицом
Принц магле
Пустињски цвет
Путовање кући
Руб
Само нас троје
Santa Maria
Свети Сава књижевник и
књижевни јунак
Сви на крају кажу мама
Септембарска светла
Слатке мале лажљивице. Књ.2
Служавке
Слушај шта ти срце каже

Сплит
Страх од емиграције
Тајанствена незнанка
Тереза Ракен
Трачара. Књ. 6
Трачара. Књ. 7
Три самоће или Мјесто
недовршених ствари
У постељи грчког милионера
Узрок смрти
Упориште . Део 2
Фростов Божић
Цват липе на Балкану
Црвена земља
Читање таванице
2009
Аман
Антологија Бећковић
Бели облак Џингис-кана и друге
приповетке
Белогардејци
Бисери из Падове
Бисерне сузе
Близанци
Блискост
Братство среће
Брбљивица у великом граду
Век песме Santa Maria Della Salute

Венчање са одбеглом младом
Вештачки младеж
Гете
Гладиатрикс
Гола Идора
Дама и песник
Двери сна
Демони
Дискурс (српске) модерне
Долина лавова
Домаћин
Дракула
Дракула немртви
Друга Задужбина
Друго стање
Дубље испод покривача
Жмурке
Жудња за целином
Задужбина
Задужбина и царство
Запечаћени анђео
Записи из мотела
Захтевна веза
Звезде су лепе, али немам кад да
их гледам
Зимска несаница
Играчица из Изуа
Изабрани радови Т. В. Спивета
Изгнаници

Изгубљени симбол
Исидорини ослонци
Историјски роман
Источно од сунца
Исход наших дана
Једина права невеста
Југолабораторија
Кад живот засија
Када сам сусрео Кафку
Капије пољубаца
Књижевност разлике
Књижевности старог Оријента
Ко је убио мртву драгу
Краљевски читалац
Кување под другим звездама
Кула од карата
Лаурин оригинал
Љубавница његовог височанства
Магична кутијица љубави
Мама за Божић
Марина
Месечари и други есеји
Место злочина
Милена Павловић Барили
На реци код Две птице
Најгора ствар коју учиних
Не заборави свој дом
Необјављени чланци
Непромишљена

Ноћ са плејбојем из џет-сета
Његова веома посебна невеста
Њена четворогодишња тајна
Обриси у тами
Онича
Опера на води
Оркестар на педале
Паганска књижара
Паралеле и укрштања
Песма од почетка
Писма Отли и породици
Питања о Црњанском
Плаве свеске
Повратак
Последњи дани биоскопа Дело
Последњи Србин
Проводаџије
Реаниматор
Са Медитерана
Сабрана дела Радоја Домановића,
књ. 1; књ 2
Салемово
Сама
Само реци реч
Сатански стихови
Сећање и рат
Сицилијанчева невина невеста
Смирај дана на Балкану
Смрт Зеке Манроа

Сој
Софкин силазак
Спремна да се веже
Срећна девојка
Српски сонет
Стара српска књижевност
Сузе одметника
Тамна река
Таоци
Тужбалица о глади
Убиство на плажи
Узводно од суза
Упориште. Део 1
Уранија
Ушица игле
Фермин
Хорор приче
Чак ми је и пас угинуо
Читати море
Шекспир
Шекспир и дружина
Шпанска невеста
Шта читам и шта ми се догађа . 3
2008
Братство светог покрова
Глумци
Луталица
Оде жена код доктора

Пророчанство Романов
Путници од стакла
Рикошет
2006
Индијски ноктурно
Краљица проклетих
Око црвено
2005
Вампир Лестат
Интервју са вампиром

