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Сва ка зе мља има сво је ад ми ни стра тив не 
струк ту ре ко је се ба ве кул тур ним раз во

јем. УСА има На ци о нал ни фонд умет но сти 
и ху ма ни тар них на у ка, основ ни др жав ни ор
ган ко ји упра вља кул тур ном по ли ти ком на 
уну тра шњем пла ну, док је за пла сман аме
рич ке кул ту ре у све ту фор ми ра на ин фор ма
тив на аген ци ја (УСИА) али и дру ги ор га ни. 
Све ви со ко ра зви је не зе мље има ју слич ну 
струк ту ру ор га на ко ји упра вља ју кул тур
ним раз во јем и вр ше ди стри бу ци ју др жав
них суб вен ци ја ин сти ту ци ја ма кул ту ре. У 
6070тим го ди на ма про шло га ве ка у мно
гим зе мља ма су се по ја ви ла и ми ни стар ства 
кул ту ре, али је сфе ра њи хо ве де лат но сти у 
мно го  че му би ла огра ни че на ад ми ни стра
тив ним огра ни че њи ма. Та ко је у Ин ди ји 
упра вља ње кул ту ром раз де ље но из ме ђу ми
ни стар ства обра зо ва ња (ко је је има ло би ро 
за кул ту ру) и ми ни стар ста ва ин фор ма ци ја 
и ра ди о ди фу зи је, ту ри зма, оп штих по сло ва, 
со ци јал ног устрој ства, по љо при вре де (са 
оде ље њем ко му нал ног раз во ја), тр го ви не и 
за на та. Ши ро ко схва та ње кул ту ре, до де ље
но мно гим ор га ни ма, укљу чу је обра зо ва ње, 
сред ства ма сов не ко му ни ка ци је, ту ри зам, 
со ци јал но за до во ље ње, вас пи та ње мла де
жи. Очи глед но да је упра вља ње кул ту ром у 
раз ли чи тим и ши ро ким сфе ра ма про из вод
ње по ста ло упра вља ње кроз раз ли чи те ви
до ве ад ми ни стра тив не упра ве. За то су ра ди 
ко ор ди на ци је обра зо ва ни ко ми те ти за ве зе 
из ме ђу ор га на вла сти или пар ла мен тар не 
ко ми си је. Ови ор га ни су кроз син хро ни зо ва
ну де лат ност спро во ди ли кул тур ну по ли ти
ку на др жав ном, ре ги о нал ном и ло кал ном 
но воу, као и у пи та њи ма кул тур не раз ме не 
са ино стран ством на број ним ни во и ма, од 
обра зо ва ња до кул тур не ин ду стри је, што је 
од ви тал не ва жно сти у очу ва њу кул тур ног 
на сле ђа и раз во ју кул тур ног иден ти те та по 
ко ме се кул ту ра не ке др жа ве раз ли ку је од 

кул ту ре дру гих др жа ва на ци ви ли за циј ском 
и на ци о нал ном ни воу. Прак тич но, ме то де 
кул тур ног ујед на ча ва ња и по ти ра ња на ци о
нал ног иден ти те та би ва ју ели ми ни са не, али 
оне са ме не по ти ру ге о граф ско, ре ги о нал но 
и ци ви ли за циј ско ме сто у кул тур ној раз ме
ни са све том. На по чет ку овог ве ка мно ге 
др жа ве су на овај на чин сво је ад ми ни стра
тив не струк ту ре тран сф ор ми са ле кроз ре де
фи ни са ње ци ље ва кул тур ног раз во ја и пре
ма тим ци ље ви ма ре ор га ни зо ва ле и ор га не 
упра вља ња кул ту ром.

Упо ре до и у са деј ству са др жав ним ор га
ни ма зна чај но ме сто у кул тур ном жи во

ту за у зи ма ју не др жав не ор га ни за ци је, на ци
о нал не и ме ђу на род не. Раз ли чи те при ро де, 
књи жев не и но ви нар ске ор га ни за ци је, раз
ли чи та ства ра лач ка дру штва и асо ци ја ци је, 
удру же ња из да ва ча, би о ско пи, му зе ји итд. 
чи не ши ро ку мре жу кул тур них чи ни ла ца 
ко ја обе ле жа ва кул тур ну де лат ност зе мље. 
Ти чи но ци мо гу се раз вр ста ти у не ко ли ко 
бит них ка те го ри ја ко је су мар но али пре ци
зно де фи ни шу основ не оп се ге кул тур ног раз
во ја и оне су од ви тал ног зна ча ја на ро чи то за 
дру штва у тран зи ци ји где се др жа ва по ја вљу
је са мо као ор ган ко ји кроз за ко но дав ство 
ове ка те го ри је ка на ли ше пре ма соп стве ним 
на ци о нал ним ин те ре си ма.

Кул тур но пла ни ра ње је обич но укљу че но 
у оп ште пла ни ра ње со ци јал ног раз во ја 

или је по ве за но с пла ни ра њем обра зо ва ња и 
сред ста ва ма сов них ко му ни ка ци ја. Ве ли ком 
те шко ћом у ор га ни за ци ји кул тур ног пла ни
ра ња ја вља се од су су тво основ них по ка за те
ља кул тур ног раз во ја и не пот пу ност ста ти
стич ких по да та ка. Ста ти сти ка се у обла сти 
кул ту ре по пра ви лу огра ни ча ва углав ном на 
не ко ли ко по ка за те ља (број би бли о те ка, му зе
ја, но ви на итд), не ма ин фор ма ци ја о кул тур
ним по тре ба ма и зах те ви ма ра зних гру па 
ста нов ни штва, ана ли за раз ли чи тих ви до ва 

кул тур не ак тив но сти, кул тур них рас хо да и 
бу џе та. Ва ља но пла ни ра ње у обла сти кул
ту ре укљу чу је и ове ка те го ри је у кул тур ни 
раз вој пу тем ана ли за и ис тра жи ва ња ре ле
вант них струч них, стру ков них ин сти ту ци ја 
и ин сти ту та ко ји се ба ве кул ту ром. 

Ме то де фи нан си ра ња кул ту ре су раз
ли чи те. Удо во љи ти фак тич ким 

рас хо ди ма за кул ту ру и обра зо ва ње ве
о ма је те шко. Са мо бо га те зе мље мо гу 
се би до зво ли ти зна чај не рас хо де за офи
ци јел не до та ци је обра зо ва ња, ра да ма с
ме ди ја, кул тур них цен тра итд. Зе мље, ли ше
не ве ли ких при хо да че шће се узда ју у уче
шће дру штве них огра ни за ци ја, при ват них 
фон до ва, за ду жби на, ино стра ну по моћ, са
рад њу кул тур них ин сти ту ци ја и ра зних ми
си ја из дру гих зе ма ља. Али ти из во ри су не
до вољ ни и ма ло до ступ ни јав но сти. Зе мље 
у раз во ју сто га при бе га ва ју ком би но ва ном 
фи нан си ра њу кул ту ре ко ји је ре гу ли сан за
ко ни ма о кул ту ри, а они, по пра ви лу, од ра
жа ва ју ба ланс из ме ђу мо гућ но сти др жа ве и 
при ват ног ка пи та ла не на ру ша ва ју ћи ци ље
ве кул тур не стра те ги је.

Кул тур на стра те ги ја је ду го роч на про јек
ци ја раз во ја кул ту ре сва ке др жа ве. Она, 

у прин ци пу, са др жи еле мен те крат ко роч ног, 
сред њо роч ног и ду го роч ног пла ни ра ња кул
тур ног раз во ја и за сни ва се на син те зи по сто
је ћег ста ња, еко ном ске мо ћи др жа ве и ме то
до ло ги је фи нан си ра ња кул тур ног раз во ја 
кроз по сто је ће из во ре и у скла ду са њи ма. 
По пра ви лу са сто ји се од др жав них ин те ре
са у кул ту ри и ад ми ни стра тив ног усме ра ва
ња тих ин те ре са у са мо ре гу ла тив не то ко ве 
тр жи шта са ци љем да се ре а ли зу је и оства ри 
одр жив раз вој усме ра ван кроз број не ин те ре
се из ме ђу при ват ног ка пи та ла и др жав них 
ци ље ва кул тур ног раз во ја.

При пре мио С. Н.

Упра вља ње кул тур ним про це си ма (2)

Сва ка зе мља има сво је ад ми ни стра тив не ва ка зе мља има сво је ад ми ни стра тив не кул ту ре дру гих др жа ва на ци ви ли за циј ском 
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Срп ска ен ци кло пе ди ја и срп ски реч ник
Ка да овај број бу де у ру ка ма чи та ла ца мо жда ће мо већ има ти усво је на и 
два за срп ску кул ту ру вр ло ва жна за ко на: За кон о срп ској ен ци кло пе ди ји 
и За кон о реч ни ку Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. По сво јој при
ро ди ова два ва жна за ко на ко ди фи ко ва ће рад на пр вој срп ској ен ци кло
пе ди ји и на пр вом срп ском реч ни ку по сле Ву ка. Срп ска ен ци кло пе ди ја 
тре ба да бу де оп шта ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да и ње го вих зе ма ља у 
про шло сти и са да шњо сти ка ко сто ји у пред ло гу. Но си о ци ње не из ра де су 
СА НУ и Ма ти ца срп ска, а сред ства за рад на њој су обез бе ђе на из бу џе та 
Ре пу бли ке Ср би је. Ен ци кло пе ди ја ће би ти штам па на на срп ском је зи ку и 
ћи ри лич ним пи смом. Из да вач ен ци кло пе ди је ће би ти За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства а у ње ној из ра ди ће уче ство ва ти ис так ну ти до ма ћи и 
стра ни струч ња ци из свих на уч них и струч них обла сти. Ен ци кло пе ди ју 

ће уре ђи ва ти Уре ђи вач ки од бор и Цен трал ну ре дак ци ју. Пред ло гом за ко
на ни је пред ви ђен рок из ра де ен ци кло пе ди је. Пред лог За ко на о Реч ни ку 
СА НУ је не што дру га чи је при ро де. Но си лац из ра де Реч ни ка је Ин сти тут 
за је зи ке СА НУ, а из да вач СА НУ. Сред ства за из ра ду ик из да ва ње Реч
ни ка, од но сно ње го вих то мо ва, би ће обез бе ђе на из бу џе та. Над зор над 
из ра дом и из да ва њем Реч ни ка вр ши ће ми ни стар ство за на у ку. Ни у овом 
слу ча ју пред лог за ко на не пред ви ђа рок из ра де. Овим пред ло же ним за ко
ни ма срп ски на род ће на по кон до би ти два кључ на упо ри шта сво је кул ту
ре, Ен ци кло пе ди ју и Реч ник.

С. Н

На насловној страни: Прохор (детаљ слике на пергаменту 
Свети Јован Јеванђелист и Прохор, манастир Дионисијат, 
cod. 588 (m), Јеванђеље (fol. 225v ), крај X почетак XI века



Сре тен Бо жић (B. Won gar) ро
ђен је 1932. го ди не у се лу Тре
шње ви ца код Аран ђе лов ца. 

Тра ди ци о нал ну срп ску се о ску по ро
ди цу, оца Сте ва на и мај ку Дрин ку, на
пу стио је 1948. го ди не да би на ста вио 
шко ло ва ње у Аран ђе лов цу и Но вом 
Са ду. По до ла ску у Бе о град, по све
тио се пи са њу и био са рад ник ви ше 
углед них књи жев них ча со пи са, а у 
Ја го ди ни и Ужи цу ра  дио је као но ви нар. Го ди не 
1958. од ла зи у Па риз где је, ме ђу оста лим, упо знао 
Жан Пол Сар тра и Си мон де Бо во ар и са њи ма са
ра ђи вао. 

По сле две го ди не про ве де не у Фран цу ској, 1960. 
Бо жић је оти шао у Аустра ли ју, без зна ња ен гле ског 
је зи ка, спре ман на нај те жа ис ку ше ња. Оти шао је у 
не на се ље не се вер не кра је ве кон ти нен та и бли ско 
упо знао и при хва тио або ри џин ску кул ту ру и Або
ри џи не, аутох то не ста нов ни ке Аустра ли је.

По чео је да пи ше на ен гле ском је зи ку под псе у до
ни мом В. Won gar.

Свој књи жев ни рад Бо жић по чи ње об ја вљи ва
њем дра ме „Гу ли ври и Бо го“ (1964). Го ди не 1972, 
са Ала ном Мар ша лом об ја вљу је књи гу „Або ри џин
ски ми то ви“ и збир ку при ча „Гре шни ци  при че из 
Ви јет на ма“ за ко ју до би ја на гра ду за аустра лиј ску 
књи жев ност.  Дра ме „Ка мен у мом џе пу“ и „Се ло Ба
ланг“ (1973) за о кру жу ју Бо жи ће ву драм ску тру ло
ги ју. За збир ке при по ве да ка „Пут у Брал гу“ (1978) 
и „Ба ба ру“ (1982) Бо жић до би ја на гра ду Ame ri can 
Li brary As so ci a tion. Сле ди Ну кле ар на три ло ги ја: 
ро ма ни “Walg“ са пред го во ром Си мон де Бо во ар 
(1983), „Ka ran“ (1985) i „Ga bo Dja ra“ (1987) за ко ју 
је до био на гра ду аме рич ког ПЕН цен тра. Три ло ги
ја је на ста вље на ро ма ном „Ra ki“ (1995) у ко јем се 
рад ња у фан та стич ном пре пли та њу де ша ва у Ср
би ји и Аустра ли ји и ука зу је на слич но сти срп ског 
и або ри џин ског стра да ња. Овај ро ман је на гра ђен 
пре сти жном Eme ri tus на гра дом за из ван ре дан до
при нос аустра лиј ској књи жев но сти. Про зу ко ја се 
кре ће из ме ђу ауто би о гра фи је и ро ма на Бо жић об ја
вљу је у књи зи „Дин го ва ја зби на“ (1999). На гра ду 
„Раст ко Пе тро вић“, ко ју до де љу је Ма ти ца исе ље
ни ка Ср би је Сре тен Бо жић је до био 2005. го ди не. 

Од пет на ест Won garових об ја вље них књи га, 
ве ћи на је пре ве де на на не мач ки, фран цу ски, 
шпан ски, ру ски, ја пан ски, хо ланд ски, ки не ски 
је зик. Код нас су об ја вље ни „Пут у Брал гу“ и 
„Ба ба ру“ (На род на књи га, 1983), а ни шка „Про
све та“ об ја ви ла је од лом ке из Won garових 
књи га под на сло вом „Цвет у пу сти њи“ (2004) у 
пре во ду Љи ља не Кр стић и Ми ли це Жив ко вић. 
Збир ку пе са ма „Бил ма“ (2005), у пре пе ву Мо ме 
Ди ми ћа, об ја вио је Цен тар за кул ту ру и обра
зо ва ње оп шти не Аран ђе ло вац, а збир ку при ча 
„По след њи чо пор дин го са“ (2005), у пре во ду 
Ста ни сла ва Ла за ре ви ћа, об ја ви ла је Ма ти ца исе
ље ни ка Ср би је. 

Са да Сре тен Бо жић Won gar жи ви са чо по ром 
дин го са на свом има њу у бли зи ни Мел бур на.

Бил ма

Збир ка пе са ма „Бил ма“ у 
срп ском из да њу је са ста вље на 
из две це ли не. Пр ву це ли ну чи
ни са ма збир ка она ква ка ква се 
по ја ви ла 1984. го ди не у из да њу 
Ohio Sta te Uni rer sity Press: Co
lum bus, а дру гу це ли ну чи не 
но ве пе сме на ста ле до 2005. го
ди не. На тај на чин срп ско из да
ње ове чу ве не збир ке уства ри 

пред ста вља но ву збир ку ко ја се у ова ко вом об
ли ку при пут по ја вљу је и то упра во на срп ском 
је зи ку. Бил ма је ви ше знач на реч аустра лиј ских 
Або ри џи на: уда раљ ке, шта по ви за лу па ње у рит
му об ред них ига ра. За пра во ри там ових пе са ма 
пра ти рит мо ве або ри џин ских об ре да ве за них за 
нај ра зно вр сни је те ме. Тај ри там је нај ек спли цит
ни је де мон стри ран упра во у крат кој пе сми „Бил
ма“ по ко јој је це ла збир ка и до би ла име. На тај 
на чин су ор га ни зо ва не и оста ле пе сме у збир ци 
ко је у ду ху або ри џин ског схва та ња на чи на жи
во та пе ва ју о основ ним при род ним еле мен ти ма, 
објек ти ма и до га ђа ји ма ко ји су прот ка ни ви ше

ми ле ни јум ским упо зна ва њем при ро де и ње них 
за ко на. Дра ма ти чан кон траст осно ви ове збир ке 
чи ни су дар древ них вред но сти са „про гре сом“ ко
ји је у Аустра ли ју са со бом до нео бе ли чо век. Тај 
кон траст је ни јан си ран и ва ри ран у мно гим сти хо
ви ма ове збир ке та ко да чи та лац ла ко мо же да у 
њој пре по зна два све та, две ци ви ли за ци је, ко је су 
то ли ко раз ли чи те и не спо ји ве да до во де до на сил
ног по ти ра ња ци ви ли за ци је про гре са над аутох то
ном ци ви ли за ци јом пра вих ста нов ни ка овог уда
ље ног кон ти нен та. То по ти ра ње се од ви ја у ве о ма 
крат ком вре ме ну од до ла ска Пр ве фло те бри тан ске 
кра љев ске мор на ри це, ко је је на аустра лиј ско тло 
ис кр ца ла осу ђе не кри ми нал це (1788), па све до да
нас. У том пе ри о ду два све та жи ве, оп ста ју и раз ви
ја ју се на по ре до што се ле по мо же ви де ти у пе сми 
„По ро ди ца Ста ти стик“, ко ја сим бо лич но пе ва о 
на сил ном по ти ра њу аутох то не ци ви ли за ци је али 
и о све сти да та ци ви ли за ци ја по сто ји па ра лел но 
са ци ви ли за ци јом про гре са. Аутор је по сво јим осе
ћа њи ма на стра ни аутох то не кул ту ре и из ње ног 
угла и пе ва о оно ме што је за ту кул ту ру од пр во
ра зред не ег зи стен ци јал не ва жно сти, а то си ње ни 
сим бо ли из ра же ни у пој мо ви ма као што су бу ме
ранг, дин го, пу сти ња, шу ма и дру го. По ред дра ма
ти ке су да ра два све та ова збир ка је ујед но и пе сма 
о очу ва њу жи вот не сре ди не, о еко ло шкој ви ше ми
ле ни јум ској рав но те жи ус по ста вље ној при род ним 
за ко ни ма, у ко јој је чо век са мо при вре ме ни гост, 
треп тај у веч но сти ко ја има сво је за ко не. Сво јом по
е ти ком збир ка „Бил ма“ је пра во от кро ве ње у мно
штву са вре ме них пе снич ких гла со ва. То је на свом 
пу ту кроз цен трал не и се вер не пре де ле Аустра ли
је до та као и Ален Гин зберг и опо на ша ју ћи древ не 
рит мо ве ри ту а ла на пи сао крат ку пе сму „Улу ру 
– пе сма Еје ро ве сте не“ (1972), ко ју та ко ђе пра ти му

зи ка уда раљ ки и ко ју је аутор ових 
ре до ва имао рет ку при ли ку да чу је 
при ли ком пе сни ко ве по се те Бе о гра
ду (1980). По сво јој фор ми, као и 
по ме ну та Гин збер го ва пе сма, пе сме 
у збор ци Бил ма Сре те на Бо жи ћа су 
ду бо ко мо дер не и са вре ме не али по 
сво јој сушти ни и сми слу оне су исто
вре ме но део об ре да ко ји је за сно ван 
нај пре на рит му гла са и му зи ке. То 

са мо по ка зу је да Бо жић при па да брат ству пе сни ка 
свет ских раз ме ра.

Дру ги део збир ке „Бил ма“ чи не „Но ве пе сме“ из 
пер и о да 1999–2005. го ди не ко је су срп ском чи та о
цу по себ но ин те ре сант не, јер се јед ним де лом ти чу 
и ње га, али су исто вре ме но на ста вак по е ти ке ко ју 
је Бо жић тра си рао већ у сво јим нај ра ни јим пе сма
ма. Сво јом не по сред но шћу и јед но став ном сло же
но шћу ис ка за „Но ве пе сме“ по ка зу ју из у зет но по
зна ва ње ме ха ни за ма са вре ме ног све та и кри тич ки 
от клон пре ма њи ма. Због то га је збир ка „Бил ма“ 
спа да ме ђу нај бо ља пе снич ка оства ре ња ко ја су се 
на срп ском је зи ку по ја ви ла 2005. го ди не.

По след њи чо пор дин го са

Збир ка при ча „По след њи чо пор 
дин го са“ је на ста ја ла два де се так го ди
на, а у ко нач ну вер зи ју је уоб ли че на 
1990. Збир ка са др жи 27 кра ћих при ча 
ко је го во ре о раз ли чи тим те ма ма из 
угла по е ти ке або ри џин ске ци ви ли за
ци је. Тај по ме ре ни угао при по ве да ња 
да је им по себ ну вред ност и аутен тич
ност ко ја је оства ре на кроз из у зет ну 
ства ра лач ку тран сфор ма ци ју. Дин го 
је вр ста аустра лиј ског пса ко ји жи
ви је ди но на овом кон ти нен ту, али 
ко ме је, као и мно го че му за те че ном, 
пре ти ло из у ми ра ње ма сов ним ис тре бље њем од 
стра не бе лих ста нов ни ка Аустра ли је. Тек на кон 
по ја ве ове збир ке при ча и не ко ли ко дру гих ан
тро по ло шкоби о ло шких ра до ва тај тренд је бар 
за тре ну так за у ста вљен. Због то га је збир ка при
ча та ко и насло вље на. Али, иако је основ на те ма 

збир ке дин го, она у ши рем кон тек сту го во ри и 
о све ту Або ри џи на, њи хо вих ми то ва, пре да ња, 
ри ту а ла и сва ко днев них до га ђа ја. Сре тен Бо жић 
је за ову збир ку сам на пи сао пред го вор у ко ме 
из ла же исто ри јат на стан ка збир ке кроз не ко ли
ко не по сред них и упе ча тљи вих до га ђа ја. Мно ге 
од ових при ча има ју або ри џин ске на сло ве или 
су не по сред но ве за не за жи вот Або ри џи на, ко ји 
су дин га, за раз ли ку од бе лог чо ве ка, тре ти ра ли 
као при ја те ља и та ко се пре ма ње му и оп хо ди
ли, чак и у оним си ту а ци ја ма ка да им је дин го 
при чи ња вао ште ту. На из ве стан на чин, и упра во 

због то га, дин го пред ста вља не ку вр
сту за штит ног зна ка або ри џин ске ци
ви ли за ци је, као што су то не ке дру ге 
жи во ти ње у дру гим ци ви ли за ци ја ма 
(кон дор, слон, лав, кро ко дил, кор ња ча, 
вук итд). За раз ли ку од има ги нар них, 
дин го спа да у ред ствар них сим бо ла из 
не по сред не аутох то не сре ди не. Кроз 
при че о ње му Сре тен Бо жић при ча и 
о або ри џин ском си сте му сим бо ла и 
зна ко ва јед не осо бе не кул ту ре. По след
ња при ча у збир ци „Дин го ски ња 777“ 
но си мо то „За ду шу Ми ла на Те пи ћа“ 
чи је је име срп ском чи та о цу и те ка ко 

по зна то по хра бро сти, а то исто вре ме но го во ри 
и о ин тер ак тив ном од но су Сре те на Бо жи ћа са 
ма тич ном кул ту ром иако су те ме ње го вих књи
га у мно го ме дру га чи је. То по ка зу је да Бо жић 
из аутох то ног све та сво јих књи га пом но пра ти 
исто риј ска и кул тур на до га ђа ња у ма ти ци и да је 
са њом ро ђе њем не рас ки ди во по ве зан. Ве ру је мо 
да ће ре ла тив но скро ман и фраг мен та ран пре вод 
Бо жи ће вих де ла на ма тер њи је зик у бу дућ но сти 
кре ну ти уз ла зном ли ни јом, и да ће има ти и за
слу жен од јек и ме сто у срп ској књи жев но сти, 
без об зи ра што је он пре све га аустра лиј ски пи
сац ко ји пи ше на ен гле ском је зи ку. Слич них при
ме ра има до ста (Бе кет, Лаф ка дио Херн, Ан дреј 
Ма кин, Џ. М. Ку ци и дру ги).

Т. Јанковић

Органи управљања културом
Ср би у све ту 

Сретен Божић 
(B. Wоngar)

02 03

Сте не и биљ ке
Сте не и биљ ке жи ве од у век; иако је ка ме ње мо

жда ста ри је, др ве ће је по ста ло му дри је јер је на у чи
ло да пре жи ви су шу и из по пла ва се по но во из диг не 
до цве та ња. Ов де ни јед но др во не уми ре док га не 
ис тро ши вре ме. Чак и кад га по го ди гром, спр же но 
ста бло бр зо пу сти но ве из дан ке. Уз ма ло сре ће мо
жда ћу се и ја по но во ро ди ти као др во и тра ја ћу ве ко
ви ма. То се ов де че сто до га ђа – биљ ке су срод ни ци 
пле мен ског чо ве ка – та ко су ми ре кли.

Из сво је плит ке пе ћи не ви дим зе ле ну 
за ра ван, ко ја се спу шта са ру ба про план
ка. Сву да уоко ло на ла зи се раз ба ца но 
ка ме ње из ко јег штр чи жбу ње; др ве ће 
зна да се оп хо ди пре ма сте на ма. Ка ко 
се за ра ван про сти ре, зе ле ни свод там ни 
дуж ши ро ке по вр ши не би ла бон га и пре
тва ра се у ста бла ман гро ва, ко ја, да ле ко 
на хо ри зон ту бле де – у мо ре или не бо, те
шко је ре ћи. Та мо сва ки лист чу ва ви ше 
тај ни не го што ће мо ми ика да от кри ти 
че пр ка ју ћи по ато му. Др ве ће из би ја из 
сте не и об мо та ва ко ре ње око ка ме ња да 
би се одр жа ло ус прав но; уоп ште ни је ва
жно ако је у сте ни ура ни јум, тог еле мен та има то ли
ко да би се мо гао уни шти ти чи тав свет, а др ве ће је 
одав но на у чи ло ка ко се пре ма то ме од но си. И ја ћу, 
та ко ђе, пу сти ти из дан ке из сте не; мо ја при ја те љи ца 
Ал ба зна да ов де ни јед на ду ша ни је умр ла од ра ди о
ак тив но сти. „Биљ ке су се за то по бри ну ле“, ми сли 
она. Ал ба је бе ла и ми си о нар је, али ка да ду го бо ра
ви те у шу ми, биљ ке зна ју да вас за до би ју. Њу је учио 
Марг нит, ви дар; он сма тра да се љу ди пре тва ра ју у 
др ве ће, а др ве ће у љу де, па је та ко пле мен ски чо век 
на у чио о ра зним ле ко ви ма о ко ји ма ина че не би знао 
да је од у век био са мо људ ско би ће. Без об зи ра на то 
у ком об лич ју до ђе те на свет, сте не ов де не на но се 
ште ту ни јед ној ду ши. Чуд но, већ чи тав век дро би
мо сте не и ба ви мо се ато мом, да би смо на кра ју са
зна ли да нам то пр жи ко жу и ис пи ја крв.

Б. Вон гар



АЛЕКСОВ, Бојан, Илустроване 
хронологије. – Нови Сад : Платонеум, 
2004. – стр. 368.

Писањем летописа људи су се на разли
чите начине, различитим средствима и 
на најразноврснијем материјалу бавили 

седам хиљада година, а можда и више али о то
ме материјалних трагова нема. Чим су почели 
да рачунају време, чим су смислили календаре 
најразличитијих врста, од онда кад је у људски 
ум доспела свест о протицању времена, људи, 
племена, народи, државе и цивилизације записи
вали су поједине догађаје значајне за њихову за
једницу у ширем и ужем смислу. На почетку се 
срећемо са безименим летописцима који су оста
вљали записе о појединим догађајима дајући им 
временске одреднице које су у различитим циви

лизацијама биле врло често асинхроне, тачније, 
записи су имали значаја само за одређену зајед
ницу и то у параметрима календара те заједни
це. Зато се данашњи човек среће са бројним ка
лендарима по којима су догађаји и записивани и 
тек кроз упоредна мултидисциплинарна истра
живања може саставити једну општу хронологи
ју догађаја или летопис од најстаријих времена 
до данас. Тек у новије време појавила се хроно
логија као наука о времену, наука о одређивању 
времена, када се збио неки историјски догађај, 
а хроничар постаје писац хронике, летописа, 
описа догађаја писаних по годинама, из године 
у годину хронолошким редом, по реду збивања. 
На тај начин Хронос, бог времена, бива уведен 
у велику меморију света у чијим темељима су 
научно верификовани докази о временском ре
доследу догађаја у свету, а хронологија постаје 

основна дисциплина историје незаобилазна и 
историјским описима појединих догађаја. Ау
тор „Илустроване хронологије“, Бојан Алексов, 
очигледно је имао све ово у виду приступајући 
једном тако сложеном послу као што је општа 
хронологија човека кроз седам хиљада годи
на. Овакав, хронолошки приступ догађајима у 
најсажетијем облику, начешће су то датуми са 
основним описом догађаја, илустрован је свуда 
где је то било могуће илустрацијом која је пове
зана са одређеним догађајем. Тај илустративни 
материјал само проширује и обогаћује сувопар
ни хронолошки редослед и ову књигу чини, не 
само корисном него и незаобилазном илустрова
ном хронологијом каквих код нас до сада у овом 
обиму није било. Ова књига је по томе заиста им
пресиван рад и спада у ред оних подухвата које 
обично раде читави тимови, а у овом случају је 

то урадио само један аутор. По томе она 
аутору и издавачу који ју је беспрекорно 
одштампао служи на част, а најширој 
читалачкој публици причињава велику 
радост.

Хронологије почињу старим веком, 
који почиње 5000–4000 година п. н. е., 
односно од првих насеља у Месопота
мији и првог календара у Египту, који 
годину дели на 12 месеци од по 30 дана. 
Потом се догађаји хронолошки ређају 
према развоју, процвату и опадању ста
рих цивилизација. Аутор ређа датуме и 
кратке описе не само историјских дога
ђаја него и оних догађаја који су битни 
за развој човечанства уопште (употребу 
метала, појаву точка, оснивање градова, 
миграције и др). Посебно вредно је то 
што хронологије прате и развој култур
не историје човечанства, прве културне 
појаве и догађаје у многим уметничким 
дисциплинама. Хронологије се завршава
ју двехиљадитом годином. Хронологије 
прате и хронолошке таблице: Религије и 
конфесије, Научно-технолошки продор 
20.века, Нобелове награде за мир, Осамо-
стаљивање колонија, Холокауст, Уједи-
њене нације, филмови који су обележили 
другу половину 20. века, Комунистички 
свет у кризи, Хронологија европских ин-
теграција после Другог светског рата и 

Владари главних европских држава после пада 
Римског царства. На крају је дата Литература 
и извори одакле су Преузете илустрације. Дале
ко од тога да је ова књига потпуна и исцрпна 
илустрована хронологија човечанства, али очи
гледно да аутору то и није ни била намера, јер 
би такав посао захтевао много више времена 
и простора, хроничара и средстава да се таква 
хронологија уради у свим оним сегментима на 
нивоу свих цивилизација које историја познаје. 
Таква хронологија би по обиму обухватала ви
ше томова са хиљадама слика, а то превазилази 
снагу једног хроничара ма колико се он трудио 
да у свом захвату буде исцрпан и свеобухватан. 
Зато се може рећи да је ова књига пионирски 
подухват код нас и да је најисцрпнија и најпот
пунија у овој научној дисциплини, а то показу
је да је њен аутор урадио огроман посао који је 
резултирао енциклопедијом погодном за веома 
широку примену.

Д. Ђуричић

Људи, време, догађаји

04 05

У састављању хронологије углавном је 
праћена постојећа доминантна периодиза
ција у историји на стари, средњи, нови век 
и савремено доба, присутна у нашим уџ
беницима историје. Догађаји пре доласка 
Словена на Балканско полуострво, од чега 
практично почиње проучавање национал
не историје, обрађени су само летимично 
на неколико првих хронолошких ленти. 
При том се настојало на свеобухватном 
прегледу људске цивилизације у њених 
неколико првих хиљада година на свим 
континентима. Згушњавање почиње тек 
са досељавањем Словена, првим држава
ма на нашим просторима у средњем веку 
и интензивира се како се приближавамо 
двадесетом веку, односно савременом до
бу. У добу до 1500. године прате се догађа
ји подељени у три категорије. Једна прати 
оно што се условно може назвати делом 
српске националне историје, друга пра
ти народе и земље у суседству, док трећа 
покрива углавном историју Европе и Ме

дитерана, као најзначајнијег простора у 
глобалним оквирима, али и за нашу про
шлост. Од краја 15. века па до Првог срп
ског устанка догађаји из прошлости Срба 
бележе се у две колоне заједно са догађаји
ма из прошлости других народа са којима 
су живели у Османлијском царству, одно
сно у европским хришћанским државама. 
Од 1804. године посебно су представљене 
хронологија настајања и историја модерне 
српске државе и прошлост Срба у Хабзбур
шком и Османлијском царству, придржа
вајући се државног оквира као мерила за 
категоризацију. Као што је Први српски 
устанак коришћен као почетак историје 
модерне Србије, тако је и историја Југо
славије представљена од почетка Првог 
светског рата. Табеле националне и реги
оналне историје и у новом и савременом 
добу прати преглед дешавања у Европи и 
најважнији догађаји у свету.

(Из Предговора)  



Већ ви ше од де це ни ју сте при сут ни као ре но
ми ра ни из да вач на про сто ру ексЈу го сла ви је. На 
ово го ди шњем Бе о град ском сај му књи га про гла
ше ни сте за из да ва ча го ди не. Шта је за све го ди не 
по сто ја ња би ло пре суд но за ова ко до бре из да вач ке 
ре зул та те ЦИДа?

Из да вач ка ку ћа ЦИД – Под го ри ца је при ват
на из да вач ка ку ћа ко ја по сто ји и ра ди од сре ди
не 1994. го ди не. Чи ни нам се да је пре суд но за 
до бре ре зул та те сва ког из да ва ча да има осми
шље ну кон цеп ци ју као и ква ли те тан и до бар 
уре ђи вач ки тим љу ди ко ји ће зна ти пред ло жи ти 
пра ве, ква ли тет не и до бре на сло ве. Та ко ЦИД 
на по сло ви ма уред ни ка, ауто ра, при ре ђи ва ча, 
пре во ди ла ца и дру гих са рад ни ка оку пља ви ше 
углед них на уч них по сле ни ка из Цр не Го ре и Ср
би је. Ме ђу њи ма су проф. др Сте ван Вра чар, ака
де мик Ан дреј Ми тро вић, др Ла тин ка Пе ро вић, 
проф. др Ву чи на Ва со вић, ака де мик Пе тар Вла
хо вић, проф. др Ми ле ва Фи ли по вић, Ви да Ог ње
но вић, проф. др Ми лан По по вић, проф. др Ве се
лин Ву ко тић, Бо ри слав Ба но вић, др Во ји слав Д. 
Ник че вић, Ве сна Крм по тић и др. На че лу на шег 
уре ђи вач ког ти ма је глав ни и од го вор ни уред
ник ака де мик Дра ган К. Вук че вић.

Ка кви су вам ути сци са ово го ди шњег Бе о град
ског сај ма књи га? Да ли уче ству је те и на дру гим 
ве ли ким сај мо ви ма књи га у Евро пи и све ту?

Ути сци са ово го ди шњег 50тог ју би лар ног 
Ме ђу на род ног сај ма књи га у Бе о гра ду су ве о ма 
по вољ ни. Од ве ли ког бро ја из да ва ча, а што по
себ но ра ду је но вих, мла дих а ква ли тет них из да
ва ча, до огром ног бро ја књи га до ма ћих ауто ра и 
ве ли ког бро ја пре во да, па до за и ста им пре сив не 
по сје ће но сти, Бе о град ски са јам је још јед ном по
твр дио да је јед на од нај ве ћих смо три књи ге у 
Евро пи. ЦИД уче ству је и на ско ро свим ве ћим 
сај мо ви ма књи га у Евро пи (Франк фурт, Па риз, 
Мо сква, За греб, Но ви Сад, Ба ња Лу ка...) не кад 
као ку ћа, а по не кад пре ко сво јих на сло ва, од но
сно књи га. Чи ни нам се да је то ве о ма бит но, јер 
је зна чај но по ја ви ти се, пред ста ви ти се и упо ре
ди ти се са зна чај ним из да ва чи ма из дру гих зе ма
ља и на тај на чин „осје ћа ти“ ин тен ци ју из да ва
штва за не ко бу ду ће ври је ме.   

У Ва шем про гра му по сто је мно го број не еди ци
је. Шта би сте из дво ји ли као нај ва жни је кад су у 
пи та њу еди ци је и по је ди нач на из да ња?

Сво јом уре ђи вач ком кон цеп ци јом ЦИД на
сто ји да пру жи чи та лач кој пу бли ци и струч ној 
јав но сти зна чај на дје ла из про шло сти Цр не 
Го ре, ко ја ни су би ла до са да пре ве де на. Исто
вре ме но, у дру гим би бли о те ка ма об ја вљу ју 
се нај зна чај ни ја дје ла ци ви ли за ци ја на чи јим 
ру бо ви ма на ша зе мља по сто ји. У том сми слу 
об ја вље на су дје ла ве ли ка на ру ске ми сли, као 
и нај зна чај ни јих прав них, по ли ти ко ло шких, 
фи ло зоф ских ми сли ла ца За па да. Та ко се, кроз 
из да вач ку по ли ти ку оства ру је кон цеп ци ја рав
но те же ве ли ких ду хов них и ци ви ли за циј ских 
то ко ва, а на шим чи та о ци ма по ста ју до ступ на 
зна чај на дје ла, ко ја су већ одав но дио кул тур не 
ба шти не мо дер ног сви је та.  У ци љу оства ре ња 
те кон цеп ци је по кре ну то је два де се так еди ци ја 
– би бли о те ка. Оне су фи ло зоф ске, исто риј ске, 
прав не, по ли ти ко ло шке, ан тро по ло шке, еко ном
ске, књи жев не. Јед ном ри јеч ју по кри ва ју го то во 
чи та ву област ху ма ни стич ких на у ка. До са да је 
об ја вље но пре ко 320 на сло ва, од че га пре во ди 
са ен гле ског, ру ског, ита ли јан ског, ње мач ког, 
фран цу ског, шпан ског, хо ланд ског, грч ког, пољ
ског, че шког, сло ве нач ког и ла тин ског је зи ка, 
чи не пре ко 200 књи га. 

А која су ва ша нај зна чај ни ја из да ња 2005.
го ди не?

У окви ру ре пре зен та тив не би бли о те ке „Уни
вер зи тас“, ЦИД је ове го ди не об ја вио књи гу 
проф. др Ђу ли ја Фе ро ни ја „Исто ри ја ита ли јан
ске књи жев но сти“ III. Дво том ну сту ди ју углед
ног про фе со ра рим ског уни вер зи те та об ја ви ла 
је 1992. го ди не из да вач ка ку ћа Einaudi Scuola из 
Ми ла на. Ин те лек ту ал на и ши ра пу бли ка, ита ли
ја ни сти и сту ден ти књи жев но сти на про сто ру 

бив ше Ју го сла ви је овом књи гом су до би ли је
дан из у зет но са вре мен и мо де ран пре глед ита
ли јан ске књи жев не ци ви ли за ци је ко ја, ви со ким 
естет ским до ме ти ма ње них сред ње вје ков них и 
ре не сан сних ауто ра, пред ста вља не за о би ла зан 
те мељ европ ске кул ту ре. Књи га ће, си гур ни 
смо, по ста ти оба ве зна лек ти ра сва ког ин те лек
ту ал ца, као и уџ бе ник за сту дент ску по пу ла ци
ју, не са мо код нас, не го и на ши рем про сто ру 
срп скохр ват ског књи жев ног је зи ка. Об ја вље на 
је у са рад њи са Слу жбе ним ли стом СЦГ и Фи ло
зоф ским фа кул те том из Ник ши ћа. Пре ве ли су 
је гру па про фе со ра са Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду и Фи ло зоф ског фа кул те та у Ник ши
ћу: Ве сна Ки ли бар да ко ја је и уред ник из да ња, 
Са ша Мо дерц, Ми ла Са мар џић, Жељ ко Ђу рић, 
Ју ли ја на Ву чо, Све тла на Ру јо вић, Ана Мар ко
вић, Ми ре ла Ра до са вље вић, Ду ши ца То до ро
вић, Сне жа на Ми лин ко вић и Мир ка Зо го вић. 
Ме ђу на шим нај зна чај ни јим из да њима за 2005. 
го ди ну су сва ка ко из у зет на дје ла Ча роб ни бри-
јег То ма са Ма на у пре во ду Ми ло ша Ђор ђе ви
ћа и Ни ко ле По ло ви не, но во кри тич ко из да ње 
Ње го ше вог Гор ског ви јен ца ко је је при пре мио 
Рад ми ло Ма ро је вић, а ко је осим основ ног тек
ста са др жи на по ме не и ко мен та ре на пре ко 1000 
стра на. Ту је за тим из у зет на књи га Ин те ре сант-
на вре ме на, јед ног од во де ћих са вре ме них исто
ри ча ра Ери ка Хоб сба у ма. У окви ру би бли о те ке 
Суд би не ве ли ких љу ди об ја ви ли смо жи во то пис 
Вла ди мир Со ло вјев Сер ге ја М. Со ло вје ва, а у би
бли о те ци „Ме ди е ва ли“ дје ло Жа ка зе ле ра По че-
ци хри шћан ства на Бал ка ну итд. 

Осим за из бор књи га ЦИД је ви ше пу та на
гра ђи ван и за гра фич ко об ли ко ва ње и опре му 
књи га?

Ка да смо по чи ња ли са овим по слом, од лу чи
ли смо да основ но на че ло на шег ра да бу де ква ли
тет сва ког на сло ва, пр вен стве но у са др жин ском 
сми слу. Исто та ко, мак си мал но на сто ји мо да на
ша из да ња бу ду пре по зна тљи ва и по до бром из
бо ру – ли је пе ко ри це, ви со ко ква ли тет на штам па, 
из у зе тан па пир, ква ли тет не фо то гра фи је, до бар 
по вез, јед ном ри јеч ју до бра гра фич ка, тех нич ка 
и ли ков на опре ма сва ке од на ших књи га. Дра го 
нам је да је и то при мје ће но, па су и ви ше пу та 
на ша по је ди на из да ња, на ско ро свим сај мо ви ма 
на гра ђи ва на за гра фич ко об ли ко ва ње и опре му 
књи га. Нај за слу жни ји чо вјек за то је наш стал
ни тех нич ки уред ник Дар ко Ма ној ло вић.

Од лу чи ли сте се, да кле, за ква ли тет на су
прот пре о вла ђу ју ћој про дук ци ји ко мер ци јал

них из да ња. Ка ко оп ста је те на тр жи шту у та
квој кон ку рен ци ји?

Ка да го во ри мо о по ло жа ју књи ге, а са мим 
тим и о ста ту су из да ва ча, мо ра мо по ћи од ку пов
не мо ћи гра ђа на. Зна мо да је она из у зет но ни ска, 
да су пла те ма ле, стан дард ис под про сје ка. Зна
тан број љу ди ко ји ци је ни књи гу на иви ци је си
ро ма штва, та ко да је књи га по ста ла из да так ко ји 
те шко се би мо гу при у шти ти. То је, чи ни нам се 
глав ни раз лог за што се књи га ма ло ку пу је, а са
мим тим и чи та. С дру ге стра не, ако је књи га 
до бра у ода би ру, пр во кла сног ауто ра, ква ли тет
ног пре во да, ли је по опре мље на, чи ни нам се да 
ће ипак на ћи пут до куп ца. Љу ди су спрем ни и 
од „уста одво ји ти“ но вац за ку по ви ну за њих зна
чај не књи ге. Бо ри мо се да, упр кос си ро ма штву 
за до во љи мо и ду хов ну стра ну жи во та. Из да вач 
је тај ко ји ква ли те том сво јих из да ња мо ра се би 
да обез би је ди про стор у том тје сна цу из ме ђу си
ро ма штва и ду хов не по тре бе. 

Не ки из да ва чи су из не ли по да так да су од укуп
ног бро ја из да ња на ово го ди шњем сај му око 80 од
сто би ла пи рат ска из да ња. Шта ми сли те о то ме?

 Те шко је ре ћи о тач ном про цен ту пи рат ских 
из да ња, а си гур но је да их има не ма ли број. Из
да вач ка ку ћа ЦИД, у сво јој про дук ци ји, има пу
но пре во да, а ни је дан од њих ни је об ја вљен без 
до би је них аутор ских пра ва. Сма тра мо да је то 
основ нор мал ног и за ко ни тог по сло ва ња, ко ји 
на дуг рок, си гур ни смо да је ре зул тат. Уко ли ко 
не ко не ра ди на овај на чин, сма тра мо да је др жа
ва та ко ја мо ра да од и гра сво ју уло гу. 

Ка кву са рад њу раз ви ја те са дру гим из да ва чи
ма у Цр ној Го ри и у ре ги о ну?

У Цр ној Го ри и Ср би ји по сто ји за и ста ве ли
ки број из да вач ких ку ћа. Од оних са ду гом из да
вач ком тра ди ци јом, па до ве ли ког бро ја но вих, 
мла ђих, при ват них из да ва ча. Сма тра мо да је то 
из у зет но до бро и ко ри сно, јер по ве ћа на кон ку
рен ци ја не ми нов но мо ра да ти и ре зул тат, од но
сно ква ли тет. Из да вач ка ку ћа ЦИД са ра ђу је са 
ви ше из да ва ча, ко ји на књи гу има ју сли чан по
глед и при ступ. Та ко ЦИД има вр ло ква ли тет ну 
и до бру са рад њу са „Слу жбе ним ли стом СЦГ“ 
из Бе о гра да, „По ли тич ком кул ту ром“ из За гре
ба, Из да вач ком књи жар ни цом „Зо ран Сто ја но
вић“ из Но вог Са да, „Кли ом“ и „Ге о по е ти ком“ 
из Бе о гра да и др.

Об ја ви ли сте низ зна чај них књи га из до ма ће 
исто ри о гра фи је као и ка пи тал на из да ња из европ
ске и свет ске књи жев но сти, фи ло зо фи је и исто ри
је. Шта су да љи пла но ви ЦИДа?

Пла ни ра на из да вач ка про дук ци ја ЦИДа за 
2006. го ди ну у зна ку је не ко ли ко ван ред них из
да ња. У пр вим мје се ци ма на ред не го ди не по ја ви
ће се пр ви пут на срп ском је зи ку пре вод књи ге 
„Чо вјек без свој ста ва“, Ро бер та Му зи ла, је дан од 
нај зна чај ни јих ро ма на на пи са них у XX ви је ку. 
Књи гу је, са ње мач ког пре вео наш нај бо љи пре
во ди лац Бра ни мир Жи во ји но вић. На њој ра ди
мо го ди на ма и тре нут но смо у за вр шној фа зи. 
По ја ви ће се у окви ру би бли о те ке „ЦИД“, гдје 
ће на ћи сво је мје сто уз ка пи тал на дје ла свјет ске 
књи жев но сти Џој са, Хо ме ра, Сер ван те са, Дан
теа, Ма на, Тол сто ја, Шек спи ра и дру гих. За јед
но са „Слу жбе ним ли стом СЦГ“ из Бе о гра да, у 
пр вој по ло ви ни на ред не го ди не, по ја ви ће се и 
нај зна чај ни је дје ло, мо жда нај ве ћег исто ри ча ра 
XX ви је ка Фер на на Бро де ла „Ма те ри јал на ци ви
ли за ци ја“ у три то ма, као ње го во нај ве ће дје ло. 
По кре ну ли смо из у зет но ва жну би бли о те ку под 
на зи вом „Цр на Го ра“ у ко јој ће би ти за сту пље
ни цр но гор ски ауто ри. На ред не дви је го ди не у 
тој еди ци ји на ћи ће се два де се так ка пи тал них 
сту ди ја. Ових да на у штам пу ула зи пр во ко ло 
ове еди ци је, ко је ће се у књи жа ра ма на ћи 2006. 
го ди не. То су че ти ри на сло ва: „Исто ри ја књи ге 
у Цр ној Го ри“ Ду ша на Мар ти но ви ћа; „Мо рал на 
тра ди ци ја Цр но го ра ца“ Сло бо да на То мо ви ћа; 
„Књи жев ност Ду кље и Пре ва ли та не“ Во ји сла ва 
Д. Ник че ви ћа и „Исто ри ја фил ма у Цр ној Го ри“ 
Гој ка Ка стра то ви ћа.

Би ља на Ла бо вић

Портрет издавача

04 05

Жарко Ра до њић,
ди рек тор из да вач ке ку ће 

ЦИД

ЦИД
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За не пу них де се так го ди на 
по ја ви ле су се три ен ци
кло пе ди је Дра гу ти на Фу

ру но ви ћа. Све три су о књи зи и 
за књи гу. Све три су, иако го во
ре, реч ју и сли ком, о раз ли чи тим 
при сту пи ма књи зи исто вре ме но 
и јед на ве ли ка ен ци кло пе ди ја 
срп ске Гу тен бер го ве га лак си
је, тач ни је, ње не пред и сто ри је, 
исто ри је и са да шњо сти. На 10595 
стра на Фу ру но вић  ис пи су је јед
ну ен ци кло пе ди ју, је дин стве ну у 
све ту, дра гуљ за срп ску кул ту ру, 
ен ци кло пе ди ју ка квом би мо гле 
да се по ди че и мно го ве ће и бо га
ти је кул ту ре и ци ви ли за ци је. На 
8972 стра не бо га то илу стро ва ног 
тек ста Б5 фор ма та, са 137 стра на при ло га 
и 1486 та бли у ко ло ру Фу ру но вић си сте ма
тич но из ла же исто ри ју пи сма и штам пар
ства, исто ри ју и есте ти ку књи ге и на о бим
ни ју, нај бо љу исто ри ју срп ске књи ге. Кроз 
не ко ли ко ди сци пли на и при сту па у ове три 
књи ге об ра ђе на је га лак си ја ци ви ли за ци
је књи ге, а у тој га лак си ји и број не дру ге 
обла сти ко је се мул ти ди сци пли нар но про
жи ма ју са књи гом и ко је по кри ва ју нај ве ће 
по ље кул ту ре оп ште. Пред на ма је и исто ри
ја пи сма и пи сме но сти, исто ри ја штам пе и 
есте ти ке, ен ци кло пе ди ја лич но сти ко је су 
у овој обла сти зна чај не, али и ен ци кло пе ди
ја књи жев но сти, укра
ша ва ња, ли ков ногра
фич ког об ли ко ва ња, 
по ве зи ва ња, ко ри че
ња, чу ва ња и упо тре
бе књи ге. Број не су 
обла сти и ди сци пли не 
ко је је Фу ру но вић уоб
ли чио у је дин стве ну 
це ли ну, на у ку о књи зи 
и све то ви ма ко ји се у 
њој на ла зе. У овом ци
ви ли за циј ском по слу, 
ко ји чи ни ве ли ки део 
ме мо ри је све та и Ср
ба у том све ту, фа сци
нант но је са мо то што 
је све ово ура дио са мо 

је дан чо век сво јим на пор ним ра дом, еруп
тив ном енер ги јом и о свом тро шку. Срп ски 
на род са овом ен ци кло пе ди јом ма те ри ја ли
зо вао је сво је ме сто у све ту, ра ме уз ра ме 
са мно го број ни јим и бо га ти јим на ро ди ма. 
Ти мо ви број них ин сти ту та и ака де ми ја по
ла ве ка су жи ве ли на др жав ним ја сли ма и 
осим не до вр ше не Исто ри је срп ског на ро да 
и са да већ уве ли ко пре ва зи ђе не Про све ти
не ма ле ен ци кло пе ди је, ни шта слич но ни су 
би ли спо соб ни, а ни хте ли, да ура де. Се де
ли су у сво јим кан це ла риј ским ћу ме зи ма 
од ма ха го ни ја и за јед но са се кре та ри ца ма 
и број ном сви том по моћ ни ка че пр ка ли по 

стра ним ен ци кло пе ди ја ма, не го ва
ли и за ли ва ли сво је ка ри је ре и че ка
ли да сва ког пр вог у ме се цу до би ју 
сво је при на дле жно сти за јед но са 
број ним до да ци ма, већ у за ви сно
сти од хи је рар хиј ске но мен кла ту ре. 
За то вре ме Дра гу тин Фу ру но вић је 
по ла ве ка о свом џе пу ис трај но, мар
љи во, са не ви ђе ним ен ту зи ја змом 
и енер ги јом ску пљао гра ђу и ис пи
си вао сво ју срп ску ен ци кло пе ди ју 
ра де ћи као про фе сор и пе да гог у 
Гра фич кој шко ли из ко је је по те кла 
чи та ва пле ја да вр сних гра фи ча ра од 

ко јих су и да нас мно ги на кли за вој 
сце ни гра фич ког, из да вач ког, ди зај нер

ског и књи жев ног по сла. До шло је вре ме да 
ин сти ту ци је и др жа ва зва нич но ве ри фи ку
ју рад др Дра гу ти на Фу ру но ви ћа као по сао 
од пр во ра зред ног на ци о нал ног зна ча ја и ми 
се на да мо да ће се мла да де мо кра ти ја у то
ме сна ћи, јер јој је за та ко не што на рас по ла
га њу ши ро ка ле пе за мо гућ но сти. Вред ност 
оно га што је Фу ру но вић ура дио је нео спор
на, и ду го ће би ти не за о би ла зна. Али не у
мо ран и пун енер ги је Фу ру но вић и да ље 
на ста вља да ра ди на пол зу на ро да срп ско га. 
Зна мо да ви ше не по сто је бро зни и слоб ни 
ме ха ни зми ко ји су га кроз ли ша ва ње би ло 
ка кве по мо ћи и при зна ња учи ни ли ма ње  
при мет ним. Ве ру је мо да по сто је зва нич ни
ци ко ји ће Фу ру но ви ћу омо гу ћи ти да што 

лак ше, бр же и јед но став ни је 
у ко рист на ро да срп
ског ин сти ту ци о на ли
зу је и за о кру жи сво је 
жи вот но де ло.

О „Ен ци кло пе ди ји 
штам пар ства и Исто ри
ји и есте ти ци књи ге“ 
има ли смо рет ку част 
да ка же мо по ко ју реч. 
Ка да се по ја ви ла „Исто
ри ја срп ске књи ге“ ука
за ла нам се опет при ли
ка да ко ју реч ка же мо 
и о овом је дин стве ном 
аутор ском и из да вач ком 
по ду хва ту. Нај пре, то је 

ен ци кло пе ди ја ко ју би сва ка 

Др Дра гу тин
Фу ру но вић СРПСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ГУТЕНБЕРГОВЕ ГАЛАКСИЈЕ 

ФУ РУ НО ВИЋ, Дра гу тин, Ен ци кло пе-
ди ја штам пар ства (Књи га 1). – Но ви 
Бе о град : аутор, 1996. – 800 стр., 96 стр. 
с та бла ма : илу стр.
ФУ РУ НО ВИЋ, Дра гу тин, Ен ци кло пе-
ди ја штам пар ства (Књи га 2). – Но ви 
Бе о град : аутор, 1996. – 8011584 стр., 
97208 стр. с та бла ма : илу стр.
ФУ РУ НО ВИЋ, Дра гу тин, Ен ци кло пе-
ди ја штам пар ства (Књи га 3). – Но ви 
Бе о град : аутор, 1996. – 15852368 стр., 
209318 стр. с та бла ма : илу стр.
ФУ РУ НО ВИЋ, Дра гу тин, Исто ри ја и 
есте ти ка књи ге (Књи га 1). – Но ви Бе
о град : аутор, 1999. – 599 стр., При ло зи 
књи зи 1 : 40 стр. + Ле по та књи ге : 256 
стр. с та бла ма

ФУ РУ НО ВИЋ, Дра гу тин, Исто ри ја и 
есте ти ка књи ге (Књи га 2). – Но ви Бе
о град : аутор, 1999. – 6001294 стр., При
ло зи књи зи 2 : 38 стр. + Ле по та књи ге : 
257416 стр. с та бла ма
ФУ РУ НО ВИЋ, Дра гу тин, Исто ри ја 
и есте ти ка књи ге (Књи га 3). – Но ви 
Бе о град : аутор, 1999. – 12952159 стр., 
При ло зи књи зи 3 : 27 стр. + Ле по та 
књи ге : 417528 стр. с та бла ма
ФУ РУ НО ВИЋ, Дра гу тин, Исто ри ја 
и есте ти ка књи ге (Књи га 4). – Но ви 
Бе о град : аутор, 1999. – 21603036 стр., 
При ло зи књи зи 4 (Ну ми зма ти ка из 
збир ке Гој ка Бар ца, гра фи ча ра из Бе
о гра да) : 32 стр. + Ле по та књи ге : 529
608 стр. с та бла ма

ФУ РУ НО ВИЋ, Дра гу тин, Ен ци кло пе-
ди ја срп ске књи ге (Књи га 1). – Но ви 
Бе о град : Д. Фу ру но вић, 2005. – 960 
стр., илу стр. + 48 стр. с та бла ма
ФУ РУ НО ВИЋ, Дра гу тин, Ен ци кло пе-
ди ја срп ске књи ге (Књи га 2). – Но ви 
Бе о град : Д. Фу ру но вић, 9612014 стр., 
илу стр. + 4980 стр. с та бла ма
ФУ РУ НО ВИЋ, Дра гу тин, Ен ци кло-
пе ди ја срп ске књи ге (Књи га 3). – Но
ви Бе о град : Д. Фу ру но вић, 20152958 
стр., илу стр. + 81160 стр. с та бла ма
ФУ РУ НО ВИЋ, Дра гу тин, Ен ци кло пе-
ди ја срп ске књи ге (Књи га 4). – Но ви 
Бе о град : Д. Фу ру но вић, 29593550 
стр., илу стр. + 161560 стр. с та бла ма



Уме сто пред го во ра:

 Ле по та и дух
срп ске књи ге 

„Срп ствуј дје лом“
(Ње гош)

Ен ци кло пе ди ју срп ске књи ге пи
сао сам, са ста вљао и укра ша вао 

по след њих не ко ли ко го ди на, у ча со
ви ма кло ну ћа и не спо ко ја, на гра ни
ци из ме ђу сна и ја ве, умо ре ног те ла, 
али не и ду ха, при ти снут бол ном 
слут њом да се не мир ни ве тро ви  не
ми ло срд но при бли жа ва ју сну мо је ве чи те 
но ћи и да их, још је ди но, до бро чи ни тељ
ском ле по том са вла да ти мо гу. 

„Ен ци кло пе ди ју срп ске књи ге“ пи сао 
сам, са ста вљао и укра ша вао „за љу би мо 
ота ча ство“, сва ка ко и пол зу на род ну, но шен 
на кри ли ма Бож јег на дах ну ћа и са ја сном 
по ру ком ко ју ис пи су јем до ста скру ше но, 
ма да не и по ни зно: „Они ко ји не зна ју не ка 
уче, а они ко ји зна ју не ка на ла зе за до вољ
ство у то ме да се под се ћа ју.“ 

Сва од зем но га пра ха, као и њен тво рац 
ко га му дри Скер лић опо ми ње ре чи ма: „Чо
век је на зе мљи да ра ди, да ства ра, а не да 
бу де сре ћан, јер сре ће не ма“, а вра њан ски 
Бо ра: „Бид ни чо век, а чо век је са мо за жал, 

за му ку са здан.“ „Ен ци кло пе ди ја срп ске 
књи ге“ на пи са на је, ипак, са на ме ром да са
чу ва од за бо ра ва, ако се од за бо ра ва ишта 
мо же са чу ва ти, дра го це на ду хов на бла га, 
пре све га срп ског на ро да, дух и ле по ту ње
го ве мно го ве ков не књи ге, да ру ју ћи  ње ном 
ауто ру и пам ће њу ње го вом чу де сни при вид 
ми ра, све сном да све ко ли ки ра то ви, на ро чи
то на по љу чо ве ко вог ду ха и ра зу ма, ни ка да 
пре ста ти не ће. 

Осве тља ва ју ћи пу те ве срп ске кул ту ре и 
све оп ште ду хов но сти, сјај, су зе и бо ло ве 
ње ног ви ше ве ков ног тра ја ња, „Ен ци кло пе
ди ја срп ске књи ге“ на сто ја ла је да го то во 
на би блиј ски на чин по ве же у јед ну це ли ну 
све тло сти и дру гих на ро да ко ји ма је, као и 
срп ском, љу бав пре ма чо ве ку и ње го вим 
ху ма ни стич ким на сто ја њи ма увек би ла бо
го у год на и до бро дат на по тре ба и свр ха жи
вље ња. 

Она је, књи га ова, и сли ка мо јих емо ци ја и 
зна ња, на дам се у ко ри сном са гла сју. 

Она је и бу ђе ње пам ће ња и пре да ја се ћа
ња бу дућ но сти ко је ну жно но си и сен ке про
шло сти и от пор сва ко ја ком злу, па и оном 
нај ве ћем: про ла зно сти жи во та и смр ти. 

У ра до сном уве ре њу да ће ко ри сно по
слу жи ти књи го љу би вом чи та о цу „Ен ци
кло пе ди ју срп ске књи ге“, раз бу ђе ног ока, 
пре да јем у ру ке хри сто љу би вом до бро
чи ни те љу, са Ње го ше вом по ру ком: „Срп
ствуј дје лом“ и До си те је вом: „Идућ учи, 
у ве ко ве гле дај.“
На Ус крс, 2004.

Аутор.
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срп ска шко ла, ма где би ла, сва ка др жав на и 
сва ка ин сти ту ци ја кул ту ре, и што да не, сва
ка срп ска ку ћа, мо ра ла да има као дра гуљ у 
сво јој би бли о те ци, јер је она мно го ви ше од 
исто ри је срп ске књи ге, мно го ви ше од би ло 
ко је дру ге књи ге ко ја го во ри о срп ској кул
ту ри, јер је она ри зни ца са не про це њи вим 
кул тур ним и књи жев ним бла гом ко је је срп
ски на род ве ко ви ма ства рао. Ње ном ауто ру 
је ус пе ло да кроз то огром но про стран ство 
про је зди, да га си сте ма ти зу је и на уч но уоб
ли чи у не ис цр пан из вор ин фор ма ци ја о срп
ској кул ту ри. Кроз „Исто ри ју срп ске књи ге“ 
ви ди се вас це ла исто ри ја срп ске кул ту ре од 
нај ра ни јих да на до да нас, у њој се огле да 
све оно што смо као на род би ли и што је
смо и шта ће мо би ти јер је она за мла де ге
не ра ци је уга о ни ка мен те ме ља ко ји зи да ри 
од ба ци ше, што ре че је ван ђе лист и апо стол. 
У њој су са бра не све ва жне срп ске књи ге у 
ко ји ма је на род на му дрост и му дрост зна ме
ни тих Ср ба са бра на. Пот пу но оправ да но и 
са раз ло гом на ње ном по чет ку сто ји по све
та „200 – го ди шњи ци Пр вог срп ског устан
ка (1804–2004) и се ни ма бе смрт ног срп ског 
во жда Ка ра ђор ђа Пе тро ви ћа (1768–1817)“. 
У њој је сва исто ри ја срп ског ду ха и де ла 
иако њен аутор скром но, ка кав и сам је сте, 
са мо слу ти ве ли чи ну по сла ко ји је ура дио. 
Ура ђе на као и сва ка кла сич на ен ци кло пе ди
ја ко ја те жи то ме да нај и сцрп ни је об у хва ти 

и об ра ди од ре ђе ну област кроз ен ци кло пе
диј ске од ред ни це „Исто ри ја срп ске књи
ге“, за раз ли ку од оп штих у све ту из ви ка
них ен ци кло пе ди ја, по пут Ен ци кло пе ди је 
Бри та ни ке, Ла ру са, Брок ха у за, Брок ха у за 
и Ефро на, да се за др жи мо са мо на нај у по
тре бља ва ни јим, има ту пред ност што кроз 
јед ну срећ но ода бра ну уско струч ну ди сци
пли ну исто вре ме но го во ри о по је ди нач ном 
и оп штем, на јед ном ви шем, ду хов ном, ни
воу, о по себ ном у кон тек сту оп штег. Ње не 
од ред ни це су флек си бил не и све о бу хват не, 
ис црп не али и упут не, по је ди нач не али и 
оп ште. Ова ко уком по но ва на она не слу жи 
на част са мо ње ном ауто ру не го и на ро ду 
из ко га је тај аутор по те као. Слу жи на част 
и чи та о ци ма и ње ним ко ри сни ци ма, пра ва 
је го зба за сва ко га, а по себ но за љу де од ду
ха и пе ра.

Ста ни ша Не шић

СРПСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ГУТЕНБЕРГОВЕ ГАЛАКСИЈЕ 

МЈВ, ТРИ СЛО ВА У СЛА ВУ КЊИ ГЕ, у част док то ра Дра гу ти на Фу ру но ви ћа. 
– Бе о град : По ли граф ; Књи жев на фа бри ка „МЈВ и де ца“, 2005. – 32 стр.

У овој оби мом не ве ли кој али по ду ху ве ли кој књи жи ци Ми ро сла ва Јо си ћа Ви
шњи ћа са бра на су три огле да о ен ци кло пе диј ском ра ду Дра гу ти на Фу ру но ви
ћа. Реч је о огле ди ма: Мај стор ска књи га Фу ру но ви ће ва (НИН, 10. ја ну ар 1997), 
Фу ру но ви ће во чу до, књи га над књи га ма (НИН, 2. де цен бар 1999), Дра гуљ за 
кул тур ни ви ла јет (Ве чер ње но во сти, 26. ок то бар 2005). Пр ви оглед на упе ча
тљив и сли ко вит на чин го во ри о „Ен ци кло пе ди ји штам пар ства“, дру ги о „Исто
ри ји и есте ти ци књи ге“, а тре ћи о „Исто ри ји срп ске књи ге“. М. Ј. Ви шњић је 
је дан од рет ких зна ла ца обла сти о ко ји ма Фу ру но ви ће ве ен ци кло пе ди је го во
ре, и сам енер ги чан де лат ник на овом по љу, он је дан од рет ких ко ји су схва ти
ли те жи ну и зна чај Фу ру но ви ће вог ен ци кло пе диј ског ра да и о то ме у ова три 
огле да са пу но зна ња али и књи жев ног уме ћа пи ше. На кра ју ове би бли о фил ске 
ма ле, а ве ли ке књи жи це пи ше: „Ова књи га штам па на је у се дам де сет руч но 
ну ме ри са них при ме ра ка“, а ми ову бе ле шку у част М. Ј. Ви шњи ћа и ње го вог 
књи жев ног и ти по граф ског уме ћа пи ше мо из осам на е стог при мер ка.

С. Н.



BIBLIOTEKA NAG HAMADI
Pred vama je prvo srpsko izdanje zbirke gnosti~kih tekstova Nag
Hamadi, prona|enih 1945. u gornjem Egiptu. Sada mo`emo biti sve-
doci o ~emu zaista pi{u Jevan|elja, otkrovenja i poslanice ove zbirke.
Posebnu vrednost ove knjige predstavljaju osvrti vode}ih svetskih
stru~njaka za gnosticizam koji prate svaki objavljeni spis. Ovo izdanje
sadr`i celovite prevode slede}ih spisa: TAJNA KNJIGA JAKOVLJEVA;
JEVAN\ELJE ISTINE; RASPRAVA O USKRSNU]U; JEVAN\ELJE PO
TOMI; JEVAN\ELJE PO FILIPU; O POREKLU SVETA; PRVO I DRUGO

OTKROVENJE PO JAKOVU; GROM: SAVR[ENI UM; DRUGA RASPRAVA VELIKOG SETA;
OTKROVENJE PO PETRU; PETROVA POSLANICA FILIPU; ALOGEN; JEVAN\ELJE PO
MARIJI.
Obim: 190 str. Cena 450 din.

GNOSTI^KI TEKSTOVI
Prvi put na na{im prostorima objavljuju se zna~ajni gnosti~ki spisi kao
{to su „Pistis Sofija“ ili „Jevan|elje mira Isusa Hrista“, a knjiga sadr`i
i uvod „Veliki gnosti~ki u~itelji“, o ~etvorici gnosti~kih velikana:
Bazilidu, Valentinu, Maniju i Nestoriju.
Obim: 250 str. Cena 550 din.

Artur Versluis:
PESMA KOSMOSA - Uvod u tradicionalnu kosmologiju
Jedinstveni vodi~ kroz duhovno nasle|e celokupnog ~ove~anstva nam
poma`e da se setimo i razumemo na{e pravo mesto na Zemlji,
smisao svog postojanja i `ivljenja u odnosu na sve nematerijalne
nivoe Kosmosa – unutra{nje duhovno oslobo|enje. Ponovo otkrivamo
duhovne tradicije koje smo oduvek delili sa ve}inom ~ove~anstva, i
omogu}ava nam da ponovo pri|emo na{oj sopstvenoj tradiciji sa
obnovljenim uva`avanjem, dubokim po{tovanjem i razumevanjem.

Andeli i Titani, Rajevi i Paklovi, Potop, Drvo `ivota – su uobi~ajeni pojmovi svetskih religija.
Naslanjaju}i se na budisti~ke, kabalisti~ke, hri{}anske, hinduisti~ke, islamske, taoisti~ke,
keltske, nordijske, hermeti~ke i abori|`inske tradicije, Versluis pokazuje kako je ~ovek
tradicionalno do`ivljavao Univerzum, tj. sveobuhvatnost postojanja i svih svetova.
Obim: 150 str. Cena 360 din.

Rabindranat Tagora: SADANA - OSTVARENJE @IVOTA;
SAKUPLJANJE PLODOVA; ODLUTALE PTICE
Ovo izdanje nam, prvi put na na{em jeziku, na jednom mestu nudi tri
istovremeno nastala dela indijskog nobelovca i jednog od najve}ih
pesnika svih vremena. ''Sadana'' je knjiga eseja o su{tinskim pitanjima
~ovekovog postojanja, ''Sakupljanje plodova'' klasi~na zbirka pesama,
a ''Odlutale ptice'' niz kratkih i istan~anih poetsko-misaonih zapisa.
Tematika tekstova objavljenih u knjizi ''Sadana'' nije filozofski izlagana,
niti joj se pristupilo sa nau~nog stanovi{ta. Zapadni ~itaoci imaju pri-

liku da do|u u dodir sa drevnim duhom Indije onakvim kakav je obelodanjen u njenim
svetim spisima i ispoljen u `ivotu dana{njice. 
^ovekov cilj nije bio da stekne nego da ostvari i spozna, da uve}a svoju svest rastu}i
sa i urastaju}i u svoje okru`enje. On je ose}ao da je istina sveobuhvatna, da ne postoji
apsolutna izdvojenost u postojanju, i da jedini put dostizanja istine vodi kroz prodiranje
na{eg bi}a u sve objekte. Ostvariti ovaj veli~anstveni sklad izme|u ~ovekovog duha i
duha sveta bilo je stremljenje {umskih `itelja - mudraca stare Indije.
Obim: 250 str. Format: B6 Cena 390 din.

Dipak ^opra: KAKO SPOZNATI BOGA
Prema ^opri, mozak je opremljen tako da mo`e da spozna Boga.
Ljudski nervni sistem poseduje sedam biolo{kih reakcija koje su
saglasne sa  sedam nivoa bo`anskog iskustva (~akri) i sedam vi{ih
nematerijanih sfera. Njih nije oblikovala ni jedna religija (iako su
svima zajedni~ke), nego potreba mozga da se pozabavi beskona~nim,
haoti~nim univerzumom i u njemu prona|e smisao. ^opra nas vodi
kroz sedam nivoa spoznaje Boga. A putem zaranjamo u takve tajne
kao {to su religijsko probudenje, zanos i ekstaza, genijalnost, telepati-

ja, sinhronicitet, vi{estruke li~nosti i vidovitost – {to su sve delovi „umnog polja“ koje
je kvantna fizika otkrila pre skoro sto godina. Kako sve bolje upoznajemo Boga, osva-
jamo direktan pristup Ljubavi, ~udima i isceljivanju. Tu je ~ak i priru~nik za svece. ^opra
pi{e: „Bog je na{ najuzvi{eniji nagon za samospoznajom samih sebe.“ Ova knjiga je
dramati~an i trajan doprinos toj samospoznaji.
Obim: 350 str. Cena 590 din.

Ri~ard Pejn Najt: SEKSUALNI SIMBOLIZAM
Seksualni simbolizam ili Rasprava o obo`avanju Prijapa R. P. Najta
predstavlja pionirsku studiju o simbolici seksualnosti i praksama
obo`avanja seksualnih organa. Najt, vrstan poznavalac anti~ke
starine, erudita, politi~ar, pisac, i sam kolekcionar drevnih umetnina,
u svom radu daje briljantan prikaz istorije seksualnog simbolizma.
Potkrepljena brojnim citatima iz razli~itih klasi~nih duhovnih i literarnih
dela i ilustracijama koje obiluju upe~atljivim slikama i simbolima
mu{kih i `enskih organa kao i polnog sjedinjenja, ova rasprava je

najbolja potvrda stava da su na{i preci seksualnost smatrali ~istom i bo`anskom. Pisana
stilom koji odi{e ljupko{}u i neposredno{}u, jednako eroti~na kao i nau~na, knjiga se
izdvaja kao neprocenjiv dokument o bo`anskoj seksualnosti drevnih civilizacija.
Dragocenost knjige ogleda se i u tome {to je, odmah nakon objavljivanja, 1786. godine,
povu~ena iz prodaje i stavljena u red zabranjenih knjiga. Ponovo je izdata tek polovinom
XX veka, gotovo dva veka posle. Sada se po prvi put pojavljuje na na{em jeziku.

Obim: 120 str. Cena 290 din.

Gari Zukav: MESTO DU[E
Prvi na listi bestselera  Njujork Tajmsa
„Izuzetan pristup mi{ljenju, evoluciji i reinkarnaciji“ - Library Journal
Knjiga govori o ro|enju nove vrste - i o eksploziji ljudskog opa`anja izvan pet
~ula. Govori o vrednostima du{e - harmoniji, saradnji, deljenju i dubokom
po{tovanju za `ivot. Govori o autenti~noj mo}i – uskla|ivanju li~nosti sa
du{om. Govori o nefizi~kim vodi~ima i U~iteljima.

Mesto du{e je napisano za najve}e, najekspanzivnije te`i{te koje je svet ikada video ili
}e videti. Zato {to se unutar nas ra|a nova vrsta. Mesto du{e govori o tom ro|enju, {ta
ono zna~i i kako u njemu mudro u~estvovati.
Knjiga ispunjena mudro{}u i napisana na prelepo jednostavan, gotovo poeti~an na~in....

Obim: 230 str. Cena 550 din.

Kandinski: O DUHOVNOM U UMETNOSTI
Knjiga je kamen me|a{ moderne teorije umetnosti iz pera jednog od 
najve}ih slikara dvadesetog veka. Kandinski govori o slikarskom izrazu i
njegovom zna~aju za bu|enje duhovne su{tine kroz delovanje boja i 
o preplitanju samog umetni~kog dela i duhovne inspiracije umetnika. 
Obim: 150 str. Cena 390 din.

Paul Kle: ZAPISI O UMETNOSTI
Izbor tekstova iz obimnog dela Paula Klea, jednog od najzna~ajnijih slikara
na prelomu XIX i XX veka i aktivnog u~esnika Bauhausove umetni~ke
{kole. U svojoj stvarala~koj potrazi za obnavljanjem uloge umetnosti u
modemom `ivotu Kle je iza sebe ostavio preko deset hiljada radova i 
brojne oglede, dnevni~ke zapise i pedago{ke spise koji po dubini i obu-
hvatnosti spadaju u sam vrh poimanja fenomena moderne umetnosti.

Knjiga tako|e obuhvata i reprodukcije njegovih najva`nijih slikarskih radova. 
Obim: 200 str. Cena 420 din.

M. K. Esher: ISTRA@IVANJE BESKONA^NOSTI
Esej kultnog umetnika dvadesetog veka u kome on daje svoj pogled
umetni~ki izraz i pristup stvaranju. Raspravlja karakteristike svojih grafi-
ka, paradoksalno poigravanje prostorom, vremenom i perspektivnom,
preplitanje dimenzija i ismevanje zakona gravitacije, detaljno ih obja{nja-
vaju}i u navedenim ogledima i predavanjima. 
Obim: 200 str. Cena 420 din.

^arls Skvajer: KELTSKI MITOVI I LEGENDE
Kelti su drevni narod koji je pre vi{e hiljada godina naseljavao podru~ja
cele Evrope, ~iji su religiozni i magijski prvosve{tenici bili Druidi. Mitovi i
legende Kelta su uticali na kulturu i umetnost evropskih naroda, a 
njihova religija danas do`ivljava preporod i bujanje {irom sveta, uklopiv{i
se u sveop{tu obnovu paganizma i kultova prirode.
Ovo je najsveobuhvatnija zbirka keltskih mitova, poezije i legendi ikada

sakupljena i predstavlja o~aravaju}u panoramu tradicija galskih i britanskih Kelta.
Izlo`ene su pri~e svih glavnih protagonista keltskih mitova: uzdizanje boga Sunca; galski
Argonauti; galski bogovi i d`inovi koje su pobedili; kako su smrtnici pokorili bogove;
heroji velike „irske Ilijade“; bogovi i heroji drevnih Britanaca, uz velika dela Kralja Artura
i Vitezova Okruglog Stola. Tu su legendarne figure ~iji su veliki `ivoti prepuni mo}i i
magije uticali na stvarala{tvo takvih autora kao {to su Jejts, Tolkin i mnogih drugih, i na
pisanje nekih od najboljih svetskih poema, pri~a i romana.
Ova knjiga obuhvata ceo spektrum fascinantnog keltskog narodnog
nasle|a, oboga}ena obimnim uvodom u keltsku mitologiju i druidizam i
ukra{ena mno{tvom ilustracija. 
Obim: 350 str. Cena 620 din.

Sve informacije i narud`be na telefone 011/3285-949 ili 011/2631-820 (10 -18h) ili na e-mail: esotherªeunet.yu. 
Mo`ete nas li~no posetiti u na{im prostorijama u centru Beograda: Mar{ala Birjuzova 13a. 

Web sajt: WWW.ESOTHERIA.COM
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ФЕРАРА, Гиљермо, Приручник о 
холистичкој масажи, Од руку ка 
души, са шпанског превела Снежа
на Комненић. - Београд : Евро, 2005. 
 215 стр. 

Најпотпунији приручник о масажи, по
свећен колико свим деловима тела, то
лико и различитим техникама масаже: 
тантричка и сензитивна масажа, зен 
шиацу и рефлексологија. Он, по речи
ма аутора, нуди перспективу очувања 
нашег физичког „средства“, корисна ко
лико за почетника, толико и за профе
сионалца у тој области. Помажући нам 
да откријемо сопствено тело, она је и 
пут достизања задовољства и здравља. 
Књига је увид у холистички концепт, 
који подразумева јединство тела, енер
гије, емоција, мисли и духа, али и суми
рање бројних текстова посвећених те
мама одабира духовног пута, природне 
терапије и техника самоспознаје. Изда
ње је пропраћено корисним цртежима 
и фотографијама.

МЕКДЕРМОТ, Иан, ВЕНДИ, Џеј
го, НЛП обука, комплетан водич 
ка личном благостању и профе-
сионалном успеху.  Београд : Мо
но&Мањана, 2004.  431 стр.

НЛП обука значи 
Неуро Лингвини
стичко Програми
рање а ова књига 
представља водич 
кроз НЛП. Ово је 
практична књига 
која се може кори
стити као инспирација и као уџбеник 
који води читаоца корак по корак ка 
постизању успеха у свим сферама жи
вота. Њен циљ је да пружи подршку у 
остваривању специфичних циљева и у 
много делотворнијем управљању кључ
ним видовима живота. Књига је поде
љена у пет делова: први део детаљније 
објашњава НЛП и обучавање, други 
део даје преглед основних оруђа НЛП
а, трећи део гледа на то шта су успех и 
неуспех, четврти обрађује пет димензи
ја успеха а пети део се концентрише на 
кључне области живота.

1
ДОДС, Едвард, Грци и ирационал-
но.  Београд : Службени гласник, 
2005.  228 стр.

Књига Грци и ирационално, која је први 
пут објављена 1951. године, најзначај
није је дело знаменитог хеленисте са 
Оксфорда Е. Р. Додса. Овим својим жи

вотним делом Додс се сврстава у узак 
круг до данас недостигнутих хелениста 
из друге половине 19. и прве половине 
20. века, као што су ВиламовицМелен
дорф, Вернер Јагер, Јакоб Буркхарт или 
Ервин Роде. Аутор полази од тога да је 
наша уобичајена слика о класичним 
Грцима  да су они изразито рационал
ни  прилично погрешна. Многе, често 
пресудне форме њиховог понашања и 
живота уопште јесу, као и код нас да
нас, ирационално мотивисане. Оно што 
често поједностављује комплексност и 
целину слике о њиховој цивилизацији 
јесте чињеница да се они својом науком 

и филозофијом 
сматрају твор
цима савремене 
европске рацио
налности. Али 
њихова употреба 
једног рационал
ног средства, ал
фабетског писма, 

услов је томе што данас имамо сведо
чанства не само о њиховој рационално
сти, него и о њиховој ирационалности. 
Поред тога, не треба сметнути с ума 
да Грци нису само забележили своје 
искуство религиозности и других фор
ми ирационалности, него и рефлексију 
своје ирационалности, њену рационал
ну обраду. Приступајући истраживању 
античке грчке ирационалности Додс 
се, пре свега, концентрише на њихов 
религиозни живот и искуство. Издава
њем превода овог ремекдела „Службе
ни гласник“ нашој науци и култури 
учинио је велику услугу.

ЛОВЕН, Александар, Радост: преда-
ност телу и животу, са енглеског 
превели Јелена Нолан Миљевић и 
Милош Гирић.  Београд : Esotheria, 
2005.  281 стр.

Кроз четири де
ценије клиничке 
праксе чувени 
ученик Вилхел
ма Рајха Ловен 
излаже начине 
на које се болна 
емотивна искуства појављују као теле
сни симптоми. Саветујући читаоца да 
ослушкује и препозна ове симптоме 
Ловен му истовремено сугерише и како 
против њих да се бори да би чак и дра
матична погоршања телесног здравља 
преокренуо у побољшања. Овај терапе
утски приручник, у коме терапију на 
основу симптома сам себи преписује и 
одређује сваки појединац, спада у ред 
оних дела која кроз самопримењујућу 
психологију могу да доведу до изузет
них резултата у самолечењу оних теле
сних обољења која су изазвана психич

ким траумама најразличитијих врста 
и веома широког спектра. Практично, 
Ловен је оснивач биоенергетике у којој 
је главни циљ терапеутског третмана 
досезање радости, једног од природних 
стања сваке особе. Управо у томе ова 
књига има далекосежни значај за урав
нотежење и побољшање човекове лич
ности која је у времену данашњем баш 
кроз психотрауматске притиске са свих 
страна угрожена као никада до сад.

СЕМЈОНОВА, Светлана, Философи-
ја бесмртности.  Београд : Логос, 
библиотека Руски боготражитељи, 
2005.  210 стр.

Светлана Григор
јевна Семјонова 
(1941), познати је 
руски философ 
и књижевни кри
тичар. Семјонова 
је у интервјуима 
више пута говорила да је све почело 
1972. године, када се у њеним рукама 
нашла књига Б. А. Кожевњикова Нико-
лај Фјодорович Фјодоров. Упознавање 
с том књигом, а затим са двотомном 
Философијом заједничког дела, у коју 
су били увршћени најзначајнији радо
ви „загонетног мислиоца“, „московског 
Сократа“, како су га називали његови 
савременици, одредило је сав њен да
љи живот. Философија бесмртности 
писана је седамдесетих година 20. ве
ка, у оним веома безизгледним и веома 
мрачним годинама које се данас тако 
често називају годинама застоја. Она 
је настављала и стваралачки развијала 
традиције руског религиознофилософ
ског мишљења у оном његовом правцу 
који је повезан са именима Николаја 
Фјодорова, Владимира Соловјова, Ни
колаја Берђајева. На страницама књиге 
Философија бесмртности поново су 
налазиле израз главне теме тих мисли
лаца  богочовечанство, делатно, спасо
носно хришћанство, оправдање истори
је, активнохришћанска есхатологија. 
Разговор о вери и знању, о суштини зла 
и слободи воље, о времену и вечности, 
о победи над смрћу, о начинима прео
бражаја света и човека овде се водио 
због највишег резултата и био је усме
рен према истини и апсолуту. Та књига 
је више од десет година прекуцавана на 
писаћој машини и тако ишла од руке до 
руке, узнемирујући умове и срца. Књи
га је, напокон, издата 1994. године, а са
да је доступна и читаоцу изван Русије.

ХЕР, Ричард Мервин, Морално 
мишљење.  Београд : Завод за уџ
бенике и наставна средства, 2005. 
 296 стр.
Ричард Мервин Хер (19192002) је био 

дугогодишњи професор 
филозофије морала на 
универзитету у Оксфор
ду и као професор еме
ритус на универзитету 
Флорида у САД. Иза 
себе је оставио импозан
тан списатељски опус. 
Хер је, по многима, један 
од најзначајнијих фило
зофа морала двадесетог века. Морално 
мишљење први је целовит превод неке 
од Херових књига у нас, и то вероватно 
најзначајније, јер су у њој метаетичка 
истраживања и прецизно дефинисана 
нормативноетичка позиција брижљи
во повезани и сједињени. Наиме, Хер је 
читаву своју каријеру посветио засни
вању целовитог моралног система, од
носно структуре моралног мишљења. 
Целовит морални систем чини спрега 
две теорије: метаетике и нормативне 
етике. Другим речима, етику чине фор
мални и супстанцијални (садржински) 
део. Када говоримо о супстантивном 
делу етике, Хер сугерише да би на уму 
требало да имамо два нивоа норматив
ног моралног мишљења  интуитивни 
и критички… три наведена нивоа, узе
та заједно, чине структуру моралног 
мишљења.

ЦИОЛКОВСКИ, Е. Константин, Ко-
смичка философија.  Београд : Ло
гос, библиотека С оне стране, 2005. 
 178 стр.

К. Е. Циолковски је уте
мељивач космонаутике, 
једног од кључних пра
ваца научнотехничког 
прогреса, који одређује 
многе карактеристике 
(како позитивне тако, 
нажалост, и негативне) 
наше „техницистичке“ цивилизације. 
Али овај генијални научник, пронала
зач кога за живота нису признавали, 
својим главним достигнућем уопште 
није сматрао теорију ракете, већ ко
смичку философију која открива сми
сао живота, циљеве и перспективе 
човечанства на путу у космос, ка по
стизању „савршене и дивне“ будућно
сти. Пропагирајући своје идеје, Циол
ковски је за живота издао своје чланке 
у облику невеликих брошура, а сви 
најважнији и најзанимљивији радови 
ушли су и у овај зборник. Аутор капи
талне Историје руске философије В. 
Зењковски наглашава следеће особине 
философије Циолковског: 1) У првом 
плану је антропоцентризам руских 
философских трагања. Иако су она ве
ћином дубоко религиозна, понајвише 
су посвећена проблему човека: њего
вој судбини, смислу живота и људске 

ИЗЛОГ НОВИХ КЊИГА

►

УДК: 0 – општа група, 1 – филозофија, психологија, 2 – религија, теологија, 3 – друштвене науке, 
5 – математика, природне науке, 6 – примењене науке, медицина, техника, 7 – уметност, спорт, 

разонода, 8 – лингвистика, књижевност, 9 – географија, биографија, историја
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историје. То се највише показује у томе 
што, чак и у најапстрактнијим пробле
мима, доминирају морални ставови; 
2) антропоцентричност руске филосо
фије поставља као идеал трагање за 
целовитошћу, за јединством свих ди
мензија реалности, свих кретања људ
ског духа. Ови моменти су нашли свој 
израз и у космичкој философији К. Е. 
Циолковског.

2
БИБЛИОТЕКА Наг Хамади: Јеван-
ђеље по Томи, остала гностичка 
јеванђеља и списи пронађени код 
Наг Хамадија, са енглеског превела 
Иванка Андрејевић.  Београд : Esot
heria, 2005. – 230  стр. 

Од времена када су от
кривени, у децембру 
1944. године, рукопи
си пронађени у под
ручју места Наг Хама
ди, у горњем Египту, 
не престају да изазива
ју интересовање истра
живача различитих 
професија. Познати 

као Библиотека Наг Хамади они уства
ри садрже низ гностичких текстова од 
непроцењиве вредности за проучавање 
раног хришћанства. Један у много чему 
сасвим другачији поглед на свет у одно
су на ране хришћанске списе кодифико
ване у новозаветном рукопису показује 
да је рано хришћанство имало и своја 
неканонска, гностичка учења која су 
тадашњем човеку нудила једну сасвим  
другачију философскоантрополошку 
димензију, врло често заокружену и 
систематизовану, у којој је мистично 
на нивоу гностичког било примарно у 
односу на ранохришћанску теологију. 
Поредбеним проучавањима хришћан
ска теологија тог времена само је доби
јала на тежини и значају, јер је управо 
она преживела и жива и данас, упркос 
гностицизму, јересима и другим рели
гиозним покретима. Међутим, Библио
тека Наг Хамади је значајна и за многе 
друге научне дисциплине које се баве 
овим периодом човекове историје. Сада 
је Библиотека доступна и на српском је
зику. Иако пронађена случајно није пре
пуштена случају, напротив, преведена 
је на многе језике и научници се њом 
интензивно баве из различитих углова. 
Поред научне вредности занимљива је 
и као штиво за читање које нам осве
тљава оно далеко време у коме је Библи
отека Наг Хамади настала.

АТАР, Фарид елДин, Суфи свеци и 
мистици, са енглеског превео Алек
сандар Ђусић.  Београд : Esotheria, 
2005.  257 стр. 

Аутор овог дела у коме је изложена фи
лософија суфизма, централне парадиг
ме муслиманског мистицизма, живео 

је крајем дванаестог и почетком тринае
стог века. И сам цењен као један од нај
већих суфијских мислилаца, учитеља 
и песника Атар излаже учења бројних 
других суфиста који су живели пре ње
га успостављајући једну вертикалу на
станка и развоја суфијског покрета који 
је и данас жив и активан у бројним об
лицима и обредима. Књига је драгоце
на јер даје исцрпан преглед суфијског 
учења у свим фазама до десетог века, 
дакле она најранија, изворна учења, 
која су савременом западном читаоцу 

мање позната. 
Атар са ових 
изворних уче
ња и учитеља 
скида вео тајне 
описујући су
фијски покрет 
као једну вр
сту философ
ске духовне 

дисциплине настале у оквиру мусли
манске религије и начина мишљења у 
складу са том религијом. Књига хроно
лошки излаже све нијансе бројних су
фија и њиховог учења кроз разнолике 
философскокњижевне форме, па је она 
западном читаоцу и читаоцима других 
религија утолико драгоценија, јер, у 
ствари, на известан начин, представља 
и прву историју суфизма.

БУЛГАКОВ, Сергеј, Светлост неве-
черња, са руског превео Зоран Буљу
гић. - Београд : БримоЛогос, 2005. 
 470 стр. 

Отац Сергеј Булгаков (18711944) је је
дан од најистакнутијих и најрепрезента
тивнијих мислилаца руске религијско
философске Ренесансе, али и уопште је
дан од највећих руских мислилаца прве 
половине 20. века и један од најистакну
тијих руских богослова. Године 1910. 
упознао се с о. Павлом Флоренским, 
који је на њега, по  
властитом при
знању, имао „хип
нотички утицај“. 
Књига Светлост 
невечерња (1916), 

у којој Булгаков систематски излаже 
свој религијски поглед на свет и даје 
зрелију редакцију својих софиолошких 
размишљања, у знаку је Флоренског. 
Ипак, може се рећи да је учење о светој 
Софији, развијено у делу Светлост не-
вечерња, потпуније и систематичније 
него код инспиратора Флоренског. По 
учењу Булгакова, Софија је „жива веза 
између Бога и света“. Тајна света је у 
женствености…настајање света је дело
вање Свете Тројице, које се у свакој од 
Њених Ипостаси преноси на осећајуће 
Биће, вечну женственост, која преко то
га постаје начело света. Булгаков у Све-
тлости невечерњој именује Софију као 
Вечну Женственост и материнско кри
ло бића  „четвртом ипостаси“. Око уче
ња Булгакова о Софији као „четвртој 
ипостаси“ водила се жестока полеми
ка, а године 1936. московски патријарх 
је прогласио ово учење за штетну и опа
сну јерес, што је, опет, изазвало гневну 
реакцију Берђајева, који је оптужио Мо
сковску патријаршију за враћање у нај
гора времена средњовековља. Од истог 
издавача претходно су објављене две 
књиге од о. Сергеја Булгакова: О еван-
ђелским чудима (1996) и Православље 
(2001).

ВАСИЉЕВ, Спасоје, Митологија и 
религија древних Словена.  Бео
град : Дечја књига, 2004.    184 стр.

Поводом свог изве
штаја за Ригерову 
Чешку енцикло
педију, Ербен је 
још 1870. године 
рекао: „Словенска 
митологија је једна од најтежих грана 
славистике. О њој се много писало, али 
осим неколико добрих чланака, још се 
очекује један одређени рад у целини.“ 
Ова књига намењена је широким кру
говима читалаца, свима који желе да 
сазнају понешто о својој прадавној ве
ри, али и онима који већ понешто знају 
о словенским митологијама. Ниједно 
од многобројних извора за словенску 
митологију не спори веровање старих 
Словена у једно пансловенско врховно 

божанство. Посматрајући цивилизаци
ју Словена у потпуности у доба које 
је претходило покрштавању, тешко 
је рећи да Словени једини од свих Ин
доевропљана нису имали свој систем 
богова, храмова и култова. Словенска 
митологија је политеистичког карак
тера, али зато ипак има једно врховно 
божанство, једног бога богова, коме су 
потчињени сви остали богови. Обимни 
текстови о Перуну, Световиду, Волосу, 
Триглаву, Стрибогу, вилама, русалка
ма, вештицама, храмовима, идолима, 
жртвама и празницима, пророштвима 
и култовима предака доприносе упот
пуњавању слике о словенским митоло
гијама.

ФЕДОТОВ, Георгије, Светитељи ста-
ре Русије.  Београд : Логос, библи
отека Руски боготражитељи, 2005. 
 214 стр.

Књига Георгија Федотова 
(18861951) уводи нас у је
дан самосвојан и готово 
заборављени свет старору
ске светости. У словенском 
паганству појам светости 
је повезан с тајанственим 
вишком животне снаге. Термини „све
ти“ и „светост“ потичу такође из Би
блије, где указују на тесну повезаност 
људског, земног с врховном Тајном бо
жанствености. Човек назван „светим“, 
посвећен Богу, носи на себи печат дру
гог света. У својој књизи Федотов от
крива како се у староруској светости 
формирао посебан руски религиозни 
тип. Личност св. Теодосија Печерског 
оличава прву етапу хришћанске духов
ности у Русији која је, сачувавши аскет
ску традицију Византије, појачала 
јеванђелски елемент који је нарочито 
истицао делатну љубав, служење људи
ма, милосрђе. Другу етапу  мистичку 
 оличава св. Сергије Радоњешки. Федо
тов не налази директна сведочанства о 
вези оснивача лавре Св. Тројице с ато
ском школом исихазма, али утврђује 
њихову дубоку блискост. У исихазму 
је била развијена пракса духовног са
моудубљивања, молитве, преображења 

АНТОЛОГИЈА српских молитава (12-20 век), 
приредио Јован Пејчић.  Београд : Драслар 

партнер, 2005.  322 стр.
Молитва је у Срба увек имала нарочит значај. Од 
најстаријих времена до данас молитву је упражња
вао човек из народа, духовно лице, али и интелекту
алац, песник, па и владар. Све њих је у јединствену 
духовну атмосферу повезивала молитва, а многи од 
њих су и сами творци молитава. Овом антологијом 
приређивач је хронолошки сложио најлепше и најузвише
није молитве српскога народа и на тај начин сачинио књи
гу за трајну употребу и за трајно надахнуће. На почетку 
приређивач каже да је молитва „морална, свештена, духов
на историја српског народа“, дакле, историја неколико кате
горија јеванђеоске антропологије. Полазећи управо од тих 
категорија приређивач почиње своју антологију молитвом 
Стефана Немање из 1264. године, коју је записао Доменти
јан и која припада, да тако кажемо, најдуховнијем времену 
српскога народа, оном времену у коме је српски народ, а 
са њим и његови владари, откривао, прихватао и развијао 

кроз догмате све видове и облике Православља, што му 

је омогућило да ступање у цивилизацију ко
ја и поред свих историјских ломова, успона 
и падова, и данас траје, између осталога и 
кроз молитву. Приређивач своју антологију 
завршава молитвом насталом 2000. годи
не, која се према Богу извија са дна божије 
творевине. И почетној и завршној молитви 
је заједничко то што су настале у срцу. Све 
друго је различито. Прва долази из доба 

успона, а друга из доба наде и вере. Самоувереност прве у 
другој одјекује као ехо цивилизацијске самоодређености. 
У распону од седам векова, колико ова антологија захвата, 
многе молитве нијансиране су и историјским тренутком у 
коме су настале. Али свима њима је заједнички узвишен 
молитвени тон који их сједињава и разликује истовреме
но. Приређивач је уложио велики труд да ову антологију 
састави и опреми неопходним додацима који су посебно 
драгоцени за даља пручавања српског молитвеног корпу
са. Речју, приређивачу је успело да направи једну узорну 
антологију српских молитава пратећи вертикалу овог жан
ра у историји српске књижевности.

►
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лич но сти кроз ње но при сно сје ди ње ње 
с Бо гом. У тре ћем, мо сков ском пе ри о
ду, две пр ве тен ден ци је до ла зе у су коб 
чи ја се су шти на од но си на со ци јал ну 
ак тив ност Цр кве. У овом су су ко бу јо
си фља ни, пред во ђе ни св. Јо си фом Во
лоц ким, спо ља гле да но, по бе ди ли но си
о це аскет ског иде а ла („не стја жа те љи“ 
и св. Нил Сор ски), а овај ла нац до га ђа ја 
је Фе до тов де фи ни сао као „тра ге ди ју 
ста ро ру ске све то сти“. Ипак, дух древ
них под ви жни ка ни кад ни је зга снуо, 
на про тив, вас кр са вао је нео че ки ва но и 
у нај су ро ви јим пе ри о ди ма си но дал ног 
по рет ка Ру ске цр кве, и жив је до да нас.

ЦР КВА Све тог Ђор ђа на Чу ка ри ци 
1932-2005.  Бе о град : из да вач про то
је реј Слав ко Бо жић, 2005.

Мо но гра фи ја цр кве 
св. Ђор ђа на Чу ка ри
ци пред ста вља сво
је вр сан при мер бри
ге о пра во слав ним 
хра мо ви ма. Мно го 
ста ри ји ма на сти ри 
не ма ју об ја вље не 
са бра не за пи се о 
сво јој ба шти ни, али 

то ни ма ло не зна чи да не тре ба во ди ти 
бри гу о мо дер ни јим са крал ним гра ђе
ви на ма. Књи га је при мер но с уку сом 
уре ђе на. Као што ваља на по чет ку 
сле ди исто ри ја из град ње цр кве на Чу
ка ри ци, за тим пре глед све штен ства, до
на то ра и исто риј скоумет нич ки осврт 
на са му гра ђе ви ну. Про то је реј Слав ко 
Бо жић, ко ји зна да ко књи шким сло вом 
ни је про све тљен, ду ша му ле жи у мра
ку не зна ња. Ово је ле по се ћа ње на све 
за слу жне у про шло сти и при зна ње за
слу жни ма у са да шњо сти оста вља ју ћи 
бри гу и на ду у бу дућ ност бу ду ћи да је 
при хра му по диг ну то и цр кве но об да ни
ште „Ђур ђе вак“. И као на Си нај ској го
ри та ко се на Ба но вом Бр ду усто ли чио 
храм по ред ко јег мо ра да про ђе сва ки 
жи тељ на пу ту за цен тар гра да. Над ви
су је и оба сја ва па ству.

3
АЛЕЧ КО ВИЋ, Ни ко лић, Ми ла, КО? 
То при ча о Евро пи?.  Но ви Сад : 
Orp he us, 2005.   291 стр.

Пред чи та о ци
ма је збир ка из у
зет них по ли тич
ких есе ја ко ји 
су на ста ја ли ду
ги низ го ди на, 
а мно ги од њих 
су чи та о ци ма 
већ по зна ти из пе ри о ди ке. Са да, са ку
пље ни на јед ном ме сту, у об ли ку књи
ге ови есе ји са мо до би ја ју на сна зи и 
те жи ни, још су брит ки ји ка да се чи та ју 
у ни зу, до ти чу нај ра зно вр сни ја пи та ња 
иако у њи ма до ми ни ра основ на те ма, 
Ср би ја у европ ском кон тек сту, тач ни је, 

за пи та ност и над јед ним и над дру гим, 
кри тич ност и ана ли тич ност и јед ног 
и дру гог. Пси хо ло ги ја ге о по ли тич ких 
ин те ре са и на чи ни от кло на од њих про
вла че се кроз це лу књи гу и то нај че шће 
кроз кри ти ку по је ди нач них по ја ва и 
фе но ме на. Већ са ми на сло ви ука зу ју на 
са др жа је есе ја, иако зна ју да бу ду и ме
та фо рич ни. Али, у овим есе ји ма стил 
је под ре ђен су шти ни, а ана ли тич ност 
исти ни. Те ма ти ка есе ја је вр ло ши ро ка, 
од ма ти це до ди ја спо ре, од ди ја спо ре до 
Евро пе. Све ове те ме се пре пли ћу и су
че ља ва ју кроз по ли тич ку ди јаг но сти ку 
ин те ре са. Као по зна ти бо рац за пра ва 
Ср ба и у све ту и у ма ти ци Ми ла Алеч
ко вић ове по ја ве ана ли зи ра у окви ри ма 
Де го ли стич ке европ ске ди ја спо ре, кроз 
из ван ред но зна ње исто ри је Евро пе (Ив 
Ба тај), са свим ње ним вр ли на ма и ма
на ма. Чи та о цу ће ова књи га есе ја би ти 
ве о ма ин те ре сант на и ко ри сна, на ро чи
то у све тлу европ ских ин те гра ци ја о 
ко ји ма је ов да шњи чи та лац та ко ма ло 
оба ве штен. На ро чи то о ни во и ма и мо
да ли те ти ма, ме то да ма и ци ље ви ма тих 
ин те гра ци ја.

5
ЛЕНЦ, Ни ко лас, 1000 тај ни зе мље. 
- Бе о град : По ли ти ка, На род на књи
гаАл фа, 2005.  194 стр.

Ова књи га је пу
на од го во ра на 
пи та ње о жи во ту 
на ше пла не те ко ја 
је пу на чу да и тај
ни. Све што нас 
на овој пла не ти 
окру жу је фа сци нант ни је је не го што 
мо же мо за ми сли ти. У овој књи зи мо гу 
се на ћи од го во ри на нај те жа, нај ин те ре
сант ни ја и нај чуд ни ја пи та ња: Од че га 
је на ста ла Зе мља? Где на ста ју вул ка ни? 
За што све тле зве зде па да ли це? За што 
је жу ман це пин гви но вог ја је та цр ве но? 
Ко јом бр зи ном бак те ри је мо гу да се раз
мно жа ва ју?, итд. Од го во ри на ова ква 
пи та ња пру жи ће нам пот пу но дру гу 
сли ку о на шој пла не ти и све му што нас 
окру жу је и омо гу ћи ће нам да свет око 
се бе гле да мо дру гим очи ма. Пре по руч
љи во је за де цу и од ра сле ко ји су у ду
ши де ца жељ на зна ња.

6
ДА МИ, Ан дрин, Се ло.  Бе о град : 
Мо но&Мања на, 2005.  10 стр.

Див но илу стро ва на књи га са 100 про
зор чи ћа са сли чи цом ко ји кад се по диг
ну да ју об ја шње ње за по јам ко ји је на 
сли ци као што су: ко ко ши њац, шта ла, 
стра ши ло, ра се па са и ма ча ка, ма зга, 
те гле ћи коњ, кан та за мле ко, по љо при
вред ни алат, јеж, мра ви, кр ти ца, ... Књи
га је бо га то опре мље на ле пим илу стра
ци ја ма и еду ка тив ним об ја шње њи ма. 

Пре по ру чу је се мла ђој де ци да би се 
упо зна ла са жи во том на се лу и ње го
вим ста нов ни ци ма.

ДИ РИ, Те ри, Два де се ти век.   Бе о
град : На род на књи гаАл фа, 2004. 
 178 стр.

Књи га опи су је го ди не два де се тог ве ка 
по де ље не по де ка да ма. Аутор их је на
звао: Пр вих де сет го ди на, Дру гих де сет 
го ди на, Мон ден ске два де се те, Из ли за не 
три де се те, Бор бе не че тр де се те, Де бе ле 
пе де се те, Ве се ле ше зде се те, Зло слут не 
се дам де се те, Ла ко ме осам де се те и Но
стал гич не де ве де се те. Књи га је на пи са
на ду хо ви то и бо га та је илу стра ци ја ма 
ко је су та ко ђе вр ло ду хо ви те. Исто ри ја 
је пу на про ме на а ни ка да их ни је би ло у 
јед ном ве ку као у два де се том. Ту су ра
зна до стиг ну ћа и про на ла сци из на у ке, 
тех ни ке, ме ди ци не и дру гих обла сти: 
те ле ви зи ја, атом ска бом ба, са те лит ске 
ан те не, ком пју те ри, тран сплан та ци је 
ор га на, мо бил ни те ле фо ни,...Све нам 
се чи ни да ви ше не би смо мо гли да жи
ви мо без тих ства ри. Дру ге ства ри као 
што су ра ђа ње, смрт, вре мен ске при ли
ке, итд. су исте као и у дру гим ве ко ви
ма. Ипак, два де се ти век је до нео и не
за по сле ност, уса мље ност и оту ђе ност, 
не ху ма ност љу ди ко ји ра ту ју, тра ће ње 
та лен та због кла сних, ра сних и пол них 
пред ра су да,...

МЕК ДО НАЛД Адам, Ту тан ка мо но-
ва гроб ни ца.  Бе о град : На род на 
књи гаАл фа, 2004.  130 стр.

Ха у ард Кар тер и лорд Кар нар вон су 
упам ће ни као про на ла за чи Ту тан ка мо
но ве гроб ни це, от кри ћа ко је је за ди ви
ло свет 26. но вем бра 1922. го ди не. Ова 
два чо ве ка иако ја ко раз ли чи та де ли ли 
су ам би ци ју да от кри ју гроб ни цу у 
чи је по сто ја ње дру ги ни су ве ро ва ли. 
То је гроб но ме сто за бо ра вље ног де ча
кафа ра о на. Њи хо ва по тра га по чи ње у 
уда ље ној еги пат ској до ли ни, где их иш
че ку ју не ве ро ват на бла га. Али, ни је дан 
од њих дво ји це ни је био при пре мљен 
за по сле ди це отва ра ња Ту тан ка мо но ве 
гроб ни це. На кон от кри ћа њих ће за де
си ти не сре ће, лорд Кар нар вон је убр зо 
умро а Кар тер је због бур ног ре а го ва ња 
по ли ти ча ра пре ки нуо рад оста вља ју ћи 
Ту  т а н  ка  мо но  ву 
гроб ни цу за тво ре
ну и за кљу ча ну 
ка тан цем. По ста
вља се пи та ње да 
ли је то от кри ће 
у ства ри по ста ло 
про клет ство... 

МИ ЛИЋ, Ду шан, СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ, Зо
ри ца, Ор га ни за ци ја и еко но ми ка 
по сло ва ња.  Но ви Сад : По љо при
вред ни фа кул тет, 2004.  248 стр. 

Пред у зе ће  по јам и вр сте је пр во по гла
вље ко је ова књи га об у хва та, у скла ду 
са по зи тив ном ле ги сла ти вом ко ја се 

осла ња на ак ци о нар ство, пред у зет ни
штво и ме на џер ство, при че му се агро
ме наџ мент по себ но тре ти ра. Дру го по
гла вље од но си се на ор га ни за ци ју са ме 
по љо при вред не про из вод ње, ува жа ва
ју ћи све спе ци фич но сти овог сек то ра, 
за тим се про у ча ва ју фак то ри по љо при
вред не про из вод ње, тро шко ви и кал
ку ла ци је у по љо при вред ној про из вод
њи, уз ме ре ње еко ном ских ре зул та та 
по сло ва ња, да би се на кра ју до шло до 
пој ма одр жи ви раз вој. Ор га ни за ци ја и 
еко но ми ка по сло ва ња не по чи ва ју са мо 
на на уч номе то до ло шкој осно ви, већ 
на иде ја ма, му дро сти и кре а тив но сти 
оства ре ња. Ова књи га има ка рак тер уџ
бе ни ка, а тре ти ра се ефи ка сност по сло
ва ња уоп ште, по себ но по љо при вре де. 
Из ло же на ма те ри ја је од ре ђе на са др жа
јем на став них про гра ма пред ме та Ор га
ни за ци ја и еко но ми ка по сло ва ња и Еко
но ми ка за шти те би ља, као и из обла сти 
Еко но ми ке про из вод ње и по сло ва ња 
пред у зе ћа. Осим као уни вер зи тет ски 
уџ бе ник, књи га мо же да по слу жи и као 
во дич или при руч ник пред у зет ни ци ма 
и ме на џе ри ма у упра вља њу при род ним 
ре сур си ма и јед ном сло же ном ор га ни за
ци јом као што је пред у зе ће.

MРКОЊИЋ, Јо ван, Сту бо ви све та. 
 Бе о град : Гра ђе вин ска књи га, 2005. 
 226 стр.

У овој књи зи те ма ко јом се ба ви аутор 
Јо ван Мр ко њић је сте стуб и ње го ва при
ме на у ар хи тек ту ри све та, и то у кон
тек сту раз ли чи тих функ ци ја ко је стуб 
мо же да има на не кој гра ђе ви ни или 
пак као са мо стал ни обје кат ко ји има 
од ре ђе но зна че ње. Цр те жи сту бо ва су 
сто га до ми нант ни део књи ге, али су за
ни мљи ви и ко мен та ри ауто ра о зна чењ
ски од ре ђе ним еле мен ти ма те ме. Јер, 
стуб се ов де по сма тра и до жи вља ва не 
са мо као ар хи тек тон ски еле мент ко ји 
јед но зда ње улеп ша ва, не го и са са мо
стал ном функ ци јом ко ја има упо ри ште 
у сим бо ли зму. По сто ји да кле су во пар
на су шти на вер ти кал ног пре но са си ле 
кроз са мо стал ни но сач, што је основ на 
функ ци ја сту ба, али и сим бо ли ка, са 
јед ним „луц ка стим“ до жи вља јем сту ба 
ко ји раз ви ја чи та ву при чу. Струк ту ра 
пра те ћег тек ста уз сту бо ве је ко мен та
тор ског ка рак те ра и аутор Јо ван Мр ко
њић дао је ов де се би пот пу ну сло бо ду 
ин тер пре та ци је до лу цид но сти ко ја нас 
од во ди у свет ма ште. Бо га тим из бо ром 
сту бо ва кроз про стор и вре ме, спон та
но су гру пи са ни сту бо ви са из ра зи то на
гла ше ним осо би на ма. Ти ме се по сти же 
фор ми ра ње гру пе сту бо ва са мо ти ви ма 
ан тро по морф них об ли ка, и са об ли ци
ма фан та стич них жи во ти ња, љу ди и 
ажда ја. Све је ов де сим бо лич на сли ка 
све та ко ју пре по зна је мо у ствар но сти 
ка да се освр не мо око се бе, с об зи ром да 
је и наш про стор обо га ћен сту бо ви ма. 
И не ми по сма трач мо же се по све до чи ти 
на сва ком ко ра ку да сту бо ви има ју по
себ ну моћ из ра жа ва ња. Аутор је имао 
ту сре ћу да оби ђе че ти ри кон ти нен та и 

►

ДИ РИ, Те ри, Два де се ти век.   Бе о
град : На род на књи гаАл фа, 2004. 
 178 стр.

Књи га опи су је го ди не два де се тог ве ка 
по де ље не по де ка да ма. Аутор их је на
звао: Пр вих де сет го ди на, Дру гих де сет 
го ди на, Мон ден ске два де се те, Из ли за не 
три де се те, Бор бе не че тр де се те, Де бе ле 
пе де се те, Ве се ле ше зде се те, Зло слут не 
се дам де се те, Ла ко ме осам де се те и Но
стал гич не де ве де се те. Књи га је на пи са
на ду хо ви то и бо га та је илу стра ци ја ма 
ко је су та ко ђе вр ло ду хо ви те. Исто ри ја 
је пу на про ме на а ни ка да их ни је би ло у 
јед ном ве ку као у два де се том. Ту су ра
зна до стиг ну ћа и про на ла сци из на у ке, 
тех ни ке, ме ди ци не и дру гих обла сти: 
те ле ви зи ја, атом ска бом ба, са те лит ске 
ан те не, ком пју те ри, тран сплан та ци је 
ор га на, мо бил ни те ле фо ни,...Све нам 
се чи ни да ви ше не би смо мо гли да жи
ви мо без тих ства ри. Дру ге ства ри као 
што су ра ђа ње, смрт, вре мен ске при ли
ке, итд. су исте као и у дру гим ве ко ви
ма. Ипак, два де се ти век је до нео и не
за по сле ност, уса мље ност и оту ђе ност, 
не ху ма ност љу ди ко ји ра ту ју, тра ће ње 
та лен та због кла сних, ра сних и пол них 
пред ра су да,...
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посети око осамдесет земаља света, да 
би обилазећи споменике културе вред
но тушем и пером бележио вековне 
необичности које су стубови скривали. 
„Стуб од огња ноћу и стуб од облака да
њу које су видели они који су кренули 
кроз пустињу ка Црвеном мору, указује 
се свима који идући кроз пустињу вре
мена траже циљ и смисао свог живота“, 
забележиће надахнуто Матија Бећко
вић поводом ове књиге.

СРЕДОЈЕВИЋ, Зорица, Економски 
проблеми еколошке пољопривре-
де.  Београд : Пољопривредни фа
култет, 2005.  217 стр.

Истраживања у овој монографији на
стала су као спона између биологије 
и економије. С обзиром на садашњи 
тренд у свету и све већа настојања да 
се заштити природна средина, овим ис
траживањем је анализирано да ли, и на 
који начин, пољопривредна производ
ња доприноси загађењу и деструкцији 
животне средине. Полазећи од чиње
нице да је до деструкције и загађења 
природне средине дошло, управо, из 
економских разлога, у овој публикаци
ји аутор је анализирао како економија 
утиче на прилагођавање пољопривред
не производње условима заштите жи
вотне средине. Дата је могућност разре
шавања антагонизма између економије 
и екологије, а утврђена је економска и 
еколошка оправданост одређених обли
ка алтернативног (еколошког) начина 
аграрне производње. Монографија има 
за циљ да извести шири круг читалаца 
о начину заштите природне средине, а 
стручњацима у аграру да предочи мо
гуће алтернативе, како би се избегла 
еколошка катастрофа која прети уколи
ко се не уважавају алтернативе начину 
производње који је опасан са еколошког 
становишта. Књига обухвата основне 
принципе економије производње, ка
рактеристике досадашњег развоја агра
ра, проблеме очувања природне среди
не од загађивања и деструкције, као и 
принципе еколошке пољопривреде и 
ефикасност производње на газдинству.

7
ДЕЈАНОВИЋ, Велимир, Кувати ср-
цем.  Београд : Computer book, 2005. 
 399 стр.

Познати новинар, аутор и водитељ еми
сије „Кувати срцем“ Велимир Дејано
вић објединио је рецепте који се приме
њују у његовој емисији и објавио књигу 
рецепата са истим називом као и емиси
ја. На почетку кувара је кулинарски пој
мовник где су дата објашњења за битне 
кулинарске појмове као што су: А ла...: 
А ла болоњез, А ла карт... Затим следе 
рецепти са потребним намирницама, 
временом припреме и фотографијом 
готовог и аранжираног јела. Књига је 
лепо опремљена, у боји, са пуно слика 

тако да представља праву посластицу 
за љубитеље кувања и гурмане. Такође 
може бити леп поклон домаћицама.

КНОП, Гвидо, Хитлерове жене и 
Марлена.  Београд : Народна књи
гаАлфа, 2005.  366 стр.

Док су се 
све до да
нас, у цен
тру исто
ријских рас
права (као 
кривци и  
и з в р ш и о 
ци) углав

ном налазили мушкарци, женама се 
углавном приписивала улога пратиља. 
Међутим, остављајући по страни отво
рену подршку, жене су исто као и му
шкарци масовно подржале диктаторе. 
Хитлер је од самог почетка имао помоћ
нице. Хитлер је био вољен али он није 
био у стању да воли. Женама је доносио 
несрећу и никада их није поштовао. У 
књизи је описано шест најзначајнијих 
жена које су биле са Хитлером: Ева Бра
ун, Магда Гебелс, Лени Рифенштал, 
Винифред Вагнер, Зара Леандер и Мар
лена Дитрих.

ПОПАДИЋ, Недељко, Сви у напад
спортски цветник. - Београд : АШ 
Дело, Витез, 2005. – 228 стр.

Mens sana in corpore sano, говорили су 
стари Латини, а девизу су преузели од 
још старијих Грка  здрав дух у здраво
ме телу. Нимало случајно предговор за 
ову антологију песама и прича о спор
ту, Недељко Попадић је написао на 
Васкрс текуће године, јер реч и акција 
нуде могућност васкрснућа из малоду
шности и стварање здравих генерација 
на којима свет остаје. Писци нису само 
стројеви за писање песама већ живи љу
ди обузети такмичарским духом и на
вијачким срастима. О томе сведочи већ 
насловна страна где је фотографијом 
овековечен песнички трио на трибина
ма  Добрица Ерић, Недељко Попадић 
и Љубивоје Ршумовић. Игра и спорт су 
деци најближи и најзанимљивији. То 
је приметио и сам аутор Цветника па 

је одлучио да малим цвећкама понуди 
богато илустровану, технички феноме
налну књигу која садржајем нимало не 
заостаје за раскоши коју нуди вањшти
на књиге. Што у излогу то и у радњи, 
рекло би се у народу. Између поезије и 
спорта коегзистира паралела. Заједнич
ки именитељ им је игра и јачање миса
оности и комбинаторике. Приређивач 
антологије потцртава то наликовањем 
оног ко одабира песме и песнике за 
цветник тренеру који ваља да скупи по
беднички тим руководећи се тиме да се 
не може на терен без ведета као што су 
Мирослав Антић, Душко Радовић, Љу
бивоје Ршумовић, Душко Трифуновић, 

Добрица Ерић, Мошо Одаловић, 
Перо Зубац, Р. Мићуновић... али 
пружити шансу да се размахну на 
терену и они још непотврђени, Коко
шару, Власти Ценићу, Драгославу 
Гузини... Песмама о спорту треба се 
приближити деци и раскрчити пут 
за љубав према поезији уопште, ло
гика је Недељка Дебељка и он тако 

навија за децу и њихове заједничке под
виге у освајању поена за лирику. Мно
гобројни песници су истовремено били 
или јесу добри спортисти као што перо 
и литература нису остали страни спор
тистима. Ово преплитање напомиње 
Перо Зубац поздрављајући пионирски 
Попадићев подухват. Заступљене су и 
старе и нове химне а и хитови и стихо
ви певача и песника Боре Чорбе, Бајаге, 
Ђорђа Балашевића, Бориса Бизетића... 
Обимна књига у стању је да обухвати 
све афинитете и навијачке страсти. Ме
ста су нашли многобројни спортови, де
чије игре, клубови... Недељко Попадић 
је један од најуспешнијих песника за 
децу млађе генерације што је потврдио 
и овим капиталним делом. Иако га кра
се многобројна признања и награде ми
слим да су му ипак најдражи широки 
дечији осмеси и огромна популарност 
коју ужива код клинаца и клинцеза.

8
АХМЕТАГИЋ, Јасмина, Унутра-
шња страна постмодернизма: Па-
вић.  Београд : Рашка школа, 2005. 
 133 стр.

После студија „Антички мит у прози 
Борислава Пекића“ и „Потрага која је
сам: о прози Владана Добривојевића“ 
др Јасмина Ахметагић (рођена 1970. 
године у Београду) написала је интри
гантну студију „Унутрашња страна 
постмодернизма: Павић“. У овој књи
зи Ахметагићева говори о целокупном 
Павићевом драмском и прозном опусу. 
И поред тога што је ауторкино виђење 
Павићевог дела углавном негативно, 
Ахметагићева је успела и да истакне 
вредна својства књижевног и социоло
шког феномена Милорад Павић. Књи
га Јасмине Ахметагић занимљива је 
по томе што нам указује на чињеницу 
да Павић у нашој средини представља 

►

МИХАЈЛОВИЋ, Иван, Спортисти у објективу. - Бео
град: Вечерње новости, 2005.  225 стр.

Рођен у мају кад на свет долазе најлепша деца, Иван Михајловић је 
ваљда рођењем понео осећај за естетско, рефлекс за прави тренутак и 
око за детаљ. Рођен 1942. у Прегради, дугогодишњи репортер „Спор
та“. Био је професионално у свету спортске фотографије пуне четири 
деценије. 2004. је отишао у пензију, тј. почео да делује својим фотоо
бјективом са мање адреналина у крви. Бројни су листови и часописи 
са којима је аутор овог албумаантологије спортске фотографије са
рађивао, а још су бројније награде које је за рад побрао. Књига обје
дињује црнобеле и колор визуелне записе из света спорта од 1964. 
до 2004. Можемо присуствовати сусрету два велика фудбалска аса 
 домаћег, Џајића, и Бразилца Пелеа у живој дискусији, многоброј
ним вратоломијама и непоновљивим тренуцима на спортским бори
лиштима. Најбројније су фотографије „најважније споредне ствари 
на свету“, али су присутне и оне из сенке, са клупе, из публике као 
из свих спортских области (кошарка, пливање, атлетика...). Подјед
нако су заступљене оне слике пуне динамике хватане у јеку и поле
ту чина као и статичне  колективни 
портрети клубова и репрезентација, 
нпр. осећај да објективом улови пра
ви тренутак крунисао је за нацију 
Ђорђевићевом „тројком“ у мечу про
тив Хрвата 00,7 секунди пре краја, 
за коју је добио и једну од награда. 
Нису потребни само брзи рефлекси 
и осећај за тренутак већ познавање 
комплексне спортске психологије  
од актера до посматрача, нпр. скок 
Павлова у публику после победе. Свака од фотографија допуњена 
је насловом који је поетизује, даје додатну димензију као и кратко 
објашњење о настанку. Поред професионалних спортиста ту су и 
аматери: боксерски подмладак овековечен у колони по величини, са 
рукавицама већим од глава малишана од којих се најмлађи чак и рас
плакао пред фотоапаратом. Колико лепоте има у симетрији покрета, 
одрђеним позама живих скулптура, а колико тек вештине да би се то 
„записало“. За спортски чин Ивица Михајловић је имао осећај и ван 
арене, у обичном животу, бележећи камером скок с крова на кров не
познатог господина, а да је имао неоспорно отворених уметничких 
претензија казује фотографија „Ја сам најбољи“ у којој је техником 
монтаже приказан сан сваког спортисте и то на занимљив начин  
спајањем чина акције са статичним портретом у коме се подвлачи 
психолошка изнијансираност. Несумњиво је да имамо добре фоторе
портере, мада је фотографија годинама као уметност била на марги
нама, али да се нешто мења казује и охрабрује и штампани одабир из 
животног четвородеценијског опуса Ивана Михајловића.
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мно го ви ше од књи жев ног фе но ме на. 
Због кри ти ча ра пост мо дер ни стич ког 
опре де ље ња, ко ји су од Па ви ћа ве штач
ки на пра ви ли идо ла, они ма ко ји ни су 
љу би те љи Па ви ће вог про зног опу са 
оне мо гу ће но је да сво је ми шље ње јав но 
ис ка жу. Ме ђу тим из ове сту ди је не из
би ја мр жња пре ма лич но сти Ми ло ра да 
Па ви ћа. Др Ја сми на Ах ме та гић ис кљу
чи во се ба ви Па ви ће вим књи жев ним 
опу сом, а не ње го вим вер ским, од но сно 
по ли тич ким опре де ље њем. Би ло би по
жељ но ка да би се та квим ста вом ру ко во
ди ли мно ги на ши по ле ми ча ри. 

АКУ РАИ, Ами, Не ви ни свет, са ен
гле ског пре вео Фла вио Ри го нат.  Бе
о град: Лом, 2005.  117 стр. 

У хи ља ду го ди шњој исто ри ји ја пан ске 
књи жев но сти не пам ти се да је ика да 
ијед на књи га иза зва ла скан дал, као 
што је то учи ни ла Ами Са ку раи са де би
тант ским ро ма ном „Не ви ни свет“. Ами 
Са ку раи ко ју зо ву „ја пан ска прин це за 
раз о ча ре ња“, ро ђе на је 1972. го ди не у 
То ки ју. „Не ви ни свет“ је сна жна али су
ро ва град ска при ча о љу ба ви и та бу и ма 
ко ји вла да ју на ули ца ма То ки ја. Ју на ки
ња ове про зе, сред њо школ ка Ами на 
бру та лан на чин сту па у свет од ра слих. 
У сло бод но вре ме за џе па рац за ра ђу је 
као про сти тут ка. За плет на ста је ка да 
са зна је да је по сле пол ног од но са са сво
јим мен тал но за о ста лим бра том оста ла 
у дру гом ста њу. У по је ди ним сце на ма 
„Не ви ни свет“ под се ћа на ман гопор но 
стрип. Про за Ами Са ку раи мо гла би се 
ока рак те ри са ти као пре гршт ма лих епи
зо да ко је пред ста вља ју јед ну ло гич ну 
ро ма неск ну це ли ну. Раз би ја ју ћи та буе 
по пут ве штач ке оплод ње, ма ло лет не 
про сти ту ци је, инце сту о зних љу бав них 
ве за, Ами Са ку раи про го ва ра о ур ба ној 
кла си мла дих Ја па на ца. Сви та буи пред 
ко ји ма нај че шће за тва ра мо очи пред ста
вља ју свет не са мо мо дер них Ја па на ца, 
већ и на се ља у би ло ком де лу зе маљ ске 
ку гле.

БИ ТОВ, Ан дреј, Гу лаг као ци ви ли-
за ци ја, са ру ског пре ве ла Ли ди ја Су
бо тин  Вр шац : КОВ, 2005. 

Ан дреј Би тов, аутор ро ма
на „Пу шкин ски дом“, у 
овој књи зи пи ше о про бле
ми ма Гу ла га схва ће ног ши
ре од уоби ча је ног зна че ња 
тог пој ма. Ре ци мо, о то ме 
да је Пу шкин пр ви ру ски 
ства ра лац ко ме је ус кра ћен 
од ла зак у ино стран ство. 

Ис ку ство над људ ских пат њи, уса мље
но сти и за то че ни штва учи ни ло је се
дам на е сто ве ков ног Про то по па Ава ку
ма пр вим ру ским пи сцем у са вре ме ном 
сми слу ре чи, а ње го ва жи ти ја пре те чом 
ро ма на Свиф та, Де фоа, До сто јев ског, 
Сол же њи ци на и оста лих хро ни ча ра ра
зних вр ста гу ла га. Есе ји о ру ским кла
си ци ма Пу шки ну, Го го љу и Па стер на
ку пи са ни су при сно и без па то са. 

Би то вљев есеј је у те сној ве зи с ње го вом 
про зом, но си исти ри там, му зи кал ност, 
лир ску ат мос фе ру. Уз есе је је при ло же
на и пе ри о ди за ци ја лич но сти и до га ђа ја 
зна чај них за та ко схва ћен по јам гу ла га, 
од вре ме на Ива на Гро зног до Ста љи на 
и Хар мса, као и при по вет ка „de ja vue“.

АН ЂЕЛ КО ВИЋ, Па три ша, Мор ска 
зве зда Зве зда на, илу стро вао Ди ми
три је Ко стић.  Бе о град : Кре а тив ни 
цен тар, 2004. AN DJEL KO VIC, Pa tris
ha: Stel la, the Sea Star, Il lu stra ted 
by Ди ми три је Ко стић.  Be o grad : 
Кreativni cen tar, 2004. 

Ма ла мор ска зве зда Зве зда на жи ви на 
дну мо ра ме ђу мно гим дру гим зве зда
ма. Зве зда на је ле па и здра ва зве зда, 
хра па вог жу тог те ла, али сре ћу јој ква
ри  је дан цр ве ни крак. Сви по ку ша ји 
да са кри је тај дру га чи ји крак би ли су 
уза луд ни и оста ле зве зде јој се ру га ју 
на зи ви ма „ру го ба“ и „чу да ки ња“. Зве
зда на па ти, али не зна шта да чи ни да 
би сво ју раз ли чи тост учи ни ла при хва
тљи вом. Oва при ча о мор ским зве зда ма 
са дна мо ра у ства ри при ча о то ле ран
ци ји и уме ћу да се они ко ји су раз ли чи
ти при хва те, уме сто да бу ду од ба че ни, 
обе ле же ни сво јом раз ли ком. Текст Па
три ше Ан ђел ко вић обо га ћен је ве дрим 
илу стра ци ја ма Ди ми три ја Ко сти ћа, па 
је ба сна о то ле ран ци ји пре то че на у сим
па тич ну сли ков ни цу ко ја се нај мла ђи
ма до па да на пр ви по глед. Сли ков ни ца 
о Зве зда ни је об ја вље на не са мо у пре во
ду на срп ски, већ и у ори ги на лу, на ен
гле ском је зи ку, та ко да мо же по слу жи
ти и ма ло ста ри јој де ци као за ни мљи ва 
лек ти ра на стра ном је зи ку

АН ТО ЛО ГИ ЈА срп ске ба сне, из бор 
и пред го вор Гор да на Ма ле тић.  Бе о
град : Оши ша ни јеж, 2005.

Ба сна, жа нр стар ко ли ко и пи са на реч, 
во ди по ре кло из сан скри та. При ре ђи ва
чи ца Ан то ло ги је у пред го во ру упо зна је 
чи та о це са овом ста ром вр стом му дро
сти, да је њен исто ри јат и исто ри јат ње
ног пре о бра жа ја. Текст је на ме њен упу
ће ни ма и они ма ко ји то те же, у исто ри
ју књи жев но сти. Ипак, бо га то илу стро
ва на ба сна је текст с ко јим се су сре ће мо 
у де тињ ству, а о то ме од ко ли ке је вас
пит не уло ге, све до чи и на ра во у че ни је 
До си те ја Об ра до ви ћа у ба сни „Две жа
бе“. Док су де чи ја ср ца још увек чи ста 
и отво ре на за при ма ње ути са ка ва ља 

у њих ути сну
ти до бро ту и 
пле ме ни тост. 
Ба сна као и 
бај ка је шти во ко јем се ва ља вра ћа ти 
це ло га жи во та јер из но ва у њој про
на ла зи мо ле по те и по ру ке. Мо дер ни 
ауто ри се слу же че сто осла ња њем на 
ста ре мо ти ве, при ла го ђа ва ју их са вре
ме ном ду ху и ства ра ју чак не га тив ног 
глав ног ју на ка. Ре ђа ју се ба сне у сти ху 
и у про зи са отво ре ним или скри ве ним 
на ра во у че ни је ма да би се у овој књи зи 
за вр ши ле Атом ском Ба сном за сно ва
ном на нон сен су, а ко ја има ви ше не го 
ја сну по ру ку са мо кад се по ра сте ма ло, 
а до та да слу жи као ша ла. Пре ко пе де
сет Ср ба са бра ло је сво је му дре при че 
из ме ђу ових ко ри ца, а да оне бу ду још 
бо га ти је по мо гле су илу стра ци је Дра га
на Бо сни ћа.

ГА ЛИЋ, Бар Дој на, Пла ви го луб. 
 Београд : Удру же ње књи жев ни ка 
Ср би је, 2005.  509 стр.

На кон ро ма на „Ан ђе ли без ли ца“ ко ји 
је у би бли о те ци „Срп ска ди ја спо ра“ 
об ја ви ло Удру же ње књи жев ни ка Ср
би је, др Дој на Га лић бар се ов да шњој 
чи та лач кој пу бли ци пред ста ви ла нај
но ви јим ро ман си јер ским оства ре њем 
„Пла ви го луб“. Ро манре ка „Пла ви 
го луб“ по све ћен је ње ном тра гич но 
пре ми ну лом бра ту Ми ро сла ву ко га је 
по ло ви ном про шлог ве ка про гу та ла су
ро вост Бро зо вог ре жи ма. Овом књи гом 
ро ман си јер ка по ру чу је нам да се исти
на не мо же са кри ти, она на ви де ло из
ла зи кад тад. У ро ма ну „Пла ви го луб“ 
нај по тре сни је де лу је ту жба ли ца се стре 
за не ви ним бра том, ко ји је у мон ти ра
ном про це су осу ђен и по гу бљен. Ме
ђу тим, ка ко у по го во ру ис ти че Жар ко 
Ко ма нин, ви зи ја пла вог го лу ба ко ји се 
по ја вљу је као ви зи ја из гу бље ног бра та, 
пред ста вља сан о по ми ре њу, о љу ба ви 
и пат њи, а ни ка ко же љу за мр жњом и 
осве том.

БЈЕ ЛИ ЦА, Гор да на, Љу би су пар ни-
цу сво ју.  Бе о град : Ра шка шко ла, 
2005.  80 стр.

Љу би су пар ни цу 
сво ју је књи жев ни 
пр ве нац по зна те 
глу ми це Гор да не 
Бје ли це. Ме ђу тим, 
ши рој јав но сти ма ло је по зна та чи ње
ни ца да је по ред бе о град ске Ака де ми је 
драм ских умет но сти, Гор да на Бје ли ца 
ди пло ми ра ла и на гру пи за ју го сло вен
ску и свет ску књи жев ност. Књи га „Љу
би су пар ни цу сво ју“ пре пу на је про
зних, ми ни ја тур них ме да љо на ко ји се 
сли ва ју у ро ма неск ну це ли ну. У овим 
по вре ме но сет ним али не и па те тич ним 
про зним ка зи ва њи ма, Гор да на Бје ли ца 
хра бро, без дла ке на је зи ку, се ци ра свој 
умет нич ки пут. Чи та о ци ће се под се
ти ти и на гла мур ко ји је у Бро зо вој Ју
го сла ви ји вла дао на нај пре сти жни јем 

филм ском фе сти ва лу у Пу ли, за тим ће 
пре по зна ти и не ке од ак те ра да на шње 
естрад не сце не, по пут фри зе ра Алек
сан дра Ка при ша, ко ји је је дан од ју на ка 
ове про зе. Сво јим про зним пр вен цем 
Гор да на Бје ли ца не са мо да на нај бо љи 
мо гу ћи на чин сле ди кри ла ти цу аме рич
ких про зних пи са ца „less is mo re“ већ 
нам ука зу је на чи ње ни цу да је про шли 
век био не са мо век ве ли ких ро ма на већ 
и са свим крат ких про зних фор ми.  

БРА УН, Дик, Хо гар Стра шни.  Бе о
град : Бе ли Пут, 2005.

Хо гар Стра шни је стрип ви зу ел не по е
ти ке. Ње гов тво рац сли чи ца ма ка зу је 
ви ше не го ди ја ло гом. Тај на Хо га ро вог 
успе ха ле жи у то ме што је Дик Бра ун из
дво јио нај бит ни је ка рак те ри сти ке ак те
ра и та ко кре и рао ин стант пре по зна тљи
ве ли ко ве, ко је сре ће мо у сва ко днев ном 
жи во ту. И то обич но све у са мо јед ном 
ка и шу. У са мо јед ном ге гу. Ово је за бав
на и по уч на стрип ан то ло ги ја. Ка ри ка
тур ни ху мо ри стич ки стрип на ме њен је 
це лој по ро ди ци. По сво јој из ра жај ној 
мо ћи и умет нич кој вред но сти то ли ко 
од сту па, да се мо же мо са мо на да ти да 
ће то га још би ти. У ње му увек на ла зи
мо не што што при жељ ку је мо да за тр па
мо у се би. Или што већ ду го кри шом 
тра жи мо. Ето це ле фор му ле да се стрип 
сви ди и де ци и од ра сли ма, без раз ли ке. 
Да кле, по ро дич ни ви кин шки стрип.

БУР ДЈЕ, Пјер, Вла да ви на му шка ра-
ца, с француског пре вeла Ми ле ва Фи
ли по вић.  Подогорица : ЦИД, Уни
вер зи тет Цр не Го ре, 2001.  180 стр. 

Књи га по зна тог со ци о ло
га Пје ра Бур ди јеа го во ри 
о од но си ма ме ђу по ло ви
ма ко ри сте ћи се пој мом 
ха би ту са али и до стиг ну
ћи ма фе ми ни стич ке те о
ри је. Ха би тус је со ци ја
ли зо ва на су бјек тив ност, 
оно спо ља шње и дру
штве но што је по у ну тар ње но и обрат но 
 уну тра шње ко је је екс те ри о ри зо ва но. 
По јам ха би ту са тре ба да по мог не у пре
ва зи ла же њу су прот но сти по је ди нац/
дру штво, јер озна ча ва дру штве ну ствар
ност у ин ди ви ду а ли зо ва ном те лу. Он 
се не од но си на чи сту су бјек тив ност, 
већ на дру штве но кон стру и са не струк
ту ре у су бјек тив ном ис ку ству. Пре ма 
Бур ди је о вом си сте му, оно што се на зи
ва род у ства ри је пол но од ре ђен ха би
тус, дру штве на кон струк ци ја на ста ла 
ко лек тив ним ра дом со ци ја ли за ци је. 
Оту да Бур ди је пред ла же да се у исто
риј ском ис пи ти ва њу ис тра жи исто ри ја 
не пре кид ног ства ра ња објек тив них и 
су бјек тив них струк ту ра му шкар ца и 
же не, чи ме се от кри ва „ства ра ње“ оно
га што из гле да при род но и не про мен
љи во. Бур ди је сво ју те о ри ју за сни ва на 
при ме ру ан тро по ло шког ис тра жи ва ња 
за јед ни це Ка би ла, у ко јој је вла да ви на 
му шка ра ца пот пу но ого ље на. ►

БРА УН, Дик, Хо гар Стра шни.  Бе о
град : Бе ли Пут, 2005.

Хо гар Стра шни је стрип ви зу ел не по е
ти ке. Ње гов тво рац сли чи ца ма ка зу је 
ви ше не го ди ја ло гом. Тај на Хо га ро вог
успе ха ле жи у то ме што је Дик Бра ун из
дво јио нај бит ни је ка рак те ри сти ке ак те
ра и та ко кре и рао ин стант пре по зна тљи
ве ли ко ве, ко је сре ће мо у сва ко днев ном 
жи во ту. И то обич но све у са мо јед ном 
ка и шу. У са мо јед ном ге гу. Ово је за бав
на и по уч на стрип ан то ло ги ја. Ка ри ка
тур ни ху мо ри стич ки стрип на ме њен је 
це лој по ро ди ци. По сво јој из ра жај ној 
мо ћи и умет нич кој вред но сти то ли ко 
од сту па, да се мо же мо са мо на да ти да 
ће то га још би ти. У ње му увек на ла зи
мо не што што при жељ ку је мо да за тр па
мо у се би. Или што већ ду го кри шом 
тра жи мо. Ето це ле фор му ле да се стрип 
сви ди и де ци и од ра сли ма, без раз ли ке. 
Да кле, по ро дич ни ви кин шки стрип.
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ВЕЛШ, Лу из, Та мер лан мо ра умре ти. 
 Зре ња нин : Аго ра, 2005.  118 стр.

Три по след ња да на у жи
во ту пе сни ка и драм ског 
пи сца Кри сто фе ра Мар
лоа ин спи ри са ли су шкот
ску спи са те љи цу Лу из 
Велш за ро ман Та мер лан 
мо ра умре ти. Рад ња де ла 
се зби ва по след њих да на 
ма ја 1593. у Лон до ну. На 

пред ло шку кон тра дик тор них до ку ме
на та и опреч них ту ма че ња („Упи ше мо 
ли на би ло ко ји Ин тер нет пре тра жи вач 
Cri stop her Mar lo we De ath, би ће мо упу
ће ни на хи ља де сај то ва, кон фе рен ци ја 
и при ча о ни ца у ко ји ма се рас пра вља о 
пе сни ко вој смр ти“.) аутор ка ли те ра ри
зу је лик Мар лоа и ње го вог нај бли жег 
окру же ња об ли ку ју ћи су ге сти ван за
плет из чи ње ни ца и фик ци је. По и сто ве
ће ње Мар лоа са ју на ком ње го ве дра ме 
Та мер ла ном, дис крет но пот цр та ва ње 
Мар ло о вог ате и зма и ја сно ис ти ца ње 
ње го ве хо мо сек су ал но сти, сли ка ње ат
мос фе ре не из ве сно сти, све оп штег ухо
ђе ња и пот ка зи ва ња, не ке су од осо бе
но сти овог крат ког и ве што на пи са ног 
ро ма на.

ВЕЛШ, Лу из, Мрач на ко мо ра.  Зре
ња нин : Аго ра, 2005.  235 стр.

За свој де би тант ски ро
ман Мрач на ко мо ра Лу из 
Велш је 2002. го ди не до
би ла на гра ду Сал та јер 
што јој је омо гу ћи ло пре
во ђе ње књи ге на де се так 
стра них је зи ка. Јед на од 
осо бе но сти овог ро ма на је
сте „до зи ва ње“ ат мос фе ре 

гот ског ро ма на, тзв. цр них хро ни ка пу
них нео че ки ва них за пле та и ин три га, 
пи са них у 19. ве ку, у са вре ме ни Гла згов 
и вре ме мо бил них те ле фо на. Ши ро ки 
опи си и при зо ри там не стра не гра да 
(свет тра ве сти та, хо мо сек су а ла ца, ле
збеј ки, пор но шо по ва, ба ро ва) да ју за 
пра во кри ти ча ри ма ко ји твр де да сам 
Гла згов пред ста вља глав ног про та го ни
сту ро ма на. Ти по ло шки де ло се мо же 
свр ста ти у жа нр три ле ра ко ји ко ре спон
ди ра са по сту ла ти ма гот ског ро ма на: 
де ко ром, под зе мљем, ат мос фе ром та
јан стве ног, фа сци на ци јом злом и на
стра но шћу. Смрт јед ног ко лек ци о на ра 
ан га жо ва ће чи нов ни ка ак ци о нар ске ку
ће да кре не у ра све тља ва ње тај не ерот
ске фо то гра фи је на ко јој је при ка за но 
си ло ва ње и уби ство де вој ке. Љу би те љи 
три лер про зе и кри ми за пле та ужи ва ће 
у овом де лу шкот ске спи са те љи це.

ВЕЛТ ХАЈС,  Макс, Жа бац и стра нац, 
са хо ланд ског пре ве ла Је ли ца Но ва ко
вићЛо пу ши на.  Бе о град : Кре а тив
ни цен тар, 2005.

Књи га хо ланд ског илу стра то ра и пи сца 
за де цу је сли ков ни ца о сим па тич ном и 
ра до зна лом Жап цу ко ји је осво јио чи та

о це ши ром све та. Жа бац, Пат ка, Пра се 
и Зец мир но су жи ве ли по ред шу ме. 
Јед но га да на у њи хов крај се до се лио 
стра нац Па цов. То се жи во ти ња ма ни је 
до па ло и оне су по че ле да ши ре ру жне 
гла си не о ње му. Пат ка је упо зо ра ва ла 
да су па цо ви др ски и ле њи, а пра се је 
твр ди ло да та кви ма ни је ме сто у њи хо
вој шу ми. Жа бац је од лу чио да се упо
зна са стран цем и сам про су ди шта је од 
све га то га исти на. При ча о то ле ран ци ји, 
раз у ме ва њу и при хва та њу оних ко ји се 
раз ли ку ју од нас пре то че на је у ову сим
па тич ну сли ков ни цу. За свој рад аутор 
Макс Велт хајс је до био број не зна чај не 
на гра де, а не дав но и пре сти жну на гра
ду Ханс Кри сти јан Ан дер сен за 2004. го
ди ну. Кре а тив ни цен тар об ја вио је ову 
књи гу уз по др шку Ми ни стар ства ино
стра них по сло ва Кра ље ви не Хо лан ди
је, Фон да за раз вој из да ва штва у Сред
њој и Ис точ ној Евро пи и ку ће An der sen 
Press Ltd. из Ве ли ке Бри та ни је.

ВОЛФ, Ко ни и ХОРТЕНХУБЕР, Курт, 
Оупс са пла не те ср ца : Оупс - кључ 
љу ба ви.  Бе о град : Бе ли Пут, 2005.

Ни је ли ли те ра ту ра на ста ла из по тре бе 
да свет бу де бо љи, да сва ко од нас при
зо ве оно што има нај бо ље у се би? А за 
то ни су нео п ход не бес крај не ко ли чи не 
ис пи са них стра ни ца. Или нам ни оне 
не по ма жу? И су ви ше рет ко за гле да мо 
се би у ду шу. Љу ди би мо гли ужи ва ти 
на сво јој див ној пла не ти, али су за бо
ра ви ли нај ва жни је. Не мач ки ауто ри, 
Ко ни Волф и Курт Хор тен ху бер, са Пла
не те ср ца до ве ли су ма лог Оуп са, ко ји, 
про ла зе ћи све том, при ме ћу је све ло ше 
на шта смо се ми одав но при ви кли, и 
све до бро што нам је на до хват ру ке, али 
га не при ме ћу је мо. За то ње го ва јед но
став на пи та ња и од го во ри пред ста вља
ју по ру ке за ле по рас по ло же ње и трај но 
за до вољ ство због ма лих, та ко ва жних, 
и за то ве ли ких ства ри.  Оупс, као и чи
та ва ли те ра ту ра, ве ру је да у људ ској 
ду ши још има ме ста за нај та на ни ја и 
нај не жни ја осе ћа ња.

ВУ КИ ЋЕ ВИЋ, Де јан, Бо ди ло. – Нови 
Пазар : Гра ђан ски фо рум, 2005.

Крат ким ро ма ном Бо ди ло Де јан Ву ки
ће вић раз ви ја и усло жња ва сми сао за 
би зар но и цр но ху мор но, за па ра лел ну 
и по ме ре ну ствар ност ко ја из ви ре из 
ра зно ли ко пер вер то ва не све сти ње го
вих ју на ка. Бо дле ро ва сен тен ца „ле по 
је увек би зар но“ ко ја је ста ја ла као мо
то збир ке при ча Але ја би зар них ки по ва 
(2002), и ов де се по твр ђу је као сво је вр
сни по кре тач, ерос при по ве да ња. Бо-
ди ло је ур ба на при по вест о гре хо па ду 
и вољ ном си ла ску у све ни же кру го ве 
ад ског. Глав ног ју на ка на по чет ку сре
ће мо у уло зи 
р а з  в р а т  н о г 
г и м  на  зи ј  ског 
про фе со ра, вре
ме ном па да ће 
све ни же, ње го

ве „уло ге“ би ће све го ре: ра ди ће у ре
клам ној аген ци ји, за тим на гро бљу, у 
за тво ру, бор де лу. Ни ов де се, као ни код 
Све ден бор га, па као за пра во не раз ли ку
је од кло а ке сва ко днев ног ве ле град ског 
жи во та; и ов де по је ди нац би ра вла сти
ти па као, ужи ва ју ћи у ње му по му ће ног 
са зна ња. На пла ну струк ту ре, Бо ди ло 
мо же асо ци ра ти на пи кар ски ро ман, 
тач ни је ре че но на ње го ву тра ве сти ју; 
на те мат ском ни воу при ме тан је ути
цај Бу ков ског (ин си сти ра ње на оп сце
ном), по том аван гард ног пи сца Бо ри са 
Ви ја на (цр но ху мор ни еле мен ти) као и 
Вла да на Ма ти је ви ћа (гро теск но об ли
ко ва ње ли ко ва). Сре ћом, из по ме ну те 
лек ти ре не мо же се из ву ћи од го ва ра ју
ћа јед на чи на Ву ки ће ви ће вог ро ма на 
 Бо ди ло сво ју са мо свој ност цр пе из 
аутен тич не енер ги је и по ме ну тог еро са 
при по ве да ња. Упра во то при по ве да ње, 
кат кад до ку мен та ри стич ки пла стич но, 
че шће про же то алан фор дов ским или 
мон ти пај то нов ским еле мен ти ма тво ри 
свет, це ло вит, у се бе за тво рен, дру га чи
ји, а ипак сро дан ово ме у ко ме жи ви мо. 
При род ни жи те љи тог ма кро ко зма Бо-
ди ла би ће и је дан за ум ни по пи си вач све
га под ка пом не бе ском, и ни шчи ду хом 
чи ја је је ди на ре пли ка на све „шта ћеш, 
шта ћеш, мо ра се“, и ђак, ко ји са ма ни
ја кал ном рев но шћу на сто ји да спре чи 
ве ли ку ка та стро фу у шко ли... Дру ги 
слој Бо ди ла ти че се епи гра фа узе тог из 
Дје ла апо стол ских  реч је о чу ве ном 
Са вло вом су сре ту са Бо гом на пу ту за 
Да маск. На пи та ње бу ду ћег апо сто ла 
Бог му од го ва ра „... ја сам Исус, ко је га 
ти го ниш: те шко ти је про ти ву бо ди ла 
пра ћа ти се.“ Из овог одељ ка Ву ки ће вић 
узи ма на слов ро ма на, на сто је ћи да у 
исти мах пре у зме и ње гов бре ме ни ти 
зна чењ ски по тен ци јал. Иде ја је да се у 
Са вло вом пре о бра ћа њу у Па вла про на
ђе све моћ на па ра диг ма ју на ко ве жи вот
не аван ту ре  па ра докс ег зи стен ци је, 
или Бож јег от кри ве ња, ко јим гре хо пад 
окон ча ва про чи шће њем и ис ку пље
њем. У овом ком плек сном и ам би ци о
зном на у му ро ман не успе ва да до сег не 
свој циљ. Ра зно род ни су раз ло зи тог не
у спе ха, но ипак глав ни би тре ба ло тра
жи ти у ису ви ше аутен тич ној и сна жној 
ни хи ли стич кој ли ни ји ро ма на. Те шко 
је, за пра во не мо гу ће, онај ори ги нал ни 
свет ка ла и вла сти тих адо ва, ко ји је пи
сац та ко си гур но по ста вио, јед ним deus 
ex machina пре ве сти у ко ор ди на те хри
шћан ског све то на зо ра.  Бо ди ло је књи
га у ко јој ма ње тре ба тра га ти за ре а ли
зо ва ном и за о кру же ном ро ма неск ном 
иде јом; пре је то фик ци ја ко ја, сти лом 
и енер ги јом, на ја вљу је са мо свој ног, 
та лен то ва ног при по ве да ча чи ја зре ла 
оства ре ња тек тре ба оче ки ва ти.

ВУ ЧИЋ, Зо ран, Свр љи шки књи-
жев ни круг 2  Свр љиг : Ет нокул ту
ро ло шка ра ди о ни ца Свр љиг, 2005. 
 104 стр.

Књи га Зо ра на Ву чи ћа пред ста вља 4. 
све ску у окви ру ши рег кул тур ног про

јек та под на зи
вом Кул тур на 
исто ри ја Свр-
љи га. Књи га је 

на ста вак мо но гра фи је ко ју је 1993, об
ја вио др. Ми ро љуб Сто ја но вић. У њој 
је про фе сор Сто ја но вић пи сао о 11 пе
сни ка. Ву чић на гла ша ва да Свр љи шки 
књи жев ни круг ни је умет нич ки пра вац 
ни књи жев на шко ла, већ да пи сце ује ди
њу ју ме сто ро ђе ња и за јед нич ки за ви
чај. Аутор у свом тек сту да је основ не 
по дат ке о ауто ри ма (укуп но 29 пи са ца), 
за тим сле де по је ди нач не би бли о гра фи
је пи са ца (са др жи бе ле шку о пи сцу, 
спи сак об ја вље них књи га, спи сак на пи
са о ауто ро вом ства ра ла штву) и ма ли 
ал бум фо то при ло га. Ка ко ка же пи сац 
по го во ра Не дељ ко Бог да но вић, Зо ран 
Ву чић је „оба вио за да так до сто јан не
ког струч ног ин сти ту та или ду го роч
ног про јек та“. Ре ги стар кри ти ча ра ко ји 
су пи са ли о ов де за сту пље ним Свр љи
жа ни ма са ста ви ла је Ана Са вић.

Пол Гоген - Вин сент Ван Гог, пре пи
ска.  Београд : Ита ка, 2005.
Књи га ове ко ве ча ва пре пи ску дво ји це 
ге ни ја мо дер ног сли кар ства, ко ја ра ди 
лак шег раз у ме ва ња увр шта ва и пи сма 
Вин се то вом бра ту, ко ји ба лан си ра из
ме ђу ми кро и ма кро ко смо са ве ли ка на. 
Њих дво ји ца се во ле и за у век ће ка ко 
твр де оста ти при ја те
љи, али  њи хо ве ве ли
чи не, сла бо сти и сна ге 
ни су им до зво ли ле да 
ства ра ју за јед но. Са мо 
крат ко раз до бље про ве
ли су ску па и оно је би
ло по губ но мо гло би се 
ре ћи. Ипак, ме ђу соб на 
раз ли чи тост до при но си 
те жњи ка раз у ме ва њу 
је дан дру гог иако до из ми ре ња ста во ва 
ни кад ни је до шло. Ко ри сно шти во за 
упо зна ва ње на стан ка ре мекде ла, ли ца 
и на лич ја умет нич ког жи во та као и тра
ге ди ја ге ни ја. „Тај до бри Го ген и ја, ми 
се у дну ду ше раз у ме мо, а ако смо по ма
ло лу ди, не ка...“

ГОЛДСВОРТИ, Ве сна, Чер но биљ-
ске ја го де, Се ћа ња, са ен гле ског 
пре ве ла Зиа Глух бе го вић.  Бе о град 
: Ге о по е ти ка, 2005.  131 стр.

Књи га Ве сне (Бје ло гр лић) Гол дсвор ти 
на пи са на је и об ја вље на нај пре на ен
гле ском (а по том и не мач ком) је зи ку, 
што зна чи да је и на ме ње на за пад ном 
чи та о цу чи ја је пред ста ва о зе мљи из 
ко је аутор ка до ла зи за ма гље на, ако не 
и са свим ис кри вље на, до га ђа ји ма из 
по след њих де це ни ју и по. Под стак ну та 
прет њом те шке бо ле сти ко ја се над не ла 
над њу, аутор ка је же ле ла да оста ви не
ко об ја шње ње, не ка кву ма пу про сто ра 
и вре ме на из ког је осам де се тих го ди
на, као два де се то го ди шња ки ња, до шла 
у Ен гле ску, про сто ра ко ји је то ком де ве
де се тих пре кри вен мрач ном ме диј ском 
сли ком. По то ме је ова књи га са свим на 

►

Пол Гоген - Вин сент Ван Гог, пре пиПол Гоген - Вин сент Ван Гог, пре пиПол Гоген - Вин сент Ван Гог
ска.  Београд : Ита ка, 2005.
Књи га ове ко ве ча ва пре пи ску дво ји це 
ге ни ја мо дер ног сли кар ства, ко ја ра ди 
лак шег раз у ме ва ња увр шта ва и пи сма 
Вин се то вом бра ту, ко ји ба лан си ра из
ме ђу ми кро и ма кро ко смо са ве ли ка на. 
Њих дво ји ца се во ле и за у век ће ка ко 
твр де оста ти при ја те
љи, али  њи хо ве ве ли
чи не, сла бо сти и сна ге 
ни су им до зво ли ле да 
ства ра ју за јед но. Са мо 
крат ко раз до бље про ве
ли су ску па и оно је би
ло по губ но мо гло би се 
ре ћи. Ипак, ме ђу соб на 
раз ли чи тост до при но си 
те жњи ка раз у ме ва њу 
је дан дру гог иако до из ми ре ња ста во ва 
ни кад ни је до шло. Ко ри сно шти во за 
упо зна ва ње на стан ка ре мекде ла, ли ца 
и на лич ја умет нич ког жи во та као и тра
ге ди ја ге ни ја. „Тај до бри Го ген и ја, ми 
се у дну ду ше раз у ме мо, а ако смо по ма
ло лу ди, не ка...“
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тра гу на За па ду са да вр ло по пу лар них 
се ћа ња ин те лек ту а ла ца са „про бле ма
тич них“ под руч ја. Ве сна Гол дсвор ти 
је, ме ђу тим, ве о ма оба зри ва и ни у јед
ном тре нут ку не па да у ис ку ше ње да 
на чи ње ни ци ов да шњих исто риј ских 
и по ли тич ких пре о кре та на пра ви јеф

тин ефе кат. Се ћа ју ћи се де
тињ ства и мла до сти, Ве сна 
Гол дсвор ти ево ци ра вре ме 
ка да се ов де жи ве ло са свим 
дру га чи је и ка да је ње на ге
не ра ци ја гле да ла у си гур ну 
и „све тлу“ бу дућ ност. Ка ко 
је рас пад илу зи ја ко ји је по

том усле дио оста вио ду бо ког тра га и на 
ње ну жи вот ну при чу, аутор ка о то ме го
во ри пре све га кроз лич ну ви зу ру. Вич
на при по ве да чи ца, Ве сна Гол дсвор ти је 
сво ја се ћа ња уоб ли чи ла жи во и са пу но 
фи ног ху мо ра, та ко да су за ни мљи ва и 
за чи та о це са ових про сто ра на ко ји ма 
су ли ше на ча ри егзо ти ке.

ДЕЛАРОШ, Жак, ГРИМО, Елен, ДЕРМ, 
Сил ви, Ен ци кло пе ди ја по чет ни ца, 
Жи во ти ње, са француског превео Вук 
Ву ки ће вић.  Београд : Евро, 2005.

Књи га ен ци кло пе диј ског ти па на ме ње
на де ци уз ра ста од осам до два на ест 
го ди на, с ле пим илу стра ци ја ма Сан дре 
Смит, Ма риКри стин Ле ма јер и Бер
на ра Али на. Ова по чет ни ца на јед но
ста ван на чин об ја шња ва де ци шта су 
жи во ти ње, ка ко се спо ра зу ме ва ју, ка ко 
се хра не, бра не, раз мно жа ва ју... По ред 
по гла вља о жи вот ној сре ди ни и се о ба
ма, за ни мљи во је и по гла вље ко је да је 
по дат ке о от кри ћи ма ве за ним за жи во
тињ ски свет, о њи хо вим нео бич ним 
осо би на ма, свој стви ма и спо соб но сти
ма. Об у хва тив ши жи во тињ ске вр сте 
по гру па ма, од нај ни жих до нај ви ших, 
ауто ри су се по све ти ли ста нов ни ци ма 
свих ме ри ди ја на и раз ли чи тих жи вот
них ста ни шта (сла на и слат ка во да, ко
рал ни гре бен, пу сти ња, ли сто пад на и 
че ти нар ска шу ма итд.) ну де ћи пот пу ну 
ин фор ма ци ју сво јим нај мла ђим чи та о
ци ма.

ДЕ МИЋ, Мир ко, Ћи ли бар, мед, 
оско ру ша.  Бе о град : На род на књи
га, 2005.  233 стр.

Ро ман Ћи ли бар, 
мед, оско ру ша нај
пре је об ја вљен у За
гре бу 2001. го ди не 
у из да њу Срп ског 
кул тур ног дру штва 
Про свје та. Бе о град
ско из да ње, пре ма ауто ро вој ауто по е
тич кој за бе ле шци, до жи ве ло је „мно ге 
ис прав ке и скра ће ња, от кло ње не су 
уоче не не пре ци зно сти, а по не што је и 
до пи са но“. О пр вом из да њу пи са ло је 
ви ше ме ро дав них књи жев них кри ти ча
ра, а 2004. у пољ ском ча со пи су Kresy из 
Лу бли на, об ја вље ни су де ло ви ро ма на 
у пре во ду Аг ње шке Ла сек. Аутор свој 
текст на фор мал ном пла ну ор га ни зу је 

у об лик тзв. епи сто лар ног ро ма на, од но
сно, ње гов са др жај чи ни 36 љу бав них 
пи са ма ко је у Де ми ће вој ства ра лач кој 
за ми сли упу ћу је Бру но Шулц (пољ ски 
пи сац и сли кар уби јен 1942) про фе сор
ки пољ ског је зи ка са ко јом ра ди у ис тој 
шко ли. Пи сма су уокви ре на Пред го во-
ром и По го во ром чи ја функ ци о нал ност 
и по ви шен сте пен про во ка тив но сти 
ле жи у же сто ком по ле мич ком ин ци
ден ту њи хо вих „ауто ра“ ко ји пи сцу 
ука зу ју на ап со лут ни про ма шај (аутор 
Пред го во ра) и уред ни ку (аутор По го во-
ра) су ге ри шу да ру ко пис ба ци „где му 
је ме сто  у кан ту за ђу бре“. Зна се да 
фор мал не стра те ги је ни кад не на до ме
шћу ју не ин вен тив ност, кли ше ти зи ра
ност и по вр шност не ког де ла. У слу ча ју 
Де ми ће вог ро ма на са вре ме ног чи та о ца 
оче ку је при јат но из не на ђе ње. Та лен то
ван, про ми шљен и на дах нут при ступ 
епи сто лар ној фор ми, ужи вља ва ње у 
лик искре но за љу бље ног чо ве ка ви со
ких ин те лек ту ал них по тен ци ја ла и у 

лик же не ко јој су пи сма упу ће на, да ли 
су ме ди та тив ну про зу ко ја тре ти ра низ 
жи вот них, ре ли ги о зних, умет нич ких 
пи та ња, пре свих, сло же ност љу бав них 
осе ћа ња. Че твр та про зна књи га Мир ка 
Де ми ћа (1964) спа да у вред ни ја ро ман
си јер ска де ла ове де це ни је.

ДЕ СПИЋ, Ђор ђе, Спи рал ни тра го-
ви.  Кра ље во : На род на би бли о те ка 
Сте фан Пр во вен ча ни, 2005.  151 стр.

Пред чи та о ци ма је дру га књи га Ђор ђа 
Де спи ћа (1968) као и пр ва (Ак си о ло шки 
иза зо ви, 2000) по све ће на кри тич ком 
ту ма че њу де ла из са вре ме не срп ске 
књи жев но сти. У књи зи је 10 кри тич ких 
тек сто ва о књи га ма по е зи је са вре ме них 
пе сни ка (Сте ван Ра ич ко вић, Љу бо мир 
Си мо вић, Ибра хим Ха џић, Ни ко ла Вуј
чић, Д. Ј. Да ни лов, Во ји слав Ка ра но вић, 
Рад ми ла Ла зић, Жи во рад Не дељ ко вић, 
до нај мла ђих, Ми лош Пет ко вић и Мар
ко Ву ко вић. Дру ги део књи ге чи ни 7 ду

жих есе ји стич ких тек сто ва о књи га ма 
Ми о дра га Па вло ви ћа, Вас ка По пе, Са
ше Је лен ко ви ћа, Во ји сла ва Де спо то ва, 
Ми ло ва на Да ној ли ћа и Д. Ј. Да ни ло ва. 
Де спић у сво јим тек сто ви ма ко ри сте ћи 
но ви ју те о риј ску тер ми но ло ги ју да је 
сво је при лог ви ђе њу/вред но ва њу књи га 
и по е зи је са вре ме них ауто ра ис ти чу ћи 
отво ре ност при сту па  „ту ма че ње по е
зи је не би тре ба ло схва ти ти као на пор 
ка за о кру жи ва њу ње ног сми сла.

ДРАИНАЦ, Раде, Пе сник и бун тов-
ник - иза бра ни сти хо ви, иза брао 
и при ре дио Јо ван Пеј чић.   Ниш : 
Просвета, 2005.  330 стр.

У еди ци ји Књи жев ност ју га Ср би је 
об ја вље на је књи га иза бра них сти хо ва 
Ра де та Дра ин ца (18991943), зна чај ног 
пе сни ка срп ске и ју го сло вен ске ме ђу
рат не аван гар де. Аутор из бо ра Јо ван 
Пеј чић у крат ком по го во ру О овом из бо-
ру пи ше о из вор ним из да њи ма Дра ин
че вих књи га по е зи је по чев од Мо дрог 
сме ха (1920), Афро ди ти ног вр та (1921), 
Еро ти ко на (1923), Воз од ла зи (1923), 
Две аван ту ри стич ке по е ме (1926), Лир-
ске ми ни ја ту ре (1926), Бан дит или пе-
сник (1928) до Ули са (1938), Чо век пе ва 
(1938) и Дах зе мље (1940). Аутор је за 
ову при ли ку пре нео из глед ко ри ца пр
вих из да ња Дра ин че вих књи га по е зи је 
и у До да ци ма дао би о гра фи ју Ра де Дра-
и нац, жи вот и де ло (293316 стра на), би-
бли о гра фи ју у ко ју су осим из вор них из
да ња укљу че ни из бо ри Дра ин че ве по е
зи је (пр ви из бор је Сте ва на Ра ич ко ви ћа 
из 1960, за тим сле ди из бор Бан дит или 
пе сник из 1974, у из да њу СКЗ, та ко ђе Ра
ич ко ви ћев из бор, из бор Дра гу ти на Ог
ња но ви ћа из 1984, Ра до сла ва Вој во ди ћа 
из 1987, Сло бо да на Ко сти ћа из 1993, Са-
бра не пе сме 1. и 2. том, при ре дио Гој ко 
Те шић у окви ру ДЕ ЛА, 1989. и 1999, те 
из бо ри Вој во ди ћа 1999. и Сло бо да на 
Сто ја ди но ви ћа 2003), ан то ло ги је у ко
ји ма се на ла зе Дра ин че ве пе сме (по чев 
од пр ве 1927, за тим 1955, Ан то ло ги ји 
срп ске по е зи је Зо ра на Ми ши ћа из 1956, 
Ми о дра га Па вло ви ћа 1962. до нај но ви
јих на по чет ку овог ве ка).

ЂО КИЋ, Зо ран, Тај не се ме на.  Бе о
град : Јо ван, 2005.  204 стр.

Сво јом пр вом књи гом, 
ро ма ном Тај не се ме на, 
Зо ран Ђо кић из ла же 
при чу ко ја пу тем ли ко ва 
и до га ђа ја ар ти ку ли ше 
вре мен ску осу од по ло
ви не 20. ве ка до ње го вог 
кра ја. Реч је о лич ним, 
по ро дич ним и дра ми 
ко лек ти ва, аутор ће на јед ном ме сту 
упо тре би ти из раз „бал кан ска ра шо мо
ни ја да“, на бив шем ју го сло вен ском др
жав ном про сто ру. На ра ци ја се раз ви ја 
на два пла на. Пр ви, ко ји се од но си на 
лик Ни ко ле дат је сло же ним укр шта ји
ма по зи ци је објек тив ног при по ве да ча, 
кроз ди ја ло шке и мо но ло шке пар ти је 

►

Мир ја на Ђур ђе вић

 TO I  LET TE
− Сту дент? – Је ла, дивкел не ри ца у за тег ну тој цр ној уни фор ми, 

са бе лом ке це љи цом за лут ке и чип ка ним укра сом за лад ну трај ну 
он ду ла ци ју, по слов но је ису ка ла блок че. Тре ћи пут ве че рас. 

Мла дић ба ца че жњив по глед пре ко ра ме на, у та њир дру га Са ви
ћа, ко ло сал ног ми ли ци о не ра по зор ни ка, из ко га не ста ју пр же на 
крил ца, а ко сти се, пљуцпљуц, го ми ла ју на сал ве ти. Ши пак! Ову 
не ре гу лар ност у је лов ни ку, ко ји се ина че са сто ји од па су ља, пи ле
ћег па при ка ша и шкем би ћа у саф ту, ни ко не сме да по ме не гла сно. 
Ни дру гу Са ви ћу ни Је ли, она му је ри ба.

− Још јед но пи во – про мр си мо мак. 
Ја бла ни ца је пи јач на ка фа на, уз Ђе рам, са рад ним вре ме ном од 

по не дељ ка у пет ују тро до не де ље у по ноћ, тад чи сте. Мо жда. Нај и
сту ре ни је те ме Бер муд ског тро у гла До мо ви на-Жа гу би ца-Ја бла ни ца 
по ко ме лу та ју сту ден ти тех нич ких фа кул те та. Дов де до лу та ју тек 
рет ки, тек иза по но ћи, ако баш не ма ју куд. Као он, но ћас. Оти шао 
му по след њи трам вај, на по љу пљу шти ле де на ки ша, а он у ма ји ци 
крат ких ру ка ва и плат не ним па ти ка ма на бо су но гу, бу квал но је 
схва тио про ле ће, ју трос, ка да је кре нуо од ку ће.

За сто лом ис пред ње го вог три на куп ца по ку ша ва ју да обр ла те не
ког се ља ка за не ке рот кви це, оба ра ју му це ну, јер и су тра ће ки ша, 
ни ко не ће до ћи на пи ја цу, ри зик по сло ва ња. Чи ча се не дâ, то је 
пр во кла сна ро ба, из ке се ва ди узо рак, ру ме ну ве зи цу, и ка иш сла ни
не, пе ро рез из џе па, баш кад је Је ла оној тро ји ци до не ла три ду бо ка 
та њи ра гад не блат ња ве за пр шке.

− За ко га је па при каш? – пи та, и ве што раз ме шта та њи ре ме ђу ча
ше и пив ске фла ше. – Шта ћеш ти, де да? Са мо ле ба?

Смр ди. Чо ве че, ка ко то смр ди! На ка зан, на за го ре ло, на... Или 
смр ди из по дру ма, из кло зе та? Или се све по ме ша ло? У углу је, сам 
за аста лом, за спао сли кар, по знат, или је пе сник, ре че Је ла не што 
пре не ко ве че. Гла ва му па ла у та њир, а да га прет ход но ни је про пи
сно ома зао. Па при каш? Па суљ? Шкем би ћи? Све јед но. Све је истог 
уку са, бо је, ми ри са, ала смр ди!

− Сту дент? – Је ла, че твр ти пут.
− Пи во – још сат и по до пр вог трам ва ја. Не вољ но се ди же и кре ће 

ка по дру му, у кло ња ру. Tри пи ва.
До ле се из ли ла ка на ли за ци ја, во да се по пе ла до тре ћег сте пе ни ка. 

Мла дић се, за др жа ва ју ћи дах, спу сти до че твр тог и от коп ча шлиц.
− Шта ра диш ту? – друг Са вић си ла зи низ сте пе ни це, од лу чан и 

строг.
− Пи шам – ка же мла дић, шта да ка же?
− Ла ко је те би – мр мља друг Са вић, док се са ги ње да изу је ци пе ле 

и ча ра пе. – Ја мо рам да ке њам.
Па за вр ну но га ви це до ко ле на и за га зи у фе ка ли је.
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ликова, сегменте ретроспекције, упо
требе писама у функцији документа 
који убрзавају фабулу. Животна прича 
Рајка дата је у форми сказа, односно Рај
ко своје доживљаје из свог ратовања у 
Славонији, Сарајеву, на Романији, при
поведа Николи. Кроз Рајков сказ пун 
шокантних призора и догађаја, осим 
момента индивидуалне кривице и лан
ца освете, читалац улази у проблеме 
колективне кривице и ланца освете, 
вредности, права, врлина једног народа 
на рачун другог или трећег. Аутор се у 
свом првенцу смело упустио у романси
јерско обликовање стварности у којој 
се препознајемо као њени чиниоци.

ЖЕНСКЕ студије, искуства и пер-
спективе из Норвешке, приредиле 
Елисабета Рог и Милева Филипо
вић, превела с норвешког и обради
ла Татјана Радановић. – Подгорица : 
Фелберг, ЦИД, 2005.  228 стр.

Ова збирка есеја наста
ла је у оквиру сарадње 
Универзитета у Ослу, 
Центра за женске студије 
и студије рода и Универ
зитета Црне Горе. Избор 
је направљен на основу 
норвешких искустава, са 

циљем да буде део лектире за ову мул
тидисциплинарну област када се уве
де на универзитетске студије у Црној 
Гори. Књига обухвата текстове седам 
ауторки, универзитетских професор
ки, асистенткиња и магистранткиња. 
У првом тексту представљени су са
ми појмови женских студија и студија 
рода, као истраживања чији је циљ да 
учине видљивим женска искуства, као 
и значења везана за полност у нашем 
разумевању самих себе као припадни
ка одређене културе. Остали текстови 
посвећени су развоју женских студија 
и студија рода, приступима у оквиру 
њих, анализи односа међу половима у 
Норвешкој, проблемима државног фе
минизма, анализи медија и истражива
њима у области рада, као и неким про
блемима методологије истраживања у 
женским студијама.

ЕРИЋ, Добрица,  Балада о ковачу и 
мачкицама. - Рума : Српска књига, 
2005. 48 стр.

Библиотека Милица намењена најмла
ђим читаоцима књига Српске књиге из 
Руме, презентује Баладу о ковачу и мач-
кицама и још две бајке у стиховима, 
Добрице Ерића, доајена књижевности 
за децу и првог човека ове издавачке ку
ће. Добрица Ерић је у свом песничком 
умећу остао веран себи. На завидном 
нивоу потврђује да штиво за најмлађе 
може бити ин
тересантно под
једнако и стари
јима који поле
тарце уводе у 
магију писане 

речи. Књига је занимљива и по томе 
што су је илустровала деца  ученици 
другог разреда ОШ „Милан Ђ. Милиће
вић“ из Београда. Тако су се најмлађи 
равноправно својом маштовитошћу и 
вештином понели са светом одраслих и 
сврстали у ред врхунских илустратора. 
Одрасли за децу, деца одраслима пору
ка је књиге и потврда да је допуњавање 
света малих и великих рецепт за успех 
и напредак. Балада нужно има тужан 
тон поготово у завршници, а Ерић у 
својој балади спаја бајколике елементе 
и сегменте сурове стварности. Значењ
ски вишеслојна она одиста дира срце 
и најмлађих и оних најстаријих, јер је 
више од обичне песме о ковачу и ње
говим кућним љубимцима. Преостале 
две бајке су интониране другачије: јед
ној је основа легенда која се поједноста
вљује, контрапунктира банализовањем 
завршнице („Јежева бара“) и тиме је за
чињена хумором, а друга бајка је своје
врсна парафраза о размаженом детету, 
тј. Јагњету, које успева за неверицу сви
ма да оствари свој каприц („Велика пе
сма о малом јагњету“) Трокрака удица 
за крупне читаоце жељне истанчаности 
и артистичке пробраности.

ИЛИЋ, Слађана, Нешто се ипак 
догодило.  Зрењанин : Агора, 2005. 
 198 стр.

У књизи је млада ауторка окупила огле
де о савременој српској прози које је пи
сала и објављивала у књижевној перио
дици од 2000. до 2004. године. Ту она 
анализира, тумачи и вреднује одређен 
број приповедачких и романсијерских 
дела објављен у првој половини ове де
ценије. Од старијих писаца заступљене 
су анализе књиге Воје Чолановића, Па
вла Угринова и Милорада Павловића. 
Ауторка је посветила континуирану па
жњу романима Радована Б. Марковића 

наглашавајући да га 
помиње искључиво 
у контексту најбо
љих савремених срп
ских писаца. Следе 
написи о делима 
Саше Хаџи Танчи
ћа, Д. Албахарија, 
Ј. Аћина, Радосава 
Стојановића, Стане 

Динић, Д. Великића, С. Басаре, В. Пав
ковића, М. Марчетића, Љубице Арсић, 
укупно тридесет аутора који су у првој 
половини ове деценије објавили један 
или више наслова приповедног или 
романсијерскох жанра. Попут малог 
броја колега Слађана Илић је уложила 
велики труд у опсервацији живог тока 
српске прозе из пера генерацијски и по
етички диспаратних аутора.

ИЛУКИЋ, Јово, Ана Марија ме је 
лудо волела.  Београд : Књижевна 
омладина Србије, 2005.  137 стр.

Фабулативну окосницу трећег романа 
Јове Илукића (1976, Аранђеловац) чине 
доживљаји двадесетдвогодишњег Хер
мана и његове љубави Ана Марије. Ако 
је жесток сукоб са институцијама (поро
дица, школа, војска, црква, уметност) 
један од узрока својеврсне распетости 
главног јунака, значењски и структур
но повлашћено место Илукићевог рома
на чини јунакова потрага за идеалном 
љубави. Аутор не иронише, нити пасти
шизира туђе „писмо“ , већ са завидном 
креативном снагом предочава низ осу
јећености, препрека, самодеструктив
них и деструктивних аката, стварних 
и умишљених психолошких и инте
лектуалних (тек су у првој младости) 
фрустрација главних јунака. Вртоглава 
драматичност љубавног односа Херма
на и Ана Марије разрешава се једним 
дефинитивним НЕ свету у коме живе. 

Следећи суштинске одлике своје нове 
романескне нарације Илукић је одолео 
могућем мелодраматском разрешењу 
психолошких и осталих конфликата са
временог Ромеа и његове Јулије.

ЈАКШИЋ, Миодраг, Мали змај и 
његови снови, ауторско издање.   
Београд, 2005.

По веровању Кинеза свет почива на ле
ђима змаја. Змај је носилац света, а на 
млађима свет остаје па ето две одредни
це за књигу за децу Миодрага Јакшића, 
заменика министра за дијаспору. Све
стран по природи и талентима доказује 
да га није мимоишао ни списатељски 
дар. У стиховима се осећа његова бли
скост и повезаност са народном тради
цијом као и иноваторство у лексичком 
погледу. Породица змајева башкари се 
у књизи са све својим чудесним број
ним окружењем. У главним улогама 
су мали змај и његова сестрица, а орке
стром диригује тата змај. Песмице су 
врло певљиве и згодне за компоновање 
на чему се увелико ради, а Јакшић и у 
овој области има искуства па ћемо још 
слушати...

ЈЕМЕЦ, Дмитриј, Методије Бусла-
јев, Маг поноћи, илустрације А. Јац
кевич, превод Весна Томић.  Београд 
: Евро, 2005.

После великог успеха Харија Потера, 
најмлађе читаоце осваја серија рома
на о деци чаробњацима. Италијанску 
књижевницу Муни Вичер и њену де
војчици са Шестог Месеца следи руски 
писац Дмитриј Јемец, који је креирао 
лик дечака Методија Буслајева. Мит
ски призвук његовог имена уистину и 
активира митску подлогу слике света, 
вечиту борби између добра и зла. Овај 
мали маг поноћи рођен је у тренутку 
потпуног помрачења сунца, што му је 
омогућило несвакидашњи дар. Он у 
себе упија сва осећања своје околине 
и преображава их у чисту магију, неоп
ходну како чуварима светлости, тако и 
чуварима таме. После низа пустолови
на, дечаков напор бива награђен. Мето
дије је промовисан у владара светлости 
и исписује нову страницу света.

ЈОВИЋ, Спиридон, Етнографска 
слика славонске војне границе, 
приредила Славица Гароња Радова
нац, превео с немачког Страхиња К. 
Костић. - Београд : Чигоја штампа, 
2005.  131 стр.

Књижевни рад Вука С. Караџића подста
као је и настанак првих етнографских 
дела домаћих аутора. Међу прве радове 
те врсте спада и дело Спиридона Јовића 
(1801, Петриња 1836, Беч) које је напи
сао на немачком језику и објавио 1835. 
у Бечу под називом Етнографска слика 
славонске војне границе. Дело је превео 
Страхиња К. Костић и објавио у 9. и 10. 
свесци Зборника матице српске за књи

► ЕГЕРИЋ, Весна, Свилени вео и друге приче.  
Ниш : Нишки културни центар, 2005.
Часопис UNUS MUNDUS 15161718 доноси при
че Весне Егерић. Укупно 14 прича, које говоре о 
животном путу великих људи  књижевника из 
различитих векова и различитих нација, као што 
су: деспот Стефан Лазаревић, владика Николај Велимировић, Кетрин Мен
сфилд, Вирџинија Вулф, Виктор Иго, Хофман, Шели, Марија Бенкендорф, 
Бернард Шо, Милена Павловић Барили, Хајнрих фон Клајст. Једино „Бео
градске приче“ и „Титаник“ не говоре о књижевницима већ о младим љу
дима из нама блиског времена и урбане средине, на које су утицале ратне 
деведесете и којима су, у стању опште отуђености, потонули идеали. При
че о књижевницима прате њихов живот од неког за њих значајног догађаја 
у детињству (понекад од тренутка рођења) па теку све до њихове смрти, уз 
опис те смрти. У прози Весне Егерић можемо пратити како живот утиче на 
обликовање књижевних дела (и сликарских, кад је реч о Милени Барили), 
тачније које су то животне и душевне околности преточене у дела, у поједи
не ликове, мотиве и ситуације. След догађаја, описи, коментари о делима, 
сцене, дијалози, снови, као и коментари који откривају унутарње драме 
јунака ових прича  чине ову прозу занимљивом и снажном. Мноштво поет
ских и прозних цитата  пре сваке приче, одмах после наслова, али и током 
приповедања  даје причама посебну свежину. Кроз приче Весне Егерић 
сазнајемо да је животни пут свих њених јунака трновит, праћен бројним 
тешкоћама (историјске, друштвене и економске околности, породичне не
воље, болест, несрећне љубави) и да сви они трагају за једним вишим сми
слом, за „златном нити“, као што чини Џек Лондон у истоименој причи.
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жевност и језик 19611962. Као посебна 
књига у репрезентативном издању дело 
се објављује 175 година после немачког 

издања. Према речи
ма приређивача др 
Славице Гароње Ра
дованац Спиридон Јо
вић је у великој мери 
заборављени „после
ник у српској етногра
фији и књижевности“, 
као један из групе 
писаца нашег пред

романтизма. Из данашње перспективе 
Јовићева књига се указује као „прави 
бисер“ етнографске науке (извори, си
стематичност излагања, објективност, 
ерудиција, обавештеност, полемика са 
нетачним ставовима других научника. 
Предмет Јовићевог рада је део Војне 
границе, онај „Савом одвојен од Баније, 
а Дунавом од банатске Војне границе, 
реч је из данашње констелације о Сла
вонији у Хрватској. Познавалац живота 
на граници, рођен у том подручју сво
јим делом итекако је утицао на аустриј
ске писце о тзв. доњим земљама, цар
ском Бечу у великој мери непознатим 
кад је реч о пореклу граничара, језику, 
њиховој вери, домаћем животу.

ЈОВАНОВИЋ, Миленко Д., Арго-
наут на каучу.  Београд : Чигоја 
штампа, 2005.

Поред књиге кратке про
зе под називом Дневник 
бившег заводника, Ми
ленко Д. Јовановић обја
вио је четири књиге песа
ма. Аргонаут на каучу је 
његова пета књига поези
је. У књизи преовлађују 

песме дугог стиха; у неким песмама 
присутна је рима, која повезује удаље
није стихове унутар строфе. Исповед
ни тонови, обојени тренуцима осаме, 
сете и запитаности над судбином чове
ка и света, праћени су упливом свако
дневице, уз препознатљиве реквизите 
модерног времена али и дневнополи
тичке ситуације (компјутери, клонира
ње, несташица, транзиција и слично). 
Протицање времена, годишња доба и 
доба дана окосница су многих песама. 
Збирку карактерише и дијалог са тради
цијом, у виду цитата из домаћег и свет
ског песништва, као и познавање грчке 
митологије.

КАЛОЂЕРАПЕТРОВИЋ, Долорес, 
ЖИВОЈИНОВИЋ Бранимир, Гете 
код Срба и Црногораца.  Гетеово 
друштво у Београду, 2005.

Ова, до сад најисцрпнија библиографи
ја о рецепцији Гетеа на нашим просто
рима, бележи српске преводе Гетеових 
дела, литературу о њему, као и све пре
раде и сценске адаптације закључно са 
2004. годином. Грађом су обухваћени 
преводиоци и писци српске и црногор
ске националности, било где да су обја

вљивали радове, као и страни писци и 
преводиоци који су објављивали у дана
шњим границама Србије и Црне Горе. 
Најважнији извори су раније објавље
не библиографије о Гетеу, класичне и 
електронске базe података најзначајни
јих домаћих библиотека и Музеј позо
ришне уметности Србије. Као основа 
је послужила студија „Библиографија 
Гетеа на српскохрватском“ Бранимира 
Живојиновића, објављена као додатак у 
књизи Ј. В. Гете, Песме, Београд, БИГЗ, 
1977. Период који је детаљно истра
жио Бранимир Живојиновић (до 1974) 
допуњен је подацима које је сакупила 
Долорес Кало
ђераПетровић, 
између осталог 
и из рукописа 
Бранимира Жи
војиновића, ко
ји је до краја жи
вота наставио 
да бележи би
блиографске по
датке о Гетеу.

КАРКАТЕРА, Лоренцо, Спавачи, сa ен
глеског превела Маја Пантић.  Београд 
: Чаробна књига, 2005.  323 стр. 

Некадашњи репортер дневника Дејли 
Њуз, Лоренцо Каркатера је романсијер 
чија је проза исписана урбаним, модер
ним стилом. Његове романе карактери
шу препознатљиви ликови, динамична 
радња, духовити дијалози и неочекива
ни расплети. Роман Спавачи заправо је 
Каркатерина аутобиографска проза по 
којој је пре девет година снимљен исто
имени филм са Дастином Хофманом, 
Робертом Де Ниром и Бредом Питом 
у главним улогама. Спавачи описују 
проблеме са којима се сусрећу четири 
дечака у криминалном окружењу Па
клене кухиње  њујоршког кварта у 
коме је писац одрастао.  Контроверзна 
мемоарска проза Лоренса Каркатере у 
дикенсовском маниру пружа нам потре
сну слику једног сиромашног света, у 
коме владају закони улице. Зато ово 
сведочанство о пријатељству, љуба
ви, страху и освети, превасходно због 
емоционалне искрености којом одишу 
странице ове књиге, читаоца не може 
да остави равнодушним.

КИНГ, Стивен Мајкл, Мили, Џек и 
разиграни мачак. - Београд : Бели 
Пут, 2005.

Мили, Џек и разиграни мачак говоре о 
људској потреби за креативним изража
вањем личности, али и о неспремности 
да се свету признају „другачије“ потре
бе. Говори о страху да се појединац из
двоји и скрене из општеприхваћених 
токова свакодневице, стрепњи која нас 
затвара у себе саме. Када је о деци реч, 
она су најчешће на овакво издвајање 
спремнија од одраслих, ваљда зато што 
нису оптерећена тривијалним пробле
мима свакодневног живота. А ипак, 
каткад их треба тек мало подстаћи, па 
да почну уживати у својим способно
стима које се онда на најлепши начин 
развијају, творећи лепоту и за себе и за 
друге. Ова књига, речју и сликом, може 
бити тај мали додир дечје душе, који по
креће и, што је још важније, ослобађа 
машту.

КИШ, Данило, Из преписке.  Вр
шац : КОВ, 2005.

Киш је за собом 
оставио мали број 
писама. Та писма 
су сачували њего
ви кореспонденти: 
пријатељи, чита
оци, преводиоци, 
особе са којима је сарађивао. Писма 
која је Киш писао карактеристична су 
по једноставности, концизности, сведе
ности на информативне појединости 
без икаквих исповедних тонова и ин
телектуалистичких претензија. Писма 
заступљена у овој књизи су најпре ор
ганизована тематски. Главна тема ових 
писама је књижевни живот и актуелни 
књижевни догађаји тог времена. Писма 
су углавном упућивана уредницима 
часописа или уредницима издавачких 
кућа. Са намером да помогне својим 
књижевним пријатељима писао је и 
писма утицајним личностима  на при
мер, његово писмо упућено Франсоа 
Митерану поводом случаја песника Гој
ка Ђога. Киш је примао писма чији су 
аутори имали намеру да му помогну. У 
овој књизи је заступљено највише писа
ма из периода „афере“ око Гробнице за 

Бориса Давидовича и Часа анатомије. 
Писма су подељена у четири скупине: 
Писма Данила Киша, Писма савремени
ка, Писма читалаца и Писма пријатеља. 
Књига се завршава Appеndixom у којем 
уместо писама двоје пријатеља Данило 
Киш и Марија Чудина размењују своје 
„заветне дарове“. Читајући ова писма 
осим о Кишовом односу према уредни
цима, сазнајемо и његово мишљење о 
томе шта је прича и која је њена функ
ција, сазнајемо његово поимање кича, 
његово мишљење о романима који су 
изашли крајем седамдесетих година, 
о различитим књижевним приступима 
феноменима стварности и сл. Књигу 
Из преписке Данила Киша приредила 
је Мирјана Миочиновић.

КЛАСОВИЋ, Снежана, Приче о Ми-
лени.  Београд : Народна књига  
Алфа, 2005.
 
Књига Снежане Класовић је књига за 
децу која садржи 15 прича. Оно што 
повезује ових петнаест прича је јунаки
ња Милена која је необична девојчица, 
самим тим што је маштовита и враго
ласта. Као и свако дете, она је склона 
сањарењу и одгонетању загонетки. Ова 
београдска девојчица повешће младе 
читаоце у своје авантуре и то са другим 
јунацима: прво баком која је јунакињи 
прави саговорник, и осталим чланови
ма породице. Ауторка је користила по
знату формулу у градњи приче: кроз 
причу у причи  у дијалогу, могу да се 
открију тајне. У овој књизи има свега 
оног што деца у стварности доживе, 
има много недоумица, смело
сти, страхова, и уз све то неста
шлука. Ауторка је показала, на 
један ненаметљив начин, жељу 
јунакиње да учествује у реал
ном свету објашњавајући га, и 
сазнавајући га, али уз само по
времено уплитање бајковитих 
мотива („Прича о гугутки“). Скоро сва
ка прича има модел приче  питалице 
и поруку а то је: велика љубав ка свету 
који нас окружује и мотивисаност ка 
истраживању. Млади читаоци ће многе 
ствари сазнати из Милениних авантура 
када се прошетају са овом јунакињом 
кроз приче: „Прича о страху“, „Прича о 
бекству“. Књига се чита лако и речени

►

KЛАДОВО транспорт. - Јеврејски историјски 
музеј Београд - Савез јеврејских општина Србије 

и Црне Горе

Компакт диск Кладово транспорт обележава шездесетогоди
шњицу неуспелог и трагичног путовања које су Јевреји из 
Немачке, Аустрије и Чехословачке подузели како би побегли 
од немачког терора и докопали се Палестине. Око 1200 избе
глица је 1939. стигло у Југославију бродом преко Дунава, где 
их је преузео Савез јеврејских општина Краљевине Југослави
је. Пошто се чекање на брод који је требало да их превезе до 
Палестине одужило, избеглице су остале у Кладову неколико 
месеци, а са приближавањем Немаца су пребачене у Шабац. 
Око двеста деце успело је да буде пребачено возом до Палести
не само неколико дана пре окупације. Сви мушки Јевреји и 
Роми су стрељани поред Шапца након тзв. „марша смрти“, а жене с децом су депортоване за Београд 
фебруара 1942, где су ликвидиране гасом у логору Сајмиште. Поред бројних фотографија и других 
докумената, компакт диск са подацима на српском и енглеском садржи спискове страдалих и спасе
них, као и податке о свечаној комеморацији која је одржана 2002. године у Кладову.
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це су јед но став не и пит ке, та ко да књи
га има и еду ка тив ни ка рак тер.

КНЕЖЕВИЋИвашковић, Милка, Кућа 
страха. - Београд : Сиг на ту ре, 2005.

Ку ћа стра ха у под на сло ву 
но си на зив „Ма ли во дич 
кроз хо рор“.Азбуч ник да је 
основ не пој мо ве ве за не за 
узроч ни ке стра ха у ан тро
по ло ги ји и умет но сти. Љу
ди су увек би ли оп чи ње ни 
оним што им ле ди крв у 

жи ла ма те оту да за ни ма ње за ова кву 
ли те ра ту ру по ти че не са мо од за љу бље
ни ка у хо рор, већ на про тив и од оних ве
чи тих стра шљи ва ца ко ји кра јич ком ока 
гле да ју филм или ви ре кроз пр сте или 
по кри ве ни ја сту ком на слу ћу ју стра хо
те. Стил ма лог во ди ча је ра зно лик  од 
по зна ва ња и струч ног об ја шње ња пси
хи ја триј ског, пре ко ан тро по ло шких 
ми ни сту ди ја до жар го на и тек ста за чи
ње ног ху мо ром. Ово по то ње је нај о со
бе ни је, јер смех и страх, два опо нен та 
ко ји не рет ко иду ру ку под ру ку ску па, 
нај бо љи су на чин да се раз би је фа ма хо
ро ра и пре ба ци га у дру гу ра ван. Исто
доб но је по ка за но да нај бе збри жни ја 
ме ста за за ба ву и смех као што су лу на 
пар ко ви и клов но ви у ру ка ма екс пе ра та 
за стра ву и ужас мо гу по ста ти ноћ не мо
ре и ду бо ко се уре за ти у под свест као 
из во ри шта зла. Дат је пре глед ауто ра 
из обла сти књи жев но сти, фил ма као и 
мно штво пој мо ва у окви ру ових умет но
сти или ми мо њих  од цр не мач ке до 
подво је не лич но сти и лу ди ла.

КНЕ ЖЕ ВИЋ, Ма ри ја, In Tac tum.  
Кра ље во : По ве ља, 2005.

Збир ка пе са ма Ма ри је Кне
же вић In Tac tum ка рак те ри
стич на је по окре ну то сти 
лир ског су бјек та тра ди ци
ји и про шло сти, али и по 
спе ци фич ном ис пи ти ва њу 
„егзо ти ке“ зе ма ља тре ћег 
све та. Ис пи ту је се тем пе
ра мент љу ди у окви ру тог 

све та, њи хов на чин жи вље ња, њи хо во 
по и ма ње све та и жи во та, њи хо во од
у ста ја ње од тра же ња не ке но ве зе мље 
и не ког бо љег жи во та, на вик ну тост на 
без на ђе. Ве што се слу же ћи иро ни јом, 
пе сни ки ња до ча ра ва сва ко дне ви цу, го
во ри о на ви ка ма љу ди ко ји су на иви ци 
со ци ја ле. Ре зиг ни ра ност и ту гу под вла
чи ти ши ном или зву ци ма обое. Вре ме
ном и про сто ром до ми ни ра ју мрак и 
страх ко ји усло вља ва ју не де ло ва ње и 
тро мост. У ве зи с тим и под се ћа ње на, 
не та ко дав но вре ме ка да су у све ту 
по сто ја ли ло го ри и ка да су по зе мљи 
ту ма ра ле ко ло не из бе гли ца. По сле ди
це та квих до га ђа ја су трај не, па та ко у 
зе мљи о ко јој пе сни ки ња пе ва, иро нич
но се кон ста ту је да и да нас љу ди са вим 
нор мал но ле лу ја ју по ку ша ва ју ћи да 
кре ну да ље. На та квим опу сто ше ним 
про сто ри ма ти ши на се ко ри сти као је

ди ни лек. На опу сто ше ним ме сти ма 
љу ди опу сто ше них ду ша те шко се мо
гу на вик ну ти на мир и на све оно што 
су од у век во ле ли. На гри же ни му ком и 
ту гом не пре по зна ју ви ше ни пе сму пти
ца. Је ди на њи хо ва уте ха је збли жа ва ње 
са љу ди ма слич не суд би не. Слу же ћи се 
иро ни јом пе сни ки ња сни жа ва го то во 
све ма ни фе ста ци је са вре ме не по ли ти ке 
и са вре ме ног све та и утвр ђу је да је ме
ха ни зам њи хо вог де ло ва ња лаж, пре ва
ра, уби ја ње, ли це мер је, не мо рал, де ви
ја ци ја: го во ри о „пре са ђи ва њу ра та“, о 
обра ћа њу гра ђа на гра ђа ни ма, о про сја
че њу про ла зни ка од про сја ка, о раз во ду 
бо га та ша и пе ва чи це, о ве зи ма не кен ке 
и кре а тор ке, о ува жа ва њу и озва ни че њу 
сва ког ап сур да. У пе сма ма ове збир ке 
да та је апо ка лип тич на сли ка све та опу
сто ше ног ра то ви ма и пре пла вље ног 
ту га ма и бо ло ви ма чо ве ка ко ји ви ше не 
пре по зна је ни соп стве ни глас у мра ку 
ко ји тра је у ње му и ван ње га.

КЛАЈН, Иван, Реч ник је зич ких не-
до у ми ца, ЦД. – Београд : Кош енд 
ко., 2005.

Пр во елек трон
ско из да ње по пу
лар ног са вет ни
ка о то ме „ка ко 
се шта ка же и 
пи ше“ са др жи 
из ра зе, об ли ке и кон струк ци је ко ји нас 
у сва ко днев ном го во ру до во де у ди ле
ме. Ту су при ме ри и упут ства за пра
ви ла за пи са ње ве ли ког и ма лог сло ва, 
са ста вље но и ра ста вље но пи са ње ре чи, 
тран скрип ци ју стра них ре чи и име на, 
но ви је ре чи и име на ко ја сре ће мо у ме
ди ји ма, фра зе о ло шки из ра зи ко ји су 
по зајм ље ни из стра них је зи ка. Од ред
ни це се ја вља ју у об ли ку за себ не ре чи, 
али и по је ди ног гла са и сло ва, по чет ка 
или за вр шет ка ре чи. Елек трон ски Реч-
ник је зич ких не до у ми ца са др жи све што 
има ју и штам па на из да ња, али при то
ме омо гу ћа ва бр же про на ла же ње ре чи, 
пре тра жи ва ње кроз це ло куп ни текст 
као и про на ла же ње иди о ма, ре чи и зна
че ња ко ји ни су по ме ну ти као од ред ни
це. Ми ни мал на и оп ти мал на кон фи гу
ра ци ја за рад овог про гра ма на ве де на је 
на омо ту из да ња.

ВИЛСОН, Дејмон и Колин, Ве ли ка 
ен ци кло пе ди ја не ре ше них за го-
нет ки, пр ви и дру ги део. Београд 
: На род на књи гаАл фа, 2005.   376 
стр. (пр ви део) и 387 стр. (дру ги део)

Ве ли ка ен ци кло пе ди ја не ре ше них за
го нет ки се мо же по сма тра ти као скро
ман по ку шај да се на зру нео бич но сти 
ко је се на ла зе са дру ге стра не. Чу ве ни 
ауто ри и ис тра жи ва чи па ра нор мал ног, 
Ко лин и Деј мон Вил сон ис тра жу ју нај
ин три гант ни је фе но ме не свих вре ме на 
ко ји се хи ља да ма 
го ди на оти ма ју об
ја шње њи ма. Ме ђу 
њи ма су: Атлан ти

да, Бер муд ски тро у гао, та јан стве ни не
ста нак Ага те Кри сти, То рин ски све ти 
по кров, ко је био Џек тр бо сек, да ли се 
Јо ван ка Ор ле ан ка вра ти ла из мр твих, 
чу до ви ште из Лох Не са, где је Мо на 
Ли за, Мор ске не ма ни,... По ку ша ва ју да 
да ју об ја шње ња ових фе но ме на ком би
ну ју ћи на у ку и оста ле мо гућ но сти.

КО СТИЋ, Зо ран: Пут за Ца ри град 
и дру ге дра ме.  Ба ња Лу ка : Глас 
срп ски, 2005.  221 стр.

У књи зи је аутор 
оку пио че ти ри дра
ме чи је је ин спи ра
тив но по ла зи ште 
за јед нич ко. Реч је о 
сло вен ској те ма ти
ци би ло да се ра ди о 
фик ци о на ли за ци ји 
исто риј ских мо ме на та (јед но чин ка Три-
на е сти дан), са вре ме ним зби ва њи ма 
(Ко њар ник de lu xe) или фан та зма го рич
ном укр шта ју про шло сти, са да шњо сти 
и там ној ви зи ји бу дућ но сти (Пут за Ца-
ри град). И дра ма На кон пред ста ве те ма
ти зу је срп скору ску исто риј ску при чу 
по во дом су ко ба око Ин фор мби роа. Ко
сти ће ве дра ме се из во де и по ста вља ју 
на ре пер то ар ви ше срп ских и ру ских по
зо ри шта. Ако у две ду о дра ме (два ли ка) 
до ла зи до из ра жа ја Ко сти ће ва ди ја ло
шка ве шти на, дра ма Пут за Ца ри град 
са пре ко два де сет ли ко ва спа ја ве ли ке 
исто риј ске пе ри о де, са фан та зма го рич
ном ви зи јом Свет ске Ује ди ње не др жа
ве, пре ра ста ју ћи у са ти рич ну гро те ску. 
Афир ми сан и по знат као пе сник Зо ран 
Ко стић се сво јом дру гом књи гом драм
ских тек сто ва до ка зу је и као вр стан и 
ино ва ти ван драм ски пи сац.                           

КОВАЧЕВИЋ,  Мир ја на,  Беоњача 
Београда.  Младеновац : Шу ма диј
ске ме та фо ре, Би бли о те ка гра да Бе
о гра да „Де спот Сте фан Ла за ре вић“, 
2005.

Ми ло зву чан на зив збир ке по е зи је от
кри ва 83 пе сме ми ло звуч них ре чи али 
не и зна че ња. Аутор ка бе ли ну гра да тра
жи ду шом у ду ши око ли не и у оп штем 
вр тло гу оту ђе но сти, са мо ће, де се то го
ди шњих и ду жих пе ри о да без на ђа, у не
под но шљи вој те жи ни сва ко дне ви це.
Ма хом љу бав не пе сме (љу бав упор но 
по на вља да не оста не глу ва) у ко ји ма 
спа ја бру та лан са вре ме ни из раз, иро ниј
ски од мак, са хар мо ни јом ре чи, про бра
них и од не го ва них у ри зни ци ста ри на.
Зеб ња је дин ке ко ја мо ра про жи ве ти 
удар че сти ца у гра ду ко ме смо и име 
за бо ра ви ли, ко ја тра жи по моћ раз ро га
че них очи ју у ли те ра ту ри ми мо жи во та 
и ко ја кри чи опа са на зи ди на ма бе лог 
гра да„Ме ни тре ба си гур ност“. Ис тан
ча на лир ска ис по вест про шло го ди шње 
до бит ни це Ма ти ће вог ша ла, пре мо шћу
је јаз из ме ђу лич ног и оп штег осе ћа ја 
уса мље но сти, стра ха и оту ђе но сти са
вре ме ног су бјек та.

КЊИЖЕВНЕ те о ри је XX ве ка, уред
ник др Ми ло слав Шу тић.  Београд 
: Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност, 2004.  511 стра на.

Збор ник Књи жев не те о ри је XX ве ка об
у хва та ра до ве ви ше од 40 ауто ра на срп
ском, ру ском, не мач ком и ен гле ском 
је зи ку. На стао је на осно ву ре фе ра та 
на исто и ме ном ме ђу на род ном ску пу, 
одр жа ном у де цем бру 2000. го ди не, у 
ор га ни за ци ји Ин сти ту та за књи жев
ност и умет ност. По ред увод ни ка и 
тек ста по све ће ног успо ме ни на др Ми
лу Стој нић, збор ник је по де љен на три 
са др жин ске це ли не. У пр вом де лу се 
раз ма тра ју оп шти про бле ми ве за ни за 
књи жев не те о ри је и њи хов раз вој у два
де се том ве ку; дру ги део чи не ра до ви по
све ће ни од ре ђе ним те о риј ским при сту
пи ма, као и жан ров ски про бле ми, пи та
ња пе ри о ди за ци је, док су у тре ћем де лу 
они тек сто ви ко ји се ба ве пред став ни
ци ма по је ди них пра ва ца као и до ма ћом 
те о риј ском ми сли. На кра ју се на ла зе 
ин декс пој мо ва и ин декс име на, а сва ки 
рад има и ре зи ме на стра ном или на срп
ском је зи ку. Пи та ња ко ја ра до ви у овом 
збор ни ку по ста вља ју ти чу се ве ли ког 
оби ма и бр зог раз во ја књи жев них те о
ри ја у 20. ве ку, бур не сме не па ра диг ми, 
од но са књи жев но сти и дру гих ди сци
пли на, гра ни ца књи жев ног дис кур са, 
до при но са по је ди нач них те о ре ти ча ра, 
свет ских и до ма ћих, као и зна че ња по
је ди них до ма ћих књи жев них тек сто ва 
у све тлу те о риј ских при сту па.

КУНЦ, Дин, Же сти на, сa ен гле ског 
пре вео Ни ко ла Пе та ко вић.  Београд 
: Ча роб на књи га, 2005.   357 стр.

Дин Кунц при па да ка те го ри ји нај про
дук тив ни јих аме рич ких пи са ца три
ле ра и хо ро ра. Аутор је око сто ти нак 
ро ма на и при по ве да ка од ко јих је мно
ге об ја вио под псе у до ни мом. За Кун ца 
књи жев ни кри ти ча ри, пре вас ход но 
због пси хо пат ских али вра шки ин те ли
гент них не га ти ва ца ко ји деј ству ју у ње
го вим књи га ма, ис ти чу да је нео спо ран 
мај стор на пе тих си ту а ци ја. У ње го вом 
слу ча ју ста во ви кри ти ке и пу бли ке се 
по кла па ју, што по ка зу је чи ње ни ца да 
су Кун цо ви ро ма ни пре ве де ни на 38 
је зи ка и про да ти у 200 ми ли о на при
ме ра ка. Же сти на је при ча о ка тар зи, 
о сна зи да се иза зо ве суд би на и учи ни 
до бро као од го вор на зло. Кун цо ва не
ве ро ват на спо соб ност да урав но те жи 
пси хо ло шко и емо тив но са фи зич ким 
ре а ли змом те ра чи та о ца да ову про зу 
иш чи та у јед ном да ху.

ЛУТХАНДЕР, Еле о но ра, Хварска 
приговарања.  Београд : КОС, 2005. 

Хвар ска при го ва ра ња но се у се би две 
по ло ви не ја бу ке, две књи ге исте аутор
ке  њен пр ве нац Звон чи ћи сре ће и Пут 
у Гдињ на стао за вре ме оп штих не по
го да 1994. За јед нич ка обе ма књи га ма 
је ори ги нал ност, са мо свој ност еман ци
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КОВАЧЕВИЋ,  Мир ја на,  Беоњача 
Београда.  Младеновац : Шу ма диј
ске ме та фо ре, Би бли о те ка гра да Бе
о гра да „Де спот Сте фан Ла за ре вић“, 
2005.

Ми ло зву чан на зив збир ке по е зи је от
кри ва 83 пе сме ми ло звуч них ре чи али 
не и зна че ња. Аутор ка бе ли ну гра да тра
жи ду шом у ду ши око ли не и у оп штем 
вр тло гу оту ђе но сти, са мо ће, де се то го
ди шњих и ду жих пе ри о да без на ђа, у не
под но шљи вој те жи ни сва ко дне ви це.
Ма хом љу бав не пе сме (љу бав упор но 
по на вља да не оста не глу ва) у ко ји ма 
спа ја бру та лан са вре ме ни из раз, иро ниј
ски од мак, са хар мо ни јом ре чи, про бра
них и од не го ва них у ри зни ци ста ри на.
Зеб ња је дин ке ко ја мо ра про жи ве ти 
удар че сти ца у гра ду ко ме смо и име 
за бо ра ви ли, ко ја тра жи по моћ раз ро га
че них очи ју у ли те ра ту ри ми мо жи во та 
и ко ја кри чи опа са на зи ди на ма бе лог 
гра да„Ме ни тре ба си гур ност“. Ис тан
ча на лир ска ис по вест про шло го ди шње 
до бит ни це Ма ти ће вог ша ла, пре мо шћу
је јаз из ме ђу лич ног и оп штег осе ћа ја 
уса мље но сти, стра ха и оту ђе но сти са
вре ме ног су бјек та.

КЊИЖЕВНЕ те о ри је XX ве ка, уред
ник др Ми ло слав Шу тић.  Београд 
: Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност, 2004.  511 стра на.

Збор ник Књи жев не те о ри је XX ве ка об
у хва та ра до ве ви ше од 40 ауто ра на срп
ском, ру ском, не мач ком и ен гле ском 
је зи ку. На стао је на осно ву ре фе ра та 
на исто и ме ном ме ђу на род ном ску пу, 
одр жа ном у де цем бру 2000. го ди не, у 
ор га ни за ци ји Ин сти ту та за књи жев
ност и умет ност. По ред увод ни ка и 
тек ста по све ће ног успо ме ни на др Ми
лу Стој нић, збор ник је по де љен на три 
са др жин ске це ли не. У пр вом де лу се 
раз ма тра ју оп шти про бле ми ве за ни за 
књи жев не те о ри је и њи хов раз вој у два
де се том ве ку; дру ги део чи не ра до ви по
све ће ни од ре ђе ним те о риј ским при сту
пи ма, као и жан ров ски про бле ми, пи та
ња пе ри о ди за ци је, док су у тре ћем де лу 
они тек сто ви ко ји се ба ве пред став ни
ци ма по је ди них пра ва ца као и до ма ћом 
те о риј ском ми сли. На кра ју се на ла зе 
ин декс пој мо ва и ин декс име на, а сва ки 
рад има и ре зи ме на стра ном или на срп
ском је зи ку. Пи та ња ко ја ра до ви у овом 
збор ни ку по ста вља ју ти чу се ве ли ког 
оби ма и бр зог раз во ја књи жев них те о
ри ја у 20. ве ку, бур не сме не па ра диг ми, 
од но са књи жев но сти и дру гих ди сци
пли на, гра ни ца књи жев ног дис кур са, 
до при но са по је ди нач них те о ре ти ча ра, 
свет ских и до ма ћих, као и зна че ња по
је ди них до ма ћих књи жев них тек сто ва 
у све тлу те о риј ских при сту па.
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поване песникиње која шокира отво
реношћу не само у поимању света око 
себе већ и у тражењу песничког израза. 
Својеврсна конверзација песникиње са
ме са собом, са сопственим писмом, а 
другом књигом Пут у Гдињ наглашена 
је додатна потреба за комуникацијом 
у смислу оживљавања људскости у од
љуђеном ратом обухваћеном подручју. 
Елеонора комуницира на више нивоа и 
језика  српском, хрватском, енглеском, 
шведском, удише дах живота мртвом 
латинском. Грађанка света, ерудита, 
вешти стихотворац са акцентом на иро
нијском суровошћу реалности, крије 
своју рањивост. Песникиња је попут 
руже како вели у једној песми а ова се 
брани само трном или сном.

МАЛЕТИЋ, Гордана, Крађа винчан-
ске фигурице. – Београд : Народна 
књигаАлфа, 2004.

Класичан дечји роман чији заплет садр
жи два деци драга приповедна обрасца 
 авантуристички и љубавни. Догодов
штине Владе, Каће, Станка, Марка, Ма
лине, не доприносе само занимљиво
сти приповедања, него су и фон на коме 
књижевница развија идејни план, засно
ван пре свега на ставовима о вредности. 
Добро и зло, оно што се може и оно што 
се не може чинити, вечити наук не само 
књижевности за децу, дати су из једне 
специфичне визуре. Подлога на којој се 
развијају јесу знање и култура, оличе
ни уводном фигуром писмености, али 
древном Винчом, старим градом који је 
и наш познати археолошки локалитет. 
Задирући у дубине наше прошлости, 
роман спаја прошлост и садашњост, 
што је тек само корак ка визионарском 
односу према будућности. Нису тако 
честа књижевна дела, а посебно из сфе
ре дечје књижевности, која ће за свој 
тематскомотивски оквир узети нашу 
културну прошлост па је Крађа винчан-
ске фигурице пажње вредна и због тог 
дидактичког момента.

МАРЈАНОВИЋ, Воја, Да или не, 
Књижевни огледи и критике. - Бе
оград : Књижевно друштво „Свети 
Сава“, 2005.

Књижевни огле
ди и критике Воје 
Марјановића, са
брани у овој књи
зи, сачињени су 
од избора текстова 
објављиваних у 
периоду од 1999. до 2004. у неколико 
листова и часописа, пре свега у листу 
Борба. Воја Марјановић, до сада познат 
пре свега по праћењу и проучавању књи
жевности за децу и младе, у овој књизи 

се представља и као проучавалац оп
ште књижевности. Поред ауторових 
књижевнотеоријских увида, зборник 
доноси и критике писаца различитих 
генерација и поетика. У одељку под на
зивом „Огледи“ Марјановић се враћа не
ким темама и ауторима који су и раније 
били предмет његове пажње, као што 
су Бора Станковић, Иво Андрић, Иси
дора Секулић и Бранко Ћопић. 
Аутор је стални критичар Политике 
и Борбе, а од 1999. године и ванредни 
професор на Учитељском факултету. 
Добио је мноштво признања и награда, 
између осталог и Змајеву награду за не
говање и популарисање књижевности 
за младе.

МАРОВИЋ, Р. Милан, Са „CO“ на 
„ČO“, Сећање на Свит. - Београд : 
Графички атеље Ас, 2005.  438 стр.

Књига Милана Маровића (1930) пред
ставља својеврсно мемоарскопублици
стичко дело о школовању три хиљаде 
југословенских омладинаца узраста 
од 15 до 18 година који су у оквиру са
радње двеју држава (Чехословачке и 
Југославије) од јесени 1946. до превре
меног повратка услед Резолуције Ин
формбироа школовани у већем броју 
чехословачких градова. Како аутор ка
же није хтео да дубоко усађена сећања 
и архивску грађу препусти забораву. 
Књига је верно сведочанство о чешком 
и словачком народу, њиховим радници
ма, инжењерима, стручњацима, профе

сорима који су 
од срца примили 
југословенске ђа
ке да их школују 
у индустријским 
занатима (ливци, 
електромехани
чари, бравари, 
стругари, тек

стилне струке, фризери, обућари, итд.) 
у којима је Чехословачка пре Другог 
светског рата била у европском врху. 
Са пуно дара и љубави према домаћини
ма Маровић пише о људима, њиховим 
обичајима, радним навикама, о словен
ској солидарности, о градовима (опис 
Прага и првог послератног Свесловен
ског соколског слета у пролеће 1948., 
Брна, Кошица, Чешког Дуба), највише 
о словачком градићу Свит где је у по
гонима текстилне индустрије Бата 34 
ученика из Југославије учило производ
њу на тада најсавременијим машинама 
у текстилној индустрији. Маровићева 
књига је велика књига разумевања, љу
бави и истине о полету једне генераци
је младих у првим годинама после свет
ске ратне катаклизме.

МАСАНЕК, Јоахим, Дивљи дечаци 
Леон дриблер.  Београд : Бели Пут, 
2005.

Дечји роман о фудбалу, немачког ауто
ра Јоахима Масанека који је још и тре
нер фудбалског тима. Његов тим међу

тим чини тринаесторка  у екипи је и 
једна девојчица, баш као што Орлови 
нису могли да полете без Луње. Отуда 
ћемо читати тринаест наставака Ди-
вљих дечака. То су приче о пријатељ
ству, такмичарским успесима и неуспе
сима, ривалитету, радости безазленог 
детињства и радости одрастања. Под 
слоганом „Све је кул док не подивља
мо“, дружина хрли у поразе једнако као 
и у победе, јер их води права спортска 
страст, она која вам не дозвољава да се 
предате ни кад је већ све решено. Уздиг
нуте главе прихваћени порази и нису 
порази, пре су подстрек за нове походе 
и борбе, чак и са далеко моћнијим не
пријатељем, какав је рецимо Бајерн. 
Врцави хумор и досетке, чиме обилује 
нарација романа, опомињу нас да је из
вор животне радости у срцу детета.

МАТЕЈИЋ, Матеја, Хиландару хва-
ла.  Београд : Рашка школа, 2005. 
 161 стр.

Читаоци су овом 
књигом добили заи
ста несвакидашњу 
и узбудљиву лек
тиру у чијем су сре
дишту манастир 
Хиландар и његов 
значај у религиозној и културној исто
рији српског народа. Матеја Матејић 
(1924, Смедерево, протојереј, доктор 
хуманистичких наука, дугогодишњи 
професор на Државном универзитету 
Охаја у САД) организовао је књигу од 
7 научник чланака везаних за славни 
манастир (Мој дуг Хиландару, Хилан-
дар: културна раскрсница, Хиландар и 
национализам, Хиландарске невоље и 
други), где између осталог читамо и о 
Хиландарској научној библиотеци фор
мираној на Универзитету Охаја која 
организује научне скупове и бива због 
вредности прикупљене грађе значајан 
центар за проучаваоце византијских и 
словенских рукописних књига. Реч је 
дакле, о научном подухвату првог ре
да. Други део књиге (103133 страна) 
чини поезија аутора, тематски лиризо
ван говор о Хиландару. Саставни део 
књиге чине и Поговор др Предрага Ма
тејића садашњег директора Хиландар
ске научне библиотеке, као и биографи
ја и селективна библиографија радова 
Матеје Матејића из пера др Мирољуба 
Јоковића.

ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе, Са свето-
горских извора. – Београд : Слу
жбени лист СЦГ, 2004. – 309 стр.

Нова књига највећег живог познаваоца 
српске средњовековне књижевности са
држи двадесет три рада посвећена ста
рим српским и 
руским писаним 
изворима поређа
них хронолошки 
до седамнаестог 
века. То су нај

чешће повеље српских владара издате 
Хиландару и другим светогорским мана
стирима. Жанровски ту су и житија, пут
нички запис, запис преписивача, аренга, 
натпис, служба, опис, закон и рецепти 
старих писара. Сваки рад прати извор 
са преводом и приказом, понекад су то 
и целовити огледи. Текстови сабрани у 
овој књизи су наставак вишедеценијског 
пручавања и рада Ђорђа Трифуновића 
српских средњовековних писаних споме
ника и представља велику драгоценост 
овог сегмента српске књижевне истори
је која још није, што и ова књига пока
зује, на довољан,  достојан и адекватан 
начин проучена.

МИЛИЋ, Зоран: Жрвањ у нигди-
ни.  Београд : Књижевно друштво 
Свети Сава, 2005.  30 стр.

У оквиру едиције Песничка 
мануфактура Зоран Милић 
(1940), афирмисани песник 
(17 песничких књига у пери
оду 19672003), објављује 5 
дужих песама обједињеним 
симболичким насловом Жр-
вањ у нигдини. Ритмика Ми
лићевих стихова асоцираће на жрвањ 
(отворене су могућности космолошких, 
религиозних, историјских конотација 
шта је, у ствари тај жрвањ) а лексички 
материјал организован у слободне сти
хове налик набрајалици на судбинску 
стихију у којој нестаје читав свет. Неи
меноване силе опет са широким конота
тивним спектром („Корачало је равно
мерно/Истовремено у свим правцима 
свим путевима“, из песме Трагови, или 
„Кораци се нижу шкргућу глођу/Земљу 
страхотом завејану/Снегови се таложе 
слажу кољу/Изукрштани наслагани по
пречени“, из песме Црна тачка) у себи 
на дословном плану уједињују снагу 
природних стихија али и натприродне 
моменте („О ружно нешто незасито/Раз
јапљено неочешљано пропето...“). Кори
стећи и моделујући форму набрајалица 
у свом личном кључу песник градациј
ским поступцима акумулира тамне ме
тафоричке слике чији квантитет успо
ставља неку врсту јединствене лирске 
визије књиге Жрвањ у нигдини.

МИЛОШЕВИЋ, Дејан, Бајкер.  
Београд : Лом, 2005.  122 стр.

После романа Анђели пакла који су за
једнички написали поета Мајкл Мек
Клур и један од водећих чланова аме
ричких Анђела пакла Френк Рејнолд, 
поново можемо да из пера  овог пута 
домаћег аутора Дејана Милошевића  
прочитамо дневничку прозу Бајкер, чи
ја се радња дешава ратне 1999. године. 
У дневнику „коњаника суровог доба“ 
који живи ван формалних друштвених 
оквира, дефилују фаце које одбијају да 
битишу „као сав нормалан свет“. Пр
ви пут из пера једног домаћег аутора 
(Дејан Милошевић је рођен 1972. го
дине. Живи у Рипњу) имамо прилику 
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да про чи та мо же сто ку про зу, ко ја нам 
до ча ра ва фи ло зо фи ју бај ке ра, ро ке ра, 
тј. љу ди ко ји ма „кроз ве не про ти че 
ми рис бен зи на“. Уоста лом, сам пи сац 
не скри ва стра стве ну љу бав пре ма мо
то ри ма:„Мо тор во зим од сво је че тр на
е сте го ди не и са мо смо два ле та би ли 
раз дво је ни. Он је део ме не, па ко ска пи
ра“ ка же Ми ло ше вић.

МИЋУНОВИЋ, Ра до мир, Из 
баште моје маште.  Београд 
: Ви тез, 2005.  61 стр.

Бо га та би о
гра фи ја Ра до
ми ра Ми ћу но
ви ћа и ње гов 
опус пре ва зи
ла зе до зво ље
ни про стор. 
Да кле, све
шће мо га на 
пар па су са 
ма да збир ка и спи са тељ за слу жу ју 
ви ше. Из ба ште мо је ма ште по то
ња је, али се на дај мо не и по след ња 
збир ка сти хо ва за де цу.По де ље на 
на се дам ци клу са чи ни за тво ре ну 
це ли ну кру ни са ну ин тер вју ом са 
Не дељ ком По па ди ћем и ода бир 
на де се ти не фо то гра фи ја ко је све
до че о све стра но сти спи са те ље
вој. Две про ло шке пе сме „Ба шта 
зва на ма шта“ и „Ку ћа на дах ну ћа“ 
ста вља ју на пи је де стал умет ност 
и књи гу, а ка ко и не би кад је суд
би на Ра до ми ра не рас ки ди во ве за ла 
за пе ро још од ма лих но гу. За тим 
сле де кли нач ке, мла да лач ке, так
ми чар ске, би о ло гич не, ко смич ке и 
но стал гич не. Цео је дан ре пер то ар 
ка рак те ри сти чан за Ми ћу но ви ће ву 
по е зи ју за де цу са ак цен том на ко
смич ким пе сма ма, као што у исто 
вре ме пред ста вља ју са бра ње це лог 
јед ног жи во та.

ШЕ КА РА, Лу ка, Од би се ра 
гра на. – Ис точ но Са ра је во : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2004. – 415 стр.

Те ма ове је
д и н с т ве  не 
ан то ло ги је 
је лир ска 
на род на пе
сма. Из да
вач, до бро 
п р о  ц е  њ у 
ју ћи њен 
к у л  т у р  н и 
зна чај, с пра
вом ка же: 

„Ан то ло ги ја лир ских на род них 
пје са ма, јед на од нај бо љих и нај о
бим ни јих у срп ској ли те ра ту ри. 
На род но бла го не про ла зне ври јед
но сти, ко је са мо тра жи да се чи та и 
иш чи та ва, да сва ко ври је ме у ње му 
на ђе се бе, сво ју ствар ност и сво ју 
про шлост“.

НАДИНА, Ана, Дневник трнове 
Ружице.  Земун : АШ Де ло, 2005.

По ет ска про за из 
пе ра Ане На ди не, 
псе у до ни ма иза 
ко јег сто ји име 
Ане Спа сић (1973) 
је као што сам на
зив го во ри ис по
вед ног то на, али 
ши ро ког спек тра ко ке те ри је с ки чом 
где је ин ди рект но по ста вље но пи та ње 
да ли је кич умет ност или не.. Пр ва 
збир ка по е зи је Да ле ко у на ма ко ја је до
би ла две на гра де и че ка ла ду го на об
ја вљи ва ње уве ла је у тренд аутор ку да 
јој се и дру га књи га по ја ви са за доц ње
њем. Осим овог, не ма ју ћи ви ше ни шта 
за јед нич ког са пр вен цем Днев ник тр но-
ве Ру жи це је тек изађао из штам па ри је 
и че ка на вред но ва ње. Основ ни сег мент 
и прин цип Ани не по е ти ке је игра  игра 
на свим ни во и ма од гра фич ких, лек сич
ких, син так сич ких, се ман тич ких, пси
хо а на ли тич ких, му шкожен ских... Ако 
сте рас по ло же ни за ла ко ћу по сто ја ња, 
ко ја на ме ће не под но шљи во брз, искри
чав ин те лек ту ал ни тем по, по за ба ви те 
се овом књи гом, ужи ва ће те.

НЕ ШИЋ, Ти хо мир: Хај дуч ки кла де-
нац и дру ге при че.  Ниш: Про све
та, 2005.  211 стр.

Ше ста при по ве дач
ка књи га Ти хо ми
ра Не ши ћа (1938) 
про зног пи сца и 
д у  г о  г о  д и  ш њ е г 
но ви на ра ли ста 
По ли ти ка са др жи 
12 при ча. Сход но 
умет нич кој ин тен
ци ји аутор у при ча ма ме ња тач ке гле ди
шта, по ступ ке, са ме „ка зи ва че“ при че. 
Та ко ће у при ча ма Сви ле не бон бо не и 
Де да пу ши но ви не до га ђа ји би ти ис при
ча ни из деч је ви зу ре, тзв. ин фан тил ни 
при по ве дач, док у Хај дуч ком кла ден цу 
од ра стао чо век ко ји се се ћа до га ђа ја 
из де тињ ства оне о би ча ва по чет ни ре а
ли стич ки про се де. Не шић је у ве ћи ни 
при ча по ка зао суп тил ну ве шти ну оне
о би ча ва ња ре ал но сти, сим бо ли за ци је 
(при ча Бр до за пла ка ње), на ра ци је у 
про сто ру чи сте фан та сти ке (при ча Кри-
ва огле да ла). За ви чај ни то по си, до зван 
свет нај ра ни јег де тињ ства, по сле рат на 
ствар ност у Не ши ће вим при ча ма не ро
бу ју ре пор та жном сти лу, до ку мен ту и 
фак то гра фи ји, већ пи сац „ус по ста вља 
стал но но ве, ма хом нео че ки ва не, увек 
плод не па ра ле ле у вре ме ну, ожи вљу је 
на род на пре да ња, за по де ва по е тич ке 
рас пра ве са на ци о нал ном ду хов ном тра
ди ци јом“, ка ко кон ста ту је ре цен зент 
књи ге Јо ван Пеј чић, то јест, се ћа ње 
на про шло и ствар ност по ста ју по вод 
пи шче вој има ги на ци ји и за чи та о ца 
иза зов ној ви ше знач но сти при по вед ног 
тек ста.

НИ КО ЛИЋ, Жив ко, Гли не но огле да-
ло.  Бе о град : На род на књи га, 2005.

Књи га Гли не но огле-
да ло је три на е ста 
по ет ска збир ка Жив
ка Ни ко ли ћа (1958, 
Ко прив ни ца), ко ја 
до но си пе сме обо
је не гор ким или са
мо и ро нич ним ху мо

ром, са веч ним те ма ма као што су ви но, 
при ја тељ ство, же на, страст, ду хов ност. 
Ни ко ли ће ва по е зи ја је из ра зи то лич на, 
а на до ве зи ва ње пе са ма у те мат ске ци
клу се до дат но на гла ша ва тај ути сак, 
ства ра ју ћи не ку вр сту пе снич ке ми то
ло ги је у ко јој цен трал но ме сто при па да 
сим бо лу гли не као еле мен та ве за ног за 
зе мљу и ма те ри јал ност. Ар ха ич ност 
то на и реч ни ка ко јим се аутор ко ри сти 
до при но се до жи вља ју искон ског ко је 
се про вла чи кроз ово зе маљ ске стра сти 
и осе ћа је ко је аутор осли ка ва. Рас пе
тост из ме ђу чул но сти и ду хов но сти је 
основ но осе ћа ње ко је до ми ни ра овом 
збир ком.

ОЛ ТВА ЊИ, Ото, Цр не ци пе ле. 
 Београд : Са ми здат Б92, 2005.  
176 стр.

Пре во ди лац, при по ве дач и ро ман си јер 
Ото Ол тва њи по пут Бо ба на Кне же ви
ћа, Го ра на Скро бо ње и Алек сан дра 
Мар ко ви ћа, при па да ка те го ри ји пи са ца 
по ни клих из дру штва љу би те ља на у
чне фан та сти ке, фан та сти ке и хо ро ра 
„Ла зар Ко мар че вић“. Ол тва њи је ро ђен 
1971. го ди не у Но вом са ду. Пр ви кри ми
на ли стич ки ро ман об ја вио је под псе у
до ни мом у осам на е стој го ди ни жи во та. 
Цр не ци пе ле по се ду ју све ка рак те ри сти
ке ко је ко ри сте нај по зна ти ји про та го ни
сти жан ров ске три лер про зе: Ми ки Спи
лејн, Џон П. Мак до налд, Ед Мек Бејн, 
Хар лан Ко бејн, Па три ша Корн вел… 
Глав ни ју нак Ол тва њи је ве про зе чи ја 
се рад ња де ша ва кра јем де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка је ре зиг ни ра ни и 
ал ко хо лу склон при ват ни де тек тив Бру
но Ко стић. Он је струч њак за по сло ве 
ко је ни ко не же ли  пра ће ње фуд ба ле ра 
у ноћ ним про во ди ма и хва та ње су пру
жни ка у пре љу би. Али ка да на из глед 
ру тин ски  али до бро пла ће ни за да так 
по ђе по злу Бру но ће се на соп стве но 
из не на ђе ње на ћи на ме ти по ли ци је, вој
ске и под зе мља. Си ту а ци ји ком пли ку је 
по ја ва ма је вич ког ву ка  му тан та ко ји 
на шег ју на ка пра ти у сто пу. Ото Ол тва
њи ју на је дан су ро во ре а ли сти чан на
чин из но си на ви де ло тра ге ди ју жи во та 
ко ји је окре нуо ле ђа сва ком мо ра лу и 
свим ду хов ним вред но сти ма. Ова про
зна ком би на ци ја твр дог кри ми ћа, фан
та сти ке и хо ро ра пле ни ар ти ку ли са ним 
је зи ком, об у хва та ју ћи до са да не по зна
те по тен ци ја ле до ма ће ро ман си јер ске 
књи жев но сти. За по хва лу је чи ње ни ца 
да је про за тог ти па пр ви пут до би ла 
по др шку јед ног од по зна ти јих бе о град
ских из да ва ча. 

ПАВКОВИЋ, Ва са, Ма ла школ ска 
ен ци кло пе ди ја.  Београд : На род
на књи гаАл фа, 2004.  240 стр.

Ма ла школ ска ен ци кло пе ди ја за ми
шље на је као при руч ник на ме њен пре 
све га уче ни ци ма основ не шко ле. Са др
жи основ не ин фор ма ци је о чуди ма и 
до га ђа ји ма, о иде ја ма и фе но ме ни ма, о 
жи вом све ту и на уч ним про на ла сци ма, 
итд. Ин фор ма ци је су крат ке али исто
вре ме но и ис црп не ко ли ко је то мо гу ће, 
да би се олак ша ло са вла да ва ње школ
ског гра ди ва. На кра ју књи ге на ла зи 
се ли ста скра ће ни ца. Пој мо ви су по ре
ђа ни по азбуч ном ре до сле ду и об ја шње
ни су на ни воу ко ји је при ме рен мла ђој 
по пу ла ци ји.

ПА О ЛИ НИ, Кри сто фер, Ера гон, сa 
ен гле ског пре ве ла Ни на Ива но вић. 
 Београд : Ча роб на књи га, 2005.   
433 стр.

Без гра нич на љу бав према еп ској и на
уч ној фан та сти ци, на гна ла је јед ног од 
нај мла ђих али тре нут но и нај ко мер ци
јал ни јих аме рич ких про за и ста Кри сто
фе ра Па о ли ни ја да у пет на е стој го ди
ни жи во та на пи ше свој ро ман си јер ски 
пр ве нац Ера гон. Ера гон је пр ви део 
три ло ги је под на зи вом На сле ђе. Ка да 
је глав ни ју нак ове про зе си ро ма шни 
де чак Ера гон лу та ју ћи шу мом про на
шао угла ча ни пла ви ка мен, по ми слио 
је да ће уз ње го ву по моћ обез бе ди ти 
ка ло рич ни ју хра ну за по ро ди цу. Ме
ђу тим, ка да се из ка ме на бу де из ле гао 
Змај, Ера гон ће схва ти ти да је на ле тео 
на за ве шта ње ста ро ко ли ко и људ ско 
бив ство ва ње. Кри сто фер Па о ли ни је 
у два де сет и пр вој го ди ни жи во та, 
пр вим две ма књи га ма из три ло ги је 
На сле ђе (Ера гон и Нај ста ри ји у Аме ри-
ци) за у зео пр ва ме ста на нај ва жни јим 
аме рич ким књи жев ним топли ста ма, 
над ма шив ши до тог тре нут ка не при ко
сно ве ног Ха ри ја По те ра.

ПЕРИЋ, Ра ша, Жи вот ни ца.  Ве
ли ко Гра ди ште : На род на би бли
о те ка Вук Ка ра џић, 2005.  256 стр. 
илу стро ва но

У из да њу На род не би бли
о те ке из Ве ли ког Гра ди
шта об ја вље на је за на ше 
при ли ке не сва ки да шња 
књи га ка да је реч о са вре
ме ним жи вим пи сци ма. 
Ра ди се о сво је вр сном 
ауто би о граф ском де лу, 
пе снич кој „лич ној кар
ти“ књи жев ни ка Ра ше Пе ри ћа (ро ђен 
1938. у се лу Га ре ву код В. Гра ди шта). 
Књи гу отва ра По чет на пе сма иза ко је 
сле ди Жи вот ни ца (хро но ло ги ја жи во та 
и ра да из пе ра ауто ра), за тим ци клус 
Све ти ње (из бор пе са ма по све ће них Ко
со ву, Сент Ан дре ји, Кр фу, Зеј тин ли ку, 
Ме те о ри ма, Хи лан да ру, Гор ња ку), По-
сла ни це (из бор из ауто ро ве пре пи ске са 
ко ле га ма), По све те (фак си ми ли по све

►

НЕ ШИЋ, Ти хо мир: Хај дуч ки кла де-
нац и дру ге при че.  Ниш: Про све
та, 2005.  211 стр.

Ше ста при по ве дач
ка књи га Ти хо ми
ра Не ши ћа (1938) 
про зног пи сца и 
д у  г о  г о  д и  ш њ е г 
но ви на ра ли ста 
По ли ти ка са др жи 
12 при ча. Сход но 
умет нич кој ин тен
ци ји аутор у при ча ма ме ња тач ке гле ди
шта, по ступ ке, са ме „ка зи ва че“ при че. 
Та ко ће у при ча ма Сви ле не бон бо не и 
Де да пу ши но ви не до га ђа ји би ти ис при
ча ни из деч је ви зу ре, тзв. ин фан тил ни 
при по ве дач, док у Хај дуч ком кла ден цу
од ра стао чо век ко ји се се ћа до га ђа ја 
из де тињ ства оне о би ча ва по чет ни ре а
ли стич ки про се де. Не шић је у ве ћи ни 
при ча по ка зао суп тил ну ве шти ну оне
о би ча ва ња ре ал но сти, сим бо ли за ци је 
(при ча Бр до за пла ка ње), на ра ци је у Бр до за пла ка ње), на ра ци је у Бр до за пла ка ње
про сто ру чи сте фан та сти ке (при ча Кри-
ва огле да ла). За ви чај ни то по си, до зван ва огле да ла). За ви чај ни то по си, до зван ва огле да ла
свет нај ра ни јег де тињ ства, по сле рат на 
ствар ност у Не ши ће вим при ча ма не ро
бу ју ре пор та жном сти лу, до ку мен ту и 
фак то гра фи ји, већ пи сац „ус по ста вља 
стал но но ве, ма хом нео че ки ва не, увек 
плод не па ра ле ле у вре ме ну, ожи вљу је 
на род на пре да ња, за по де ва по е тич ке 
рас пра ве са на ци о нал ном ду хов ном тра
ди ци јом“, ка ко кон ста ту је ре цен зент 
књи ге Јо ван Пеј чић, то јест, се ћа ње 
на про шло и ствар ност по ста ју по вод 
пи шче вој има ги на ци ји и за чи та о ца 
иза зов ној ви ше знач но сти при по вед ног 
тек ста.

ПАВКОВИЋ, Ва са, Ма ла школ ска 
ен ци кло пе ди ја.  Београд : На род
на књи гаАл фа, 2004.  240 стр.

Ма ла школ ска ен ци кло пе ди ја за ми
шље на је као при руч ник на ме њен пре 
све га уче ни ци ма основ не шко ле. Са др
жи основ не ин фор ма ци је о чуди ма и 
до га ђа ји ма, о иде ја ма и фе но ме ни ма, о 
жи вом све ту и на уч ним про на ла сци ма, 
итд. Ин фор ма ци је су крат ке али исто
вре ме но и ис црп не ко ли ко је то мо гу ће, 
да би се олак ша ло са вла да ва ње школ
ског гра ди ва. На кра ју књи ге на ла зи 
се ли ста скра ће ни ца. Пој мо ви су по ре
ђа ни по азбуч ном ре до сле ду и об ја шње
ни су на ни воу ко ји је при ме рен мла ђој 
по пу ла ци ји.
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та на поклоњеним књигама), Цветници 
(антологије и зборници за децу и одра
сле у којима је аутор заступљен својим 
песмама), Изабранице (песников избор 
из поезије других аутора), Почасти и 
Збивања. Књига је драгоцена за тумаче 
и истраживаче књижевности не само 
кад је реч о поетском делу Раше Пери
ћа већ и као део целовитије слике књи
жевног живота Србије и Југославије у 
скоро полувековном периоду.

ПИЛИПОВИЋ, Јелена, Орфејев век. 
 Панчево : Мали Немо; Београд : Фи
лолошки факултет, 2005.  241 стр.

Јелена Пилиповић (1972), асистент на 
Катедри за општу књижевност и тео
рију књижевности на Филолошком фа
култету у Београду, написала је научну 
студију која нас компетентно уводи у 
историјску поетику идиле као књижев
не форме, али и у повест идиличности 
као специфичног књижевног феномена 
који пробија готово сва формална и ге
неричка ограничења. Иако инсистира 
на чињеници да идила и идиличност 
нису исти појам, ауторка покушава да 
успостави однос између ова два концеп
та. Концепт идиличности, за разлику 
од идиле, одликује надгенеричност, 
што, према речима Јелене Пилиповић, 
дозвољава његово семантичко проши
рење ка свим типовима текстова. Упра
во због тога, својство идиличности 
представља супстанцијални део књи
жевног феномена и данас, за разлику 
од идиле која је одавно „неактуелна“ 
као књижевни жанр. Ауторка ове студи
је анализу почиње трагањем за корени
ма идиличног у филозофији, наставља 
проучавање протоидиличких форми 
у грчкој поезији, разматра панпоезију 
као семантички слој идиличног, да би 
студију завршила смелом тврдњом да 
трагове идиличности можемо наћи чак 
и у Прустовом ремек делу У потрази 
за изгубљеним временом. Овај рад је 
пионирски у подручју српске класичне 
филологије, како је у својој рецензији 
навео др Миодраг Лома, којем импону
је доследном комплементарном приме
ном књижевно историјског и феномено
лошког поступка.

ПЕТРОВИЋ, Јасминка; Пешикан, 
Ана, Без длаке на језику, Како поста-
ти и остати глуп у 39 лекција, илу
стровао Добросав Боб Живковић. 
 Београд :  Креативни центар, 2004.

У маниру претход
них наслова из ове 
популарне серије, 
књига Како поста-
ти и остати глуп 
у 39 лекција на ду
ховит и забаван 
начин бави се темом учења. Овај једин
ствени приручник нуди вам могућност 
да кроз 39 лекција утврдите да ли жели
те да научите нешто важно о учењу или 
да (п)останете глупи.

ПОПОВИЋ, Стерија Јован, Жалост-
на позорја, књига трећа  Вршац 
: Књижевна општина Вршац, 2005. 
 213 стр.

У изузетно ликов
нографичкој опре
ми објављена је 
трећа књига Стери
јиних „жалостних 
позорја“ (трагеди
ја). Књига садржи 
две драме, једну из Стеријиног раног 
периода Наод Симеон или несрећно су-
пружанство из 1830. и драму Ајдуци из 
трећег периода стваралаштва у перио
дизацији пишчевог рада означеног као 
београдско раздобље. Драма Ајдуци је 
први пут изведена 1842. године а обја
вљена 1853. Разлог да се обе драме нађу 
у истој књизи лежи у њиховим поетич
ким основама, односно обе су настале 
на предлошку народних епских песама 
(Наод Симеон према песми Наход Си-
меун, Ајдуци према песми Предраг и Не-
над) и класичних дела, Есхиловог Цара 
Едипа и Шилерових Разбојника. Ис
црпан предговор драмама и њиховом 
месту у укупном опусу Ј. С. Поповића 
(18061856) написала је Зорица Несторо
вић. Тумачи Стеријиних драма указују 
да мотив љубави у обе драме та дела 
приближава жанру мелодраме.

ПРИНЦ, Ивон, Свет је један, Воли 
те твоја Клер, илустровао Влади
мир Станковски, с енглеског преве
ла Весна Софреновић. – Београд : 
Креативни центар, 2005. 

Роман у едицији 
Свет је један је при
ча о тринаестогоди
шњој Клер и њеној 
јединој другарици 
Елси. Клер је неси
гурна девојчица која 
воли Спајдермена и која се облачи са
свим обично, док Елса води рачуна о мо
ди, духовита је и бритког језика. Клер 
се дружи и са Полом, веома интелигент
ним дечаком, с којим дели страст пре
ма стриповима и јапанским филмовима 
о монструмима. Елса је много зрелија 
од њих и не виђа се с децом из краја. 
Сасвим је посебна, а није ни чудо, буду
ћи да ју је Клер створила у машти још 
пре десет година, када је била једино, 
усамљено дете амбициозних родитеља, 
адвоката. Сада, кад је њена мама реши
ла да напусти посао и да се посвети ку
ћи и кувању, Клер је помислила да је 
најзад дошло време да се растане од Ел
се. Али, да ли ће Елса хтети да оде?

ПУЗО, Марио, Сицилијанац, са 
енглеског превео Владимир Д. 
Јанковић.  Београд : Лагуна, 2005. 
  353 стр. 

Аутор романа Мрачна арена, Срећни 
ходочасници, Будале умиру, Четврти 
К, Кум и Последњи Дон, Марио Пузо у 

својој прози дубоко понире у тајновита 
мафијашка гротла. У роману Сицилија-
нац који је објавио пре двадесет и једну 
годину, Марио Пузо сукобљава две не
прикосновене легенде са италијанског 
југа: најславнијег одметника и незва
ничног владара западне Сицилије, Сал
ваторе Ђулијанија и мафијашког боса 
Дон Мајкла Вита Корлеонеа. У Палер
му почиње да бесни немилосрдни рат 
између мафијашког боса и сицилијан
ског Робин Худа, у коме поражени неће 
изаћи с главом на раменима. Каракте
ристика свих романа Мариа Пуза лежи 
у чињеници да су мафијашке убице 
представљене не само као дивни, поро
дични људи, већ и да њихови потомци 
бивају принуђени да испаштају због 
грехова које су преци починили.

РАДОСАВЧЕВ, Милош, Само таке 
боје. Београд : КОС, 2005.

Рецензент и ста
ри песнички ас 
Перо Зубац запи
сао је да је на пр
ви поглед знао да 
пред њим стоји 
песник сусревши 
се са аутором Са-
мо таких боја. Да је био у праву потвр
дило му се кад је добио дотични руко
пис на давање мишљења. Пред нама је 
песник, боем, човек који живи поезију 
као што је Марсел Пруст живео своју 
књижевност. То може бити погубно, 
али је Радосавчев ту погубност свог све
коликог живота изломио у фрагменте 
и укоричио у новинску хартију насло
вивши дело свеобухватном синтагмом 
Само таке боје. Песник контраста како 
сам за себе примећује спаја равницу и 
планину, меланхолију и виолентност, 
распричаност песама са језгровитошћу 
израза где свака реч може да стоји као 
стих за себе. Књига је подељена на че
тири циклуса и спаја наоко неспојиву 
тематику, али је тако конципирана да 
делује потпуно складно да је баш све 
на свом месту и да би поредак био на
рушен било каквом променом. Акцен
тована је пикторалност не само у нази
вима циклуса већ и у самом песничком 
поступку и отвореном опомињању на 
Зузану Халупову, Тихија, индиректно 
ослањање на Милића од Мачве...Тран
спарентно црвени наслов књиге повла
чи ерос и витализам као што призива 
танатос али као могућност за васкрса
вање из пепела. Нимало није погрешно 
подвлачење паралеле између овог ауто
ра и плејаде уклетих песника и надај
мо се што скоријем објављивању још 
једне успешне књиге без иједног суви
шног верса.

РАДУЛОВИЋ, Јован, Нема Верони-
ке и друге приче.  Бања Лука : Глас 
српски, 2005.  343 стр.

Посебност едиције Ауторов избор осим 
изузетног квалитета штампе и врхун

ске графичке опреме је и у 
чињеници да сами писци 
праве избор из свог књижев
ног дела. За ову прилику 
Јован Радуловић (1951) сачи
нио је избор од 16 прича из 5 објавље
них приповедачких књига (Илинштак, 
Голубњача, Даље од олтара, У Исламу 
Грчком, Идеалан плац). У предговору 
уз избор под називом Човек и прича 
аутор поред осврта на почетке књижев
ног рада износи низ аутопоетичких 
ставова везаних за умеће приповедања. 
Свет Далмације, ауторовог завичаја 
(Книнска крајина), свет православних 
Срба у сусрету са католичким светом, 
у Радуловићевој прози дат је из инди
видуализоване позиције ликова кроз 
историјску вертикалу. Новије приче 
које се односе на догађаје у протеклој 
деценији (Максим Горки са Динаре, Не-
ма Веронике) уметнички су убедљиво 
сведочанство о психолошким и социо
лошким ломовима на простору вишеве
ковног заједничког живота Срба и Хр
вата. Крај који је дао Симу Матавуља, 
Ива Ћипика, Владана Десницу, Војина 
Јелића, у Радуловићу има прозаисту ви
соког уметничког реномеа о чему сведо
чи и овај ауторски избор.

РАДУЛОВИЋ, Селимир, О тајни 
ризничара свих суза.  Београд : На
родна књигаАлфа, 2005.  93 стр.

Најновија књига поезије Селимира Ра
дуловића готово канонски артикулише 
оводневни лик Исуса Христоса и гото
во да је савремено песничко јеванђеље 
утемељено на језику, сликама, лико
вима и атмосфери Четворојеванђеља. 
Аутор се суверено пење лествицом је
зика, која виси над адским понором, ка 
светлости и сједињењу са божанским 
примраком у коме су све људске спута
ности, па и сузе, као израз патње али 
и радости, разрешене мо
ралним уздигнућем, које је 
врло добро познато отшел
ницима исихазма, највеће 
духовне врлине коју човек 
може досегнути. По томе се 
ова књига битно разликује 
од овдашњих песничких 
књига и збирки, по томе је 
она једна целосна молитва 
Оцу кроз Сина и у атмос
фери Духа Светога. Аутор је срећним 
надахнућем, које није ништа друго до 
Божија благодат, успео да утројичи 
данашњу душу човекову, смућену и за
ведену сваковрсним обиљем људских 
творевина, у најразноврснијим облици
ма, које су лишене јеванђеоске антропо
логије и поуке. Аутор певајући из вре
мена у коме је творевина најудаљенија 
од Творца успева да у човеку покрене 
божанске пориве и разбистри изворну 
тројичност кроз лик Сина који је ризни
чар свих суза. Песник је додирнуо и до
живео тајну и од њега се не може више 
ни очекивати. Од читаоца може барем 
толико да следи узан пут финог духов

►
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ног тка ња по сле ко га ће, мо жда, и он ус
пе ти да до жи ви пре де ле при мра ка.

РАЈС, Ен, Вам пир Ле стат, сa ен гле
ског пре ве ла Гор да на Фи кет Ђур ко
вић.  Београд : Ча роб на књи га, 2005. 
 523 стр. 

Ро ман Вам пир Ле стат је дру ги део 
хо рор са ге Вам пир ске хро ни ке ко ји је 
ис пи са ла јед на од нај по зна ти јих аме
рич ких аутор ки гот ских пси хо де лич
них ро ма на Ен Рајс. На сла ња ју ћи се на 
пр ву књи гу из овог се ри ја ла Ин тер вју 
са вам пи ром глав ни ју нак ове про зе 
Вам пир Ле стат, не ка да ари сто кра та 
у те шким да ни ма пре Фран цу ске ре
во лу ци је, а са да рок зве зда, кроз ис по
вед ну при чу, пу ну атрак тив них сце на 
и жи во пи сних ли ко ва ју ри кроз ве ко ве 
у по тра зи за ство ре њи ма ко ја ли че на 
ње га.  Про за Ен Рајс пре пу на је ба рок
них, рас ко шних ре че ни ца и до ти че 
нај ду бље кут ке људ ске сен зу ал но сти. 
На пи са не ис тан ча ним при по ве дач ким 
да ром, књи ге из се ри ја ла Вам пир ске 
хро ни ке уво де чи та о ца у сло жен свет 
нат при род них би ћа, њи хо вог по ре кла, 
ми то ва и ми сте ри ја.

РА КИЋ, Ма ри ја, Ан ти квар ни ца 
на кра ју гра да.  Кра ље во : По ве ља, 
2005.

Збир ка пе са ма Ан ти квар ни ца на кра-
ју гра да та лен то ва не мла де пе сни ки
ње Ма ри је Ра кић је све до чан ство о 
вре ме ну са да шњем, чи ја је основ на 
ка рак те ри сти ка стал на вре ва, ужур ба
ност, не у мо љи во про ти ца ње вре ме на. 
У окви ри ма та кве са да шњи це да та је 
сли ка чо ве ка ко ји је у стал ној бор би са 
не до стат ком вре ме на и са си сте мом по 
чи јим за ко ни ма тај свет функ ци о ни ше. 
По тим за ко ни ма чо ве ку је те шко да се 
вла да због соп стве не при ро де. Ап сурд
на је чи ње ни ца да је он сам уре дио свет 
ко ји ни је по ње го вој ме ри. Ства ра ју ћи 
та кав свет, чо век је сам се би од у зео пра
во на чо веч ност. У де ху ма ни зо ва ном 
све ту све што је при мар на осо би на чо
ве ка при па да про шло сти. Са да шњост 
не ма слу ха за љу бав ни за те ко ви не 
људ ског ду ха. Оту да стал но не рас
по ло же ње чо ве ка, ћу та ње као на чин 
из бе га ва ња да се по вре де дру ги и као 
мо гућ ност да се пре дах не, да се са чу ва 
тре ну так, да се чо век, бар са мо у том 
рет ком тре нут ку вра ти се би. Пе сни ки
ња кон ста ту је на пор чо ве ка да се истин
ски и од ср ца на сме је и бол и по раз овог 
све та. Жи вље ње се сво ди на бе жа ње од 
соп стве ног стра ха и од три јум фа смр ти 
чи је се при су ство стал но осе ћа. За сла
бог и упла ше ног чо ве ка од ве ли ког је 
зна ча ја по сто ја ње же ља и сно ва. Ре зул
тат по сто ја ња же ља и сно ва је ства ра
ње: Ку цам свој сан. Ства ра ње је из раз 
чо ве ко ве же ље да при па да се би са мом 
и не ком бо љем, ху ма ни јем све ту, али и 
мо гућ ност да за бе ле жи у ка квом све ту 
за и ста жи ви: Док дру ги спа ва ју, / ја ку-
цам по твр ду о од у зе тим кри ли ма.  Бег 

од не у мо љи вог про ти ца ња вре ме на и 
на по ра ко ји на ме ће сва ко дне ви ца мо же 
би ти и пу то ва ње. Оту да и ма шта о по се
ти Кар не ги Хо лу, Ај фе ло вој ку ли и Три
јум фал ној ка пи ји и же ља за дру же њем 
са љу ди ма из раз ли чи тих кра је ва. Ју на
ци ових пе са ма се ме ђу соб но дру же. 
Они су ста нов ни ци све та. Они за јед но 
кон ста ту ју не до ста так љу ба ви, ши ре ње 
лу ди ла, све при су ство смр ти, три ви јал
ност жи во та, бе сми сао. Је ди но стал на 
же ља за ства ра њем, за бе ле же њем сно
ва има сми сла. Ова збир ка пе са ма је и 
по зив на ства ра ње: Да от ку ца мо сан. 
На жу том па пи ру.

РЕЛИГИЈЕ Бал ка на: Упо ред ни 
пре глед бал кан ских ре ли ги ја, ЦД. 
 Београд : Кош енд ко., 2005.

Овај ком пакт диск 
пре ста вља ве ро и
спо ве сти бал кан
ских на ро да, на 
објек ти ван и рав
но пра ван на чин, с 
ци љем раз ви ја ња 
вер ске то ле ран ци
је. Та ко ђе је по го дан и као при руч ник 
за све ко ји се ин те ре су ју за ре ли ги ју 
или им је по треб но да сво је зна ње упот
пу не. Са др жи пре ко 150 сли ка, ви ше од 
30 ви део за пи са и 250 стра ни ца тек ста. 
Тек сто ве су пи са ли ре но ми ра ни ауто ри
те ти из сва ке од по је ди нач них ве ро и спо
ве сти. Ма те ри ја ли су си сте ма ти зо ва ни 
у сле де ћа по гла вља: кра так исто ри јат и 
основ на вер ска на че ла, бо го слу же ње, 
глав не вер ске књи ге, вер ски пра зни ци, 
ро ђе ње, вер ско пу но лет ство, брак и 
брач ни жи вот, смрт и оби ча ји у жа ло
сти и жи вот по сле смр ти. Ком пакт диск 
Ре ли ги је Бал ка на има  угра ђен на пре дан 
си стем пре тра жи ва ња ко ји омо гу ћа ва 
да се у це ло куп ном тек сту про на ђе тра
же ни по јам, а у сва ком тре нут ку је мо
гу ће „про ше та ти“ из ме ђу те ма у ис тој 
или дру гим ре ли ги ја ма. Ми ни мал на и 
оп ти мал на кон фи гу ра ци ја за рад овог 
про гра ма на ве де на је на омо ту из да ња. 

РИ СО ЈЕ ВИЋ, Ран ко, Бо сан ски џе-
лат.  Ба ња Лу ка: Глас срп ски, 2004. 
 255 стр.

Че твр ти ро ман Ран ка Ри со је ви ћа (1943) 
кроз при чу о Алој зи ју Зај фри ду, по за
ни ма њу џе ла ту ко ји у Бо сну до ла зи 
1878. са аустро у гар ском вој ном и ци
вил ном вла шћу, при чу о ње го вом си ну, 
но ви на ру и „ко нач ном пи сцу“, вр ло 
осо бе ним ро ман си јер ским по ступ ком 
и до пер фек ци је бру ше ном ре че ни цом, 
осве тља ва пе ри од чак до кра ја Дру гог 
свет ског ра та, од но сно, дан пред ула зак 
пар ти зан ске вој ске у Са ра је во. У сво јој 
би ти ро ман је ипак да ле ко, ка ко би се 

мо гло по ми сли ти, 
од ро ман си ра не 
исто ри је пе ри о да 
18781945. Реч је о 
сло же ној на ра ци ји 
да тој из пси хо ло

шкосо ци о ло шког угла ви ше на ра то ра. 
У та квој при чи чи ји је сре ди шњи лик 
аустриј ски из вр ши тељ смрт них ка зни 
Алој зи је Зај фрид, при чи ко ју де лом 
при ча и ње гов син (ро ђе ни Са рај ли ја), 
но ви нар и ар хи ви ста В. Б., те „ко нач ни 
пи сац“ ко ји у си ту а ци је и до га ђа је уме
ће ауто по е тич ке ко мен та ре о при чи, 
исто ри ји, фик ци ји, пи са њу, сти же мо и 
до па ра док са кад по ула ску срп ске вој
ске у Са ра је во 6.11.1918. и фор ми ра њу 
но ве др жа ве, џе лат Двој не мо нар хи је по
ста је џе лат Кра ље ви не СХС. Реч је о ве
ли кој па ра бо ли из ве де ној из „те жње за 
са вр шен ством у свом по слу“, из „обич
не чи нов нич ке слу жбе за ма лу пла ту“, 
па ра бо ли о др жав ној вла сти и чо ве ку 
ко ји „ни је окр ва вио ру ке“ (осу ђе ни ке је 
ве шао), ко ји је до че као мир ну ста рост и 

сми ре ње на ко шев ском гро бљу.

СА ФОН, Ру ис Кар лос, Сен ка ве-
тра, са шпан ског пре ве ла Ма ри
на Мар ко вић.  Београд : Ча роб на 
књи га, 2005.  480 стр. 

Кар лос Ру ис Са фон је шпан ски при
по ве дач и ро ман си јер, ко ји већ два

де сет го ди на жи ви у Лос Ан ђе ле су. По
сле не ко ли ко ис пи са них ти неј џер ских 
ро ма на за ко је је до био ви ше на гра да 
и при зна ња, са ро ма ном Сен ка ве тра 
на мет нуо се као је дан од нај пер спек тив
ни јих европ ских пи са ца. Сен ка ве тра 
је ла ни у Ве ли кој Бри та ни ји и Не мач
кој про гла шен нај чи та ни јим ро ман си
јер ским оства ре њем од ауто ра ван не
мач ког и ен гле ског го вор ног под руч ја. 
Рад ња ове про зе зби ва се у Бар се ло ни 
1945. го ди не. Да ни јел, син тр гов ца ан
ти квар ним књи га ма, ко ји не мо же да 
пре бо ли из не над ни гу би так мај ке, уте
ху на ла зи у ми сте ри о зној про зи „Сен ка 
ве тра“, ко ју је ис пи сао из ве сни Ху ли јан 
Ка раш. У по тра зи за дру гим на сло ви
ма овог ауто ра, Да ни јел от кри ва да не
ко си сте ма тич но уни шта ва све књи ге 
ко је је на пи сао ми сте ри о зни Ка раш. 
На из глед бе за зле на по тра га отва ра нај
мрач ни је тај не Бар се ло не  гра да ко ји 
тек по чи ње да за це љу је ра не из Дру гог 
свет ског ра та.

СА ВИЋ, Бла го је, По ме ре ни свет.  Бе
о град : На род на књи га, 2005.  54 стр.

Бла го је Са вић (1951) 
при па да сред њој 
ге не ра ци ји са вре ме
них пе сни ка ко ји је 
сво јим до са да шњим 
опу сом при су тан у 
ак ту ел ним по е тич
ким и генeрацијским 
раз вр ста ва њи ма и 
кри ти чар ским кла си фи ка ци ја ма на ше 
по е зи је но ви јег пе ри о да. Књи га По ме-
ре ни свет са др жи це ли не Вре ме Ко со ва 
и Ви дљи во бла жен ство ја сно ар ти ку ли
шу ћи пе сни ко ву са мо свој ност и зна тан 
от клон од хор ске не та лен то ва не лир ске 
кук ња ве над суд би ном Ко со ва. Са ви ће
ва ли ри ка је хер ме ти зо ва на, ин си сти ра 

на иза бра ном де та љу сва ко дне ви це у 
мно штву емо тив них и ин те лек ту ал них 
сен за ци ја, са успе лим по ет ским уоп шта
ва њи ма би ло да је реч о екс пли цит ној 
исто риј ској вер ти ка ли или дис крет ном 
исто риј ском кон тек сту у пе сми. Овај 
пе сник ко ји се ро дио и жи ви на Ко со ву 
и до бро по зна је ње гов исто риј ски усуд, 
ни кад умет нич ки нео д го вор но не упо
тре бља ва исто риј ске то по се, он се пре 
све га „рве“ са лир ским уоб ли ча ва њем 
иза бра ног мо ти ва, тра же њем но вог из 
вре ла књи жев не тра ди ци је и са вре ме
ног по ет ског мно го гла сја.

СИ МО НО ВИЋ, Си мон, Без да ту ма.  
Ба ња Лу ка : Глас срп ски, 2005.  415 стр.

Си мон Си мо но вић (1946, Вра ње) при па
да ге не ра ци ји срп ских пи са ца ко ји се 
у књи жев но сти ја вља ју 
по чет ком осме де це ни
је. Иза Си мо но ви ћа је 9 
пе снич ких књи га, 2 про
зне, као и низ кри ти ка 
и есе ја. У овом из бо ру 
ко ји је са чи нио Са ша 
Ха џи Тан чић на шло се 
„жан ров ско трој ство 
ства ра лач ког има ги ни
ра ња сли ке све та и са ме 
књи жев но сти“: пе сме, 
при че из збир ке Ко ске, ро ман Тај ка и 
че ти ри есе ји стич ка тек ста. Из бор из 
по е зи је ус по ста вља основ не то ко ве пе
сни ко вих те ма и пре о ку па ци ја. С јед не 
стра не су нај ра зли чи ти је ма ни фе ста ци
је град ског жи во та, с дру ге по ро дич на 
ин ти ма и тра же ње ин спи ра ци је у на род
ном књи жев ном ства ра ла штву, по себ но 
у усме ном лир ском пе сни штву. Јед на од 
по е тич ких та ча ка Си мо но ви ће ве по е зи
је пре ма за па жа њу кри ти ча ра ко ји су 
о њој пи са ли је ин те лек ту ал ност ко ја 
у пе сму ко но та тивно уводи мотиве из 
књижевности, уметности и митологије. 
Читаоцима ће сигурно бити занимљив 
и роман Тајка који слика неуротичност 
односа у једној савременој породици. 

СРПСКЕ игре, ЦД. – Београд : Кош 
енд ко., 2005.

Избор тра ди ци о нал них 
ига ра, ли ко ва и исто риј
ских зби ва ња „пре ве де
них“ на је зик елек трон
ских игри ца за де цу и 
мла де: Пу ца чи на, Ује ди-
ње ње, Игра ме мо ри је, Ла-
ви ринт, Па си јанс, Сла га-
ли ца и Ајнц. Ује ди ње ње је 
игри ца ко ја игра че во ди у вре ме пр вих 
срп ских зе ма ља и бор би са Ви зан тин
ци ма. Уло гу ви зан тиј ског вој ско во ђе 
пре у зи ма ком пју тер, али је уз не што 
до ми шља то сти и спрет но сти мо гу ће 
осе ти ти сла ву ује ди ни те ља срп ских 
зе ма ља. Игра Сла га ли ца са сто ји се у 
са ста вља њу сли ка славних ли ко ва срп
ске исто ри је. Игра има три ни воа  од 
нај јед но став ни јих до ве о ма сло же них. 
Ми ни мал на и пре по ру че на кон фи гу ра

►

РЕЛИГИЈЕ Бал ка на: Упо ред ни 
пре глед бал кан ских ре ли ги ја, ЦД. 
 Београд : Кош енд ко., 2005.

Овај ком пакт диск 
пре ста вља ве ро и
спо ве сти бал кан
ских на ро да, на 
објек ти ван и рав
но пра ван на чин, с 
ци љем раз ви ја ња 
вер ске то ле ран ци
је. Та ко ђе је по го дан и као при руч ник 
за све ко ји се ин те ре су ју за ре ли ги ју 
или им је по треб но да сво је зна ње упот
пу не. Са др жи пре ко 150 сли ка, ви ше од 
30 ви део за пи са и 250 стра ни ца тек ста. 
Тек сто ве су пи са ли ре но ми ра ни ауто ри
те ти из сва ке од по је ди нач них ве ро и спо
ве сти. Ма те ри ја ли су си сте ма ти зо ва ни 
у сле де ћа по гла вља: кра так исто ри јат и 
основ на вер ска на че ла, бо го слу же ње, 
глав не вер ске књи ге, вер ски пра зни ци, 
ро ђе ње, вер ско пу но лет ство, брак и 
брач ни жи вот, смрт и оби ча ји у жа ло
сти и жи вот по сле смр ти. Ком пакт диск 
Ре ли ги је Бал ка на има  угра ђен на пре дан 
си стем пре тра жи ва ња ко ји омо гу ћа ва 
да се у це ло куп ном тек сту про на ђе тра
же ни по јам, а у сва ком тре нут ку је мо
гу ће „про ше та ти“ из ме ђу те ма у ис тој 
или дру гим ре ли ги ја ма. Ми ни мал на и 
оп ти мал на кон фи гу ра ци ја за рад овог 
про гра ма на ве де на је на омо ту из да ња. 
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ци ја за рад овог про гра ма на ве де на је 
на омо ту из да ња.

СТА НО ЈЕ ВИЋ, До бри во је, Зби ва ње 
нео бич ног до га ђа ја.  Сме де ре во 
: На род на би бли о те ка Сме де ре во, 
2005.  168 стр.

Књи гу Зби ва ње 
нео бич ног до га ђа-
ја До бри во ја Ста
но је ви ћа (1958), 
про фе со ра сти ли
сти ке и ре то ри
ке на Фа кул те ту 
по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду, као и 
ње го ве прет ход не кри тич коте о риј ске 
књи ге (Фор ма или не о љу ба ви, Ре то-
ри ка Злат но ру на, Сти ли сти ка Злат-
ног ру на, Ре то ри ка по е зи је), од ли ку је 
ана ли тич ки при ступ ка да је реч пре 
све га о струк тур ним до ми нан та ма и 
ти по ло шким од ли ка ма срп ске про зе на 
са мом по чет ку 20. ве ка. Аутор је сво је 
ис тра жи ва ње осо бе но сти де ла српских 
про за и ста тог вре ме на усред сре дио на 
фик ци о нал ну про зу об ја вље ну у дру
гој се ри ји ча со пи са Ко ло (19011903, 56 
све за ка у 5 књи га, уред ник Да ни ло А. 
Жи ва ље вић). Три про зне ори јен та ци је 
(се о скоза ви чај на, ур ба ноин те лек ту ал
на, екс пе ри мен тал ноал тер на тив на) по
сма тра ју се као спо ља шње од ли ке при
по ве да ња, пред ста вља ју ћи, ка ко ка же 
Ста но је вић „од ред ни це дру го ра зред не 
ва жно сти за бит књи жев но сти“ ко је ће, 
ка ко се на да, би ти за ме ње не су штин ски 
пре ци зни јим на зи ви ма. Сво јој ана ли зи 
про зе ча со пи са Ко ла Ста но је вић под вр
га ва про зу Си ме Ма та ву ља, Ми ла на Ђ. 
Ми ли ће ви ћа, Бра ни сла ва Ну ши ћа, Сте
ва на Срем ца, Ми ле те Јак ши ћа, Све то
за ра Ћо ро ви ћа, Ива Ћи пи ка, Бо ри са ва 
Стан ко ви ћа, про за и де Ј. Ј. Зма ја и дру
гих. Де таљ но ис пи ти ва ње ис пи ти ва ње 
ти по ло шких, струк тур них, ком по зи
ци о них, зна чењ ских, сти ли стич ких и 
ин тер тек сту ал них ве за Ста но је ви ће ву 
књи гу пре по ру чу ју на шим и стра ним 
те о ре ти ча ри ма, по себ но про у ча ва о ци
ма те о ри је про зних об ли ка.

СТО ЈА НО ВИЋ Пан то вић, Бо ја на, 
Бес крај на.  Бе о град : Књи жев но 
дру штво „Све ти Са ва“ : Бе о град ска 
ма ну фак ту ра сно ва, 2005.  73 стр. 

Чи та лач кој пу бли
ци по зна та као књи
жев ни кри ти чар, 
књи жев ни исто ри
чар, пре во ди лац, 
есе ји ста и при ре ђи
вач, са да је Бо ја на 
Сто ја но вић Пан то
вић овом књи гом 
и пот пу но фор ми ран, зрео пе сник, са 
соп стве ном пре ци зно осми шље ном по е
ти ком ко ја је аутен тич но шћу при сту па 
пе снич кој ма те ри ји из два ја из мно штва 
са вре ме них по ет ских гла со ва. Уте ме
ље на на сли ва њу ег зи стен ци јал ног и 
чи та лач ког ис ку ства и зна ња Бес крај на 

је збир ка ко ја ће сво јом ра зно ли ко шћу 
фор ме и те ма за ин те ре со ва ти сва ког 
чи та о ца. Исто вре ме но фи ло соф ска ре
флек си ја ове збир ке спа да у ред рет ких 
и дра го це них пе снич ких оства ре ња. 
Тран сце дент ност те ре флек си је је при
сут на у свим про сто ри ма збир ке, и у 
сти хо ви ма и у про зним лир ским па са
жи ма и де ло ви ма ко ји на јед ној ви шој 
рав ни ду хов не спо зна је ко рен спон ди ра
ју са сти хо ви ма. Збир ка се са сто ји од 
пет це ли на: Ог ње ни мач, Че ти ри гот ске 
про за и де, Ари јад ни но клуп ко, Ле де но 
до ба и Уз овај ру ко пис, Vi ta vi tae mea, 
у ко јој пе сни ки ња да је на зна ке сво је 
по е ти ке. Све ове це ли не, ме ђу тим, чи
не је дан за о кру жен по ет ски свет у ко ме 
се на пла ну зна че ња и сми сла отва ра ју 
но ви про сто ри и дра го це ни пе снич ки 
ви ди ци. 

СТРА УБ, Пи тер, При ча о ду хо ви-
ма, са ен гле ског пре вео Алек сан дар 
Мар ко вић.  Београд : Ла гу на, 2005. 
 470 стр. 

Пе сник и ро ман си јер Пи тер Стра уб (ро
ђен 1943. го ди не) књи гу ко ја га је про
сла ви ла При ча о ду хо ви ма об ја вио је 
1979. го ди не. Већ та да Стра у бо во име 
по че ло је чвр сто да се иден ти фи ку је 
са са вре ме ном ан гло сак сон ском хо рор 
про зом. По ме ну тој иден ти фи ка ци ји 
ку мо ва ло је и Стра у бо во не при ко сно ве
но при ја тељ ство са Сти ве ном Кин гом. 
Кинг и Стра уб за јед нич ким сна га ма 
ис пи са ли су ро ма не Та ли сман и Цр на 
ку ћа. Пи тер Стра уб је ти пи чан пред
став ник ре ал ног хо ро ра. По ме ну та жан
ров ска од ред ни ца за сни ва се на ствар
ним зби ва њи ма, ко ја у се би не по се ду је 
еле мен те нат при род ног, већ се то тзв. 
ми стич но, над на рав но, очи ту је у ви зи
ја ма не ког од Стра у бо вих ро ма неск них 
ју на ка. Пе то ри ца бо га тих сре до веч них 
ста нов ни ка ва ро ши це Мил берн у Но вој 
Ен гле ској, јед ном ме сеч но са ста ју се да 
би уз бо га ту за ку ску, јед ни дру ге за
стра ши ва ли је зо ви тим при ча ма. Са мо 
истин ски смрт ни страх осе ти ће тек ка
да по ста ну све сни да је њи хо ва на стра
шни ја тај на  и то она о ко јој ни ко од 
њих не сме да про го во ри  по но во ожи
ве ла. Сре до веч ни ста нов ни ци на из глед 
мир не ен гле ске ва ро ши це на је зо вит 
на чин са зна ју и шта се де ша ва са они
ма ко ји ве ру ју да мо гу да са хра не про
шлост и при то ме оста ну не ка жње ни за 
зло чи не ко је су у мла до сти по чи ни ли.

СВЕ ТЛО СТИ земље - Антологија 
поезије шеснаест чачанских пес-
ника, при ре дио Алек сан дар.  Бе о
град : Ти ка ло, 2005.  238 стр.

Ан то ло ги ја ко ју је при ре дио Алек сан
дар (1937, Ча чак) об у хва та пе сни ке ро ђе
не у Чач ку и ње го вој око ли ни по чев од 
Сте ва на Лу ко ви ћа (18771903), Да ни це 
Мар ко вић (18791932), Вла ди сла ва Пет
ко ви ћа Ди са (18801917), Бран ка В. Ра
ди че ви ћа (19252000), Дра го сла ва Гр би
ћа (19261983), Ран ка Си мо ви ћа (1932), 

Алек сан дра 
Р и  с т о  в и  ћ а 
(19331994), 
Ра до ва на М. 
Ма рин ко ви
ћа (1936), 
са мог при ре ђи ва ча Алек сан дра (1937), 
Бра ни сла ва В. Пе тро ви ћа (19372002), 
Ми лен ка Д. Јо ва но ви ћа (1941), Бра ни
сла ве Мал тез (19491999), Бран ка Ку
ки ћа (1950), Јо ва на Ни ко ли ћа (1955), до 
нај мла ђих, Вла да на Ма ти је ви ћа (1962) 
и Ми ле на Алем пи је ви ћа (1965) ко ји 
се по ред пе снич ког успе шно огле да ју 
и у про зном ис ка зу. У свом пред го во
ру при ре ђи вач ка же да опре де ље ње за 
јед ну у осно ви ге о по е тич ку пер спек ти
ву, не зна чи да се пе сни ци и пе сме из 
ове „ду бо ко лич не ан то ло ги је“ мо гу 
од ре ди ти ло кал ном бо јом. Из бор пе са
ма, ан то ло ги ја уре ше на ква ли тет ном 
штам пом, илу стра ци је цр та ча и сли ка
ра као што су Бог дан Кр шић, Ми о драг 
Да до Ђу рић, Да ни ца Ма сни ко вић, Љу
ба По по вић, Ми ро Гла вур тић, Урош 
То шко вић, Дра ган Лу бар да, Вла ди мир 
Ве лич ко вић, Ми лан Ту цо вић и дру ги, 
из два ја ову књи гу из уоби ча је не књи
жев не про дук ци је, из јед но став ног раз
ло га што су се на јед ном ме сту на шле 
пе сме зна чај них пе сни ка но ви је срп ске 
по е зи је и цр та ча и сли ка ра по ни клих и 
шко ло ва них на овом под не бљу.

ЋО СИЋ, Не бој ша, Де ца ве ле гра да.  
Бе о град : Књи жев на омла ди на Ср би
је, 2005.  152 стр.

Осо бен свет по
ет ске и они рич ке 
фан та сти ке, нео че
ки ва ног укр шта ња 
ствар но сти са ис ко
ше ном иро ни јом, 
гро те ска ма и па ра
док сом у ра ни јим 
п р и  п о  в е  д а ч  к и м 
књи га ма и ро ма ни ма, аутор обо га ћу је 
но вом књи гом ко ја са др жи 17 при ча. 
За раз ли ку од ра ни јих књи га ов де се 
сре ће мо са сме ли јим и ра зно вр сни јим 
фор мал ним екс пе ри мен ти ма уме шно 
укло пље ним у зна чењ ску ра ван при ча. 
За о кре те од ре ал ног ка фан та стич ном 
на ла зи мо у при ча ма Стуб, Ах, тај за ла-
зак апри ла, Ком по но ва ње лу ди ла, по ет
ску фан та сти ку у про за ма Че ка ју ћи Бо-
го ро ди цу, Чи ја је ли ва да. Еле ги ја, али 
по ет ске фан та сти ке као уз бу ђу ју ћег 
ис ко ра ка из основ ног на ра тив ног то ка 
има го то во у свим при ча ма. Јед на од по
себ но сти ових при ча је сте и ху мор но, 
са др жај но и се ман тич ки про ду хо вље
но рекре и ра ње исто риј ског и кул ту
ро ло шког на сле ђа (Те зе за при чу о Хе-
ра клу, Га ли на Блан ка, Де ца ве ле гра да). 
Свет Ћо си ће вих ур ба них ју на ка за и ста 
је по се бан и нов за хва љу ју ћи ауто ро
вом на по ру осве тља ва ња од но са, си ту
а ци ја и до га ђа ја из нај не о че ки ва ни јих 
по зи ци ја и угло ва при по ве да ња. Књи
гом Де ца ве ле гра да Ћо сић је из не на ђу
ју ћим на чи ном при по ве да ња отво рио 

нов про стор про зног ис ка за у да на шњој 
срп ској про зи, што ће и кри ти ча ри ма и 
чи та о ци ма ла ко па сти у очи у су сре ту 
са овом књи гом.

ХАЏИ Тан чић, Са ша, По вла шће на 
ме ста: огле ди.  Ниш : Ни шки кул
турни цен тар, 2005.

По вла шће на ме ста су 
књи жев ни огле ди Са
ше Ха џи Тан чи ћа, при
по ве да ча, пе сни ка и 
ро ман си је ра, ко ји је и 
ра ни је об ја вљи вао огле
де (по зна та је ње го ва 
књи га огле да  Па ра лел-
ни све то ви). Књи га По вла шће на ме ста 
по ла зи од уве ре ња да се у ужим струк
тур ним је ди ни ца ма књи жев ног тек ста, 
ко је се у те о ри ји на зи ва ју по вла шће на 
ме ста, очи ту је це ли на књи жев ног де ла. 
У скла ду с тим, аутор ту ма чи по је ди не 
мо мен те у де ли ма по зна тих срп ских пе
сни ка и про за и ста 20. ве ка, и да је нам 
увид у њи хо ву по е ти ку. У по след њем 
огле ду, ко ји но си на зив као и са ма књи
га, Ха џи Тан чић об ја шња ва по јам „по
вла шће на ме ста“ и при бли жа ва чи та о
цу свој књи жев но те о риј ски при ступ.

ЧАПРИЋ, Влај ко, То ком, и до то-
ком.  Бе о град: Књи жев но дру штво 
„Све ти Са ва“, 2005.

То ком, и до то ком, пе снич ка 
књи га док то ра Влај ка Ча при
ћа, „је дан су штин ски при каз 
жи во то пи са са мог ауто ра и 
ње го ве ге не ра ци је“, ка ко ка
же пи сац по го во ра. У осам 
ци клу са ове збир ке, пе сник 
нам да је ток свог од ра ста ња 
и шко ло ва ња по чев од пр вих учи те ља 
и основ не шко ле, пре ко гим на зи је, па 
све до сту ди ја ме ди ци не у Бе о гра ду, 
оства ре ња у про фе си ји и зре ло сти отво
ре не за до чек но вих ге не ра ци ја. Ци клу
се пра ти лир ско хро но ло шко кре та ње, 
то пос ре ке и про ти ца ња, али и „до ток“ 
са зна ња и ис ку ста ва из ско ри јег вре ме
на. Са же та лир ска на ра ци ја обо је на је 
се ћа њем на ђач ке љу ба ви, дру га ре и 
за ви чај ну при ро ду. На пла ну ме три ке 
при мет ни су од је ци де се тер ца (4 + 6), 
сти ха на ше на род не књи жев но сти: „Зо
ром ми је / Го ра оли ста ла“ (пе сма „Зо
ре, и кра љи це“). По ред фи не но стал ги је 
збир ку кра си и ја сна свест о жи во ту као 
ци клич ном кре та њу и до ла ску но вих ге
не ра ци ја.

Чи ка Јо вин за бав ник, мул ти ме ди-
јал на пе сма ри ца, ЦД.  Београд : 
Кош енд ко., 2005.

Овај ком пактдиск са др жи 25 нај по пу
лар ни јих пе са ма чи ка Јо ве Зма ја и на
ме њен је де ци од две до де вет го ди на. 
Еду ка тив ни циљ пе сма ри це је сте да се 
де ца на у че да чи та ју, ре ци ту ју, али и 
да раз ви ју спрет ност у ко ри шће њу ком
пју те ра. Сва ка пе сми ца по ја вљу је се на 

►

СТРА УБ, Пи тер, При ча о ду хо ви-
ма, са ен гле ског пре вео Алек сан дар 
Мар ко вић.  Београд : Ла гу на, 2005. 
 470 стр. 

Пе сник и ро ман си јер Пи тер Стра уб (ро
ђен 1943. го ди не) књи гу ко ја га је про
сла ви ла При ча о ду хо ви ма об ја вио је 
1979. го ди не. Већ та да Стра у бо во име 
по че ло је чвр сто да се иден ти фи ку је 
са са вре ме ном ан гло сак сон ском хо рор 
про зом. По ме ну тој иден ти фи ка ци ји 
ку мо ва ло је и Стра у бо во не при ко сно ве
но при ја тељ ство са Сти ве ном Кин гом. 
Кинг и Стра уб за јед нич ким сна га ма 
ис пи са ли су ро ма не Та ли сман и Цр на 
ку ћа. Пи тер Стра уб је ти пи чан пред
став ник ре ал ног хо ро ра. По ме ну та жан
ров ска од ред ни ца за сни ва се на ствар
ним зби ва њи ма, ко ја у се би не по се ду је 
еле мен те нат при род ног, већ се то тзв. 
ми стич но, над на рав но, очи ту је у ви зи
ја ма не ког од Стра у бо вих ро ма неск них 
ју на ка. Пе то ри ца бо га тих сре до веч них 
ста нов ни ка ва ро ши це Мил берн у Но вој 
Ен гле ској, јед ном ме сеч но са ста ју се да 
би уз бо га ту за ку ску, јед ни дру ге за
стра ши ва ли је зо ви тим при ча ма. Са мо 
истин ски смрт ни страх осе ти ће тек ка
да по ста ну све сни да је њи хо ва на стра
шни ја тај на  и то она о ко јој ни ко од 
њих не сме да про го во ри  по но во ожи
ве ла. Сре до веч ни ста нов ни ци на из глед 
мир не ен гле ске ва ро ши це на је зо вит 
на чин са зна ју и шта се де ша ва са они
ма ко ји ве ру ју да мо гу да са хра не про
шлост и при то ме оста ну не ка жње ни за 
зло чи не ко је су у мла до сти по чи ни ли.
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екрану у комби
нацији са „кара
ока“ варијантом 
или мрдалицом, 
што читав про
цес учења чини забавним. При кретању 
миша преко екрана чују се различити 
звуци или се појављују различити ви
зуелни ефекти. Бојанка је предвиђена 
за развој дечје креативности, јер је све 
препуштено њиховом избору без суге
стија или узорних верзија. Песмарица 
садржи и 25 слагалица различитих ни
воа, од најједноставнијих за малу децу 
до прилично сложених, намењених ста
ријој деци, у узрасту од седам до девет 
година. Минимална и препоручена кон
фигурација за рад овог програма наве
дена је на омоту издања.

9
Х. Џ. Велс, Историја света, свакоме ја-
сна историја живота и човечанства, 
сa енглеског превео Манојле Озеро
вић. – Београд : Евро, 2004.  769 стр. 

Издање Велсове историје из 1929. годи
не, дела које је васпитавало генерације 
стасавале пре Другог светског рата. 
Велс се води Хердеровим начелом да 
је за пуно јединство народа основна по
треба популарисање народне историје, 
а за културно учешће наше у заједници 
савременог света потребно је познава
ње опште историје јер је главни про
блем историје умно јединство свих љу
ди. Аутор стога историју човечанства 
посматра најпре од постанка Земље и 
човека, од првих мисли и развоја раса 
и језика, да би целину употпунио коли
ко погледом на цивилизације, толико 
и уводом у поједине државе. Велсово 
је становиште наднационално, „опште
човечанско“ и у највећој могућој мери 
објективно, што подразумева понајпре 
критички однос према сопственој отаџ
бини, а он пак залогу научне вредно
сти дела.

ГЛЕДИЋ, Војислав, Алберт Ајнш-
тајн, живот и дело.  Подгорица : 
ЦИД, 2005.  212 стр.

Војислав Гледић се определио да у неко
лико томова прикаже целовито живот 
и рад великана науке, а међу њима Ал
берта Ајнштајна. У минимонографији 
може се дознати поприличан број по
датака о Ајнштајновим мање или више 
познатим открићима као и о њиховом 
значају у датом тренутку научне ствар

ности. Ово је занимљива прича о срп
ском зету, Милевином мужу, о врсном 
музичару који је снажну научну има

гинацију црпео из уметничке. „Наиме 
све је у његовом раду на научном пољу, 
складно и хармонијски повезано и пред
стављало је изванредно кохерентну цје
лину.“ Дивно је напајати се сазнањима 
да је експерименте радио надахнућем 
сличним религиозним или заљубљено
сти, енергијом која не произилази из не

ког нарочитог програма већ као израз 
непосредне потребе.

ГЛЕДИЋ, Војислав, Никола Тесла, 
живот и дело.  Подгорица : ЦИП, 
2005.  189 стр.

Код читалачке публике непрестано вла
да интересовање за биографије великих 
људи. Подгорички издавач, Предраг Пе
тричевић издао је у посебној едицији 
књиге о Тесли, Ајнштајну и Пупину. 

Три научна горостаса, а сваки додат
но интригантан као „наше горе лист“ 
(Ајнштајн је био српски зет). Живот 
и дело Николе Тесле је подробно и 
зналачки исписано пригодним јед
ноставним језиком, који задовољава 
све узрасте. Аутор се осврнуо на Те
слина генијална открића, али она ни
су однела превагу над подацима из 
Теслиног живота. Вешто је обрађена 
научникова ексцентрична интима, 
али од ње није чињен сензационали

зам. Далеко од неукуса и несклада мото 
ове радне и животне биографије је осе
ћање мере увек и свуда. Тесла постаје не 
само научни голијаш него и обичан чо
век са мањкавостима, а пасажи из Ауто
биографије чине блиским, животним и 
поетичним главног јунака, што је додат
на драж ове добро вођене књиге.

ПЕЛЕВИЋ, Борислав, Историја Ко-
сова и Метохије од VI до XXI века. 
 Београд : Евро, 2005.

Општи приказ историје Косова и Мето
хије, писан као популарни приручник 
и намењен широј читалачкој публици. 
Књига почиње од стања на Балканском 
полуострву од времена пре доласка 
Римљана, обухвата порекло и досеља
вање Словена, и преко најважнијих 
повесних периода, посматра однос 
Срба и Арбанаса на том подручју. Ау
тор приказује главне токове историјс
ких збивања, поглавито развој поли
тичких прилика, а мање етнографске 
ситуације и демографских кретања. 

►

ИСТОРИЈА од преисторије до наших дана, превод с 
италијанског и нови текстови Војин В. Анчић, илустровано. 

 Београд : Евро, 2005.  220 стр. 
Италијанско издање енциклопедије Историја од преисторије до наших 
дана добили смо у српском преводу код београдског издавача специјали
зованог за дечију и енциклопедијску литературу научнопопуларног про
фила. Кроз 25 поглавља енциклопедија обрађује период од преисторијског 
раздобља (камено доба, до 10. 000 година п. н. ере) 
до савременог доба (крај 20. и почетак новог миле
нијума). Кад је реч о пореклу људског рода аутори 
се држе позитивистичког учења поткрепљеног но
вијим археолошким (и осталим) истраживањима 
најстаријих фосилних остатака хоминида (претка 
Homo sapiensa). Свако поглавље садржи хронологи
ју датог периода а текстуалне целине писане су при
ступачним научнопопуларним стилом што је чини 
корисним историјским подсетником за све узрасте и 
врсте образовања. Текстови су пропраћени разновр
сним (цртежи, илустрације, фотографије, репродук
ције уметничких слика) ликовним материјалом који својом специфичном 
текстуалношћу „оживљава“ историјске догађаје. Кроз поглавља (неки од 
наслова: Од преисторије до историје, Цивилизације великих река, Велика 
царства и мали народи, Јевреји, Грчка цивилизација, Стари Римљани, Поче-
так средњег века, Феудализам, Доба градова-држава, итд.) упознајемо се 
са историјом појединих цивилизација, њиховим развојем, врхунцима и сме
њивањем новим цивилизацијским кодом, односно текстови прате судбине 
народа који су чинили биће тих цивилизација. Поред политичке историје 
у разним видовима, подједнака пажња посвећена културолошким димен
зијама људског делања отелотвореног кроз верску, уметничку, научну и 
техничку делатност. За потребе наших читалаца два поглавља (Историјска 
збивања на тлу наше земље и ДФЈ, ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ, СЦГ) написао је прево
дилац Војин В. Анчић. Концизан стил карактеристичан за италијанске ауто
ре одликује и текстове нашег аутора који саобразно карактеру целине пише 
о историјској вертикали од културе Лепенског вира (70006000 година п. н. 
ере) до најновије историје српског народа на тлу Балканског полуострва.

НИКОЛИЋ, Коста, Генерал Драгољуб Михаиловић: 1893-
1946.  Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 

2005.  334 стр. 

У новопокренутој библиотеци „Биографије“, као друга књига изашла 
је биографија генерала Драгољуба Михаиловића аутора Косте Николи
ћа. Ову биографију, можда најизазовнију у овој библиотеци, Коста Ни
колић је написао на основу опсежних, дуготрајних истраживања по ар
хивима, приватним збиркама докумената и на основу живих сведочења 
самих Михаиловићевих сарадника и сабораца. Упркос 
томе што су и након пола века од трагичног Михаило
вићевог краја многи архиви и многа документа и даље 
недоступни, аутор је успео да са великом прецизношћу 
и осећајем за детаљ реконструише живот једне од нај
маркантнијих личности српске историје прошлог века. 
Личност и дело Драгољуба Михаиловића осветљене су 
из многих углова и са толиком пластичношћу приказа
не да се може рећи како је са овом биографијом у ствари 
у српској историографији генерал поново оживео и зау
зео оно место које му у историји и припада. Објективна 

и свеобухватна ова биографија иако прва имаће увек своје достојно ме
сто у српској историографији и биће незаобилазан камен темељац на 
коме се могу заснивати и друга, обухватнија и обимнија истраживања. 
Посебну драгоценост ове биографије чини реконструкција оног перио
да Михаиловићевог живота до почетка Другог рата, који је до сада био 
најмање осветљен можда и зато што је војничка Михаиловићева кари
јера типична, готово стереотипна. Али она има и те какав значај за 
нагли успон избијањем Другог рата, када Михаиловић постаје једна од 
кључних личности и активних учесника у патриотскоројалистичкој 

одбрани земље од далеко надмоћнијег непријатеља. Својих 
војничких уверења Михаиловић ће се држати до самога кра
ја, не улазећи у политичке игре великих сила, које су имале 
одлучујућу улогу и за његову судбину и за бројне судбине 
чланова његовог покрета. Писана јасним, прецизним и доку
ментованим стилом Михаиловићева биографија из пера Ко
сте Николића има пресудан утицај на даљи ток историјских 
истраживања и када је генерал у питању и када је у питању 
покрет који је он кроз године рата успешно водио све до кон
трoверзних политичких одлука и договора великих сила, 
које су одлуке доносиле према сопственим интересима.
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Уочавајући основне проблеме прошло
сти, Борислав Пелевић настоји да из те 
перспективе сагледа и разуме корене са
дашњих околности. Њима је, уосталом, 
посвећено и цело  велико, исцрпно и до
кументовано  завршно поглавље.

МИЛАНОВИЋ, Милена, Биограф
ски лексикон, Срби који су обеле
жили XX век, аутор пројекта. -  Бе-
оград : Торонто, 2005. - 941 стр.

Енциклопедијски зборник односно био
графски лексикон у азбучнику од 1.500 
имена најпознатијих српских лекара 
који су овде обухваћени, представља 
личности у складу са светским стан
дардима исказивања личних података 
и професионалних достигнућа. И то, 
почев од првог Србина доктора меди
цинских наука др Јована Апостолови
ћа (17301770) до савремених млађих 
истакнутих лекара. Књига се појављује 
у поводу 200годишњице новије српске 
државности и 130годишњице Српског 
лекарског друштва. Ово је прва публи
кација такве врсте у нас. Обухваћени 
су лекари из Србије односно који су 
радили у Србији несрпског порекла, 
као и лекари Срби из дијаспоре. Ради 
се о енциклопедијској литератури која 
је изложена по систему који је у свету 
веома признат, по личној и професи
оналној биографији личности које су 
допринеле развоју конкретне научне 
дисциплине. Поводом 130годишњице 
Српског лекарског друштва објављено 
је, дакле, репрезентативно издање, пре
глед најистакнутијих лекара, који су се 
у протеклих 2,5 века старали о здрављу 
народа, унапређењу медицинских нау
ка, рађању и спашавању живота у рату 
и миру, познати по својим значајним до
стигнућима, хуманим подвизима у бор
би против болести.

СТАНОЈЛОВИЋ, Александар, Стари 
Београд (Картографска грађа) : па
норамски план, сарадник Жења Јова
новић.  Панчево : Жижа, 2005. 

Аутор је кроз панорамски план старог 
Београда у облику посебних географ
ских карата визуелизовао, са неопход
ним подацима, неколико планова: Урба

на археологија, Индустријско наслеђе, 
старе кафане, Амбијенталне целине, 
Природне реткости, Споменици кул
туре. Заправо, реч је о једном великом 
панорамском плану Старог Београда и 
десет мањих планова на којима су де
таљније представљене побројане обла
сти. Овај у сваком погледу драгоцен 
рад има широку примену, од неке врсте 
туристичког водича до реконструкци
је изгледа појединих целина које могу 
бити важне у бројним дисциплинама. 
Реч је о једном мултидисциплинарном 
приступу који од више дисциплина 
гради једну сложену визуелну синтезу 
каквих је данас мало у савременој кар
тографији. Свака од ових целина има 
своју посебну вредност и примену што 
представља један високопрофесионал
ни рад који географске категорије уни
верзализује у једну сложену и драгоце
ну целину.

ЉУШИЋ, Радош, Устаничка Србија 
(18041815).  Београд : Народна књи
гаАлфа, 2004.  102 стр.

Приручник је намењен ученицима 
основних и средњих школа као допун
ска литература за учење историје и 
као припрема за такмичење из позна
вања српске историје. Обрађује пери
од од 1804 до 1815 године тј., период 
устанака у Србији. Писан је на основу 
историјске грађе и писаних историј
ских извора. У Приручнику су дати 
прикази докумената из тог периода, 
писани аутентичним српским језиком 
са почетка 19. века, без исправки интер
пункција, малих и великих слова. До
кументи су датирани и по јулијанском 
и по грегоријанском календару. Сваки 
документ почиње са регестом, која са
држи ко коме пише, уз кратак садржај 
писма или акта. Приручник садржи и 
одабране епске песме Филипа Вишњи
ћа, фотографије Вука Караџића, Мило
ша Обреновића, Карађорђа, Доситеја 
Обрадовића и др.

СПРЕМИЋ, Момчило, Прекинут успон, српске 
земље у позном средњем веку.  Београд : За
вод за уџбенике и наставна средства, 2005.

Успон српске државе започет је у 12. веку, а већ почетком следе
ћег столећа Србија постаје краљевина. Поред освојене политич
ке и црквене самосталности, то је и време значајног привредног 
развоја и изградње градова. Од тада па до 14. века и пада под 
турску власт, средњевековна српска држава је представљала по
литичко и културно средиште Балкана. У борби за опстанак, 
која је уследила са доласком Турака, она је наставила живот 
као вазална држава, што није утица
ло на привредни и друштвени развој, 
који се чак и повећао. Како су Турци 
продирали с југоистока, мирнодопска 
занимања на крајњем северозападу др
жаве доживела су процват. Тај период 
последњег успона пред пад је и тема 
којој је посвећена ова књига. Текстови 
Момчила Спремића имају за предмет 
привредну, политичку, друштвену, 
културну и црквену историју Србије 
у позном средњем веку. Аутор указује 
на утицај медитеранске културе, тада 
главног цивилизацијског средишта, 
који се вршио преко јадранске обале 
на коју је тадашња српска држава изла
зила. Одељак под називом „Приморје“ 
садржи и текстове о Ратачкој опатији 
код Бара, Дубровачким трговачким дру
штвима у Деспотовини Ђурђа Бранковића и српскомлетачким 
разграничењима у Зети. Осветљава се и историја Кнежевине, 
престонице кнеза Лазара, и показано да су Бранковићи у 14. и 
15. веку били господари Косова и Метохије.Одељак „Политичке 
игре“ посебну пажњу посвећује односу историје и мита у случају 
Вука Бранковића, и темељно истражује његову улогу у Косов
ској бици. Неколико радова испитује везе српске средњевековне 
државе са источнохришћанском цивилизацијом, вером и култу
ром, поготово утицај Свете горе. Преко двадесет студија које су 
објављене у овој књизи настајале су у периоду од 1963. до 2000. 
године. Оригинално штампане у часописима који више не изла
зе, оне су постале реткост и зато представљају посебну вредност 
како за стручњаке, тако и за ширу читалачку публику која же
ли да се информише о овом важном, а до сада релативно запо
стављеном периоду наше историје. Аутор Момчило Спремић је 
доктор историје и редовни професор Београдског Универзитета. 
Објавио је преко 250 научних радова у гласилима наше земље, 
али и Италије, Аустрије, Немачке, Холандије, Француске. У свој
ству гостујућег професора држао је предавања на Универзитети
ма у Риму, Напуљу, Москви и Барселони, а за свој рад је добио и 
бројна признања.

ФЕРЈАНЧИЋ Божидар, ЋИРКОВИЋ Сима, Стефан Душан. - Београд : Завод за 
уџбенике и наставна средства, 2005.

Прва у серији биографија које најављује Завод за уџбенике је истражи
вачка монографија о Стефану Душану, познатијем као Цар Душан, и 
његовој држави. Једна од најзначајнијих личности наше целокупне исто
рије до сада није имала своју биографију, и ова књига ће попунити ту 
празнину. Обимни и строго научни рукописи покојног академика Фер
јанчића прилагођени су профилу колекције, која је пре свега окренута 
широј читалачкој публици, и допуњени текстовима Симе Ћирковића. 
Биографије осталих српских владара чиниће само један део будуће еди
ције, која ће бити обогаћена и преводима животописа значајнијих лич
ности турског и аустријског царства, у време када су они владали Срби
јом, као и других значајних личности европске и светске историје. Неће 
бити занемарене ни биографије познатих Српкиња, пре свега супруга 
владара, а затим и жена које су улазиле у ред интелектуалне елите.

Припремили: Срђан Вучинић, Душица Потић, Небојша Ћосић, Даница Ђуричић, Светлана 
Мићуновић, Славица Спасић, Александра Вучинић, Маја Белегишанин, Душан Цицвара, Тијана 
Спасић, Ивана Прентовић Кривокапић, Слађана Ристић, Момир Ђоковић, Слађана Илић



ТРАГ, год. 1, књ. 1, св. 3, сеп тем бар 2005, глав ни 
и од го вор ни уред ник Ђор ђо Сла до је, На род на 
би бли о те ка „Да ни ло Киш“, Мар ша ла Ти та 87, 
Вр бас, biblvrbas@ptt.yu
Из Вр ба са сти жу ле пе ве сти. Осно ван је но ви књи жев
не ча со пис и у још увек мла дом Тра гу тра гом по е зи је 
кре ну ли су Рај ко Пе тров Но го, Ми о драг Ра и че вић, 
Ран ко Па вло вић, Ра до мир Ми ћу но вић, Жи во рад Ђор
ђе вић, Дра ги ца Сто ја но вић и Ми ро слав Алек сић а тра
гом про зе Да ра Се ку лић, Ми лен ко Па јић, Фра њо Пе
три но вић и Де јан Ву ки ће вић. Дра го слав Ми ха и ло вић 
об ја вљу је сво је ауто по е тич ко пи смо упу ће но Ро бер ту 
Хо де лу, швај цар ском сла ви сти ко ји је док то ри рао на 
ње го вој про зи, Ра до мир Ива но вић ба ви се Ан дри ће
вим Зна ко ви ма по ред пу та и Све ска ма а Бран ко Сто ја
но вић про зом Мо ме Ка по ра. Ра до ји ца Не шо вић је пре
вео сти хо ве Алек сан дра Бло ка, Дра ги ња Ра ма дан ски 
Ане Ах ма то ве и Ота Фењ ве ши ја, а Ан дриј Ла врик 
из бор из по е зи је и про зе Бу ла та Оку џа ве. Ми ро Вук
са но вић об ја вљу је за пис о Ми ло са ву Ба бо ви ћу, Све ти
слав Бо жић о му зи ци и по е зи ји, Ми ро слав Ра до њић о 
сли ка ма Здрав ка Ман ди ћа а Гој ко Шан тић о глу ми ци 
Ра хе ли Фе ра ри. У ру бри ци Траг иш чи та ва ња Све то
зар Ко ље вић се освр ће на по е зи ју Рај ка Пе тро ва Но га, 
Сто јан Ђор ђић на по след њи ро ман Алек сан дра Пе тро
ва, Сла ђа на Илић на та ко ђе по след њи ро ман Ра до ва на 
Бе лог Мар ко ви ћа, Ми лан Не на дић на је да на е сто из да
ње Кр ва ве свад бе у Бр за ви Дра го ми ра Брај ко ви ћа, Да
ни ца Ан дре је вић на књи гу при ча Рад ми ле По по вић, 
Не бој ша Де ве так пи ше о књи зи по е зи је Сми ља не Ђор
ђе вић а Бра ни слав Зу бо вић о књи зи пе са ма Дра га не 
Бу квић. Број за тва ра текст Ми хај ла Феј се Ру син ски и 
ен гле ски као ин до е вроп ски је зи ци.

ПО ЉА, год. 50, бр. 435, сеп тем бар—ок то бар 2005, 
глав ни и од го вор ни уред ник Ла сло Бла шко вић, 
Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Ка то лич ка пор та 
5, Но ви Сад, polja@neobee.net, poljans@eunet.yu
Но во сад ска По ља су на вр ши ла по ла ве ка и тим по во
дом глав ни уред ник се обра тио ви ђе ни јим са рад ни ци
ма с мол бом да уз сво је тек сто ве до да ју и још је дан 
ко ји би се од но сио на сам ча со пис. Та ко се у овом бро
ју по ја вљу ју: Па вле Угри нов, Пет ко Вој нић Пур чар, 
Ми ро љуб То до ро вић, Слав ко Гор дић, Бо шко Ив ков, 
Ср ба Иг ња то вић, Јо ви ца Аћин, Ми ли ца Ми ћић Ди
мов ска, Ра до ван Бе ли Мар ко вић, Да вид Ал ба ха ри са 
про зом; Ми ло сав Мир ко вић, Ото Тол наи (у пре во ду 
Ар па да Виц ка), Ја сна Мел вин гер, То маж Ша ла мун (у 
пре во ду Ми ла на Ђор ђе ви ћа), Ран ко Ри со је вић, Пе ро 
Зу бац, Та ња Кра гу је вић са по е зи јом; Дра шко Ре ђеп, 
Је ша Де не гри, Пе тар Ми ло са вље вић, Са ва Сте па нов 
и Бе ла Ду ран ци са есе ји ма. Бр. 436, но вем бар—де цем
бар 2005: По е зи ја: Вла ди мир Ко пицл, Рад ми ла Ла зић, 
Пе тру Кр ду, Се ли мир Ра ду ло вић, Ни ко ла Вуј чић, Гој
ко Бо жо вић. Про за: Рад ми ла Ги кић, Ва са Пав ко вић, 
Ми лан Ђор ђе вић, Ми о драг Ра и че вић, Са ва Да мја нов, 
Ми хај ло Пан тић, Фра ња Пе три но вић, Алек сан дар 
Про ко пи ев, Ђор ђе Пи са рев, Зо ран Ћи рић, Са ша Ра
до њић. Есеј: Ми ро љуб Ра дој ко вић, Бо јан Јо ва но вић, 
Ђор ђе Ку бу рић, Бо ја на Сто ја но вићПан то вић, Зо ран 
Ђе рић, Во ји слав Ка ра но вић, Зо ран Па у но вић, Јо ван 
По пов, Ђор ђе Ар на ут. Ми ли вој Не нин пи ше о про на
ђе ном пи сму Све ти сла ва Сте фа но ви ћа.

ГЛА СНИК НА РОД НЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ СР БИ ЈЕ, 
глав ни и од го вор ни уред ник Сре тен Угри чић, 
год. 7, бр. 1, 2005, Скер ли ће ва 1, Бе о град,
www.nbs.bg.ac.yu
Гла сник об ја вљу је бе се де управ ни ка На род не би бли
о те ке Ср би је Сре те на Угри чи ћа, струч не и на уч не 
ра до ве Све тла не Јан чић, Здрав ке Ра ду ло вић, Ве сне 
Ињац, Дра га не Ми лу но вић, Бо ја не Ву ко тић, Ср ђа на 
Слав ни ћа, Сла ђа не Сто ја ко вић, Бор јан ке Трај ко вић, 
Де ја на Ву ки ће ви ћа, Сло бо да на Ра до ви ћа, Ду брав ке 

Си мо вић, Све тла не Мир чов, Је ли це Жив ко вић, Мир
ја не Са вић, Ма ри не Ми трић, Бо ја не Ву ко тић, Еми не 
Ча ноТо мић, Та ма ре Бу ти ганВу чај, Еми ли је Бра шић, 
Љи ља не Дра ги че вић, есеј о есе ју Ја дран ке Бо жић. 
Тек сто ве Ане Х. Пе ро, Ма риФранс Пла сар, На дие 
Ка и ди и дру ге пре ве ле су Та ња Та сић, Љу би ца Па вло
вић, Ана Са вић, Ве сна Ињац и Гор да на Љу ба но вић. У 
ру бри ци Хро ни ка пред ста вље ни су Дра ган Ба раћ, Ма
ри на Ми трић, Дра га на Ми лу но вић, Све тла на Јан чић, 
Гор да на Сто кић, Здрав ка Ра ду ло вић, Сла вен По па ра, 
Ја дран ка Бо жић, Го ра на Сте ва но вић, Мир ја на Мил
чић, Љу бин ка Га вран, Љу би ца Па вло вић, Та ња Та сић, 
Ве ра Цр љић, Ве сна Здрав ко вић, Ми ли ца Цр но је вић, 
Су за на Си мић, Гор да на Ву ка ши но вић, Бран ка Ри сти
во је вић, Сла ђа на Сто ја ко вић. In me mo ri am по све ћен 
На де жди Син дик бе ле жи Бран ка Бу ла то вић.

КВАР ТАЛ, глав ни и од го вор ни уред ник Ва са 
Пав ко вић, год. 2, бр. 4 (ле то), 2005, Удру же ње књи
жев ни ка и књи жев них пре во ди ла ца Пан че ва, 
Све тог Са ве 10, Пан че во, тел: 064/28 66 091
Пан че вач ки „квар тал ни умет нич ки ма га зин“ у лет
њем бро ју до но си, из до ма ће књи жев но сти, про зу 
Мла де на Мар ко ва, Да ви да Ал ба ха ри ја, Би ља не Т. 
Пе тро вић, Ја сми не Бо ги ће вић и Ми ше Па су је ви ћа; 
по е зи ју Ро бер та Г. Ти ли ја, Пе тра Ми ло ра до ви ћа и 
Алек сан дра Но ва ко ви ћа; есе ји сти ку Ва се Пав ко ви ћа 
(Ко смос ни је са вр шен — о књи га ма Рат ка Ми тро ви
ћа), Ми о ми ра Па у но ви ћа (Укр ште ни ца као лек си ко-
граф ска од ред ни ца) и Рат ка Ра ду но ви ћа (Џим Томп-
сон, уби ца о на ма); пре во де пе са ма Ма ри ја на Ки ше ла 
(пре вео с пољ ског Алек сан дар Ша ра нац), Ја не Пу
тр ле (пре ве ла са сло ве нач ког Ана Ри сто вић); при че 
Кри спи на Оду о бо ка и Ро џе ра Дин Кај зе ра (пре вео са 
ен гле ског Вла ди мир Ша рац) и при чу Ја сне Ми ли ћев. 
У ру бри ци СЦЕ НА  при ка зе и кри ти ке об ја ви ли су 
Алек сан дра Гру бор, Је ле на Ни ко лић, Ја сми на То пић, 
Ти ја на Ву јо вић, Ми ли сав Са вић, Ми ле та Аћи мо вић 
Ив ков, Сун чи ца Шкр бо, Са ша Ра ке зић, На та ша Ша
рић, Игор Ми тић, Ми ле та Ока ље вић и Де јан Чан ча
ре вић. Овај број Квар та ла илу стро ван је ра до ви ма 
Бу ди ми ра Пе ја ко ви ћа.

ПРО СВЈЕ ТА, год. 12 (37), бр. 70 (680), сеп тем бар 
2005, глав ни и од го вор ни уред ник Ми ло рад 
Но ва ко вић, Срп ско кул тур но дру штво Про свје та, 
Бе ри сла ви ће ва 10, 10000 За греб,
prosvjetazg@yahoo.com
У но ви на ма Ср ба из 
Хр ват ске, из ме ђу 
оста лог, тек сто ве 
пи шу Бо рис Ра ше
та: Цр ни вал на 
ХТВ, Јо ван Ми рић: 
Љу бав и мр жња, 
Не над Јо ва но вић: 
Шта би Де сни ца да
нас ре као?, На та ша 
Де сни ца Жер ја вић: 
Са чу ва ти мје сто ме
мо ри је (ин тер вју), 
Ду шан Ма рин ко
вић: Ма ни фе ста ци је по во дом 100го ди шњи це ро ђе ња 
Вла да на Де сни це у Бе о гра ду, Јо ван ка Дру го вац: Вен
ча ње ср ца (при каз књи ге Бо шка Пе тро ви ћа), Стан ко 
Ко раћ: Кул тур ни и књи жев ни рад, Ли ди ја Вук че вић: 
Са вје ти ста ри јем пи сцу, Мир ја на Илић: Кра љи ца де
тек ти ва и но ви сен ти мен та ли зам (о са вре ме ној ру ској 
књи жев ној сце ни), Алек сан дра Ма ри ни на: Опру га 
за ми шо лов ку (про за), Се ба сти јан Хаф нер: По ви јест 
јед ног Ни јем ца: сје ћа ња 1914—1933 (од лом ци), Ве се
лин Го лу бо вић: Кри ти ка ју го сла вен ског ста љи ни зма, 
Ђу ро Ма ри чић: По е зи ја за дје цу Не дељ ка По па ди ћа, 
Иво Му сић: Го вор ма ште (о сли ка ру Здрав ку Ми ћа

но ви ћу, Ра до ван До жу дић: Жи ти је Ју су фа Ко пља ка 
(но ве ла) и Ми лош Кор дић: О пти ци и дру гим фа сци
на ци ја ма (при ча).

ЛИ МЕС плус, ге о по ли тич ки ча со пис, за из да ва
ча Аде ле Ма цо ла, спе ци јал 2005: Бал кан ска ал хе
ми ја, из да вач ко пред у зе ће ХЕ СПЕ РИА, Го спо дар 
Је вре мо ва 39, Бе о град.  limesplus@beotel.yu
Ча со пис ЛИ МЕ Сплус, ко ји из
ла зи у окви ру из да вач ке ку ће 
ХЕ СПЕ РИА, по ред ре дов них 
бро је ва, у 2005. го ди ни је об ја
вио и спе ци јал ни број БАЛ КАН
СКА АЛ ХЕ МИ ЈА, ко ји до но си 
низ зна чај них при ло га број них 
ауто ра. Са ма кон цеп ци ја ча со
пи са, за са да, је дин стве на је код 
нас. На и ме у сва ком бро ју, па 
и у овом, ауто ри об ја вљу ју спе
ци ја ли зо ва не тек сто ве из сво је 
ге о по ли тич ке обла сти у ду ху 
осве тља ва ња и фун ди ра ња бал кан ске ге о по ли тич ке 
са рад ње. Ова ко уте ме ље на кон цеп ци ја и ге о по ли тич
ка по зи ци ја омо гу ћа ва ју да се у јед ном, па и у овом 
бро ју, су че ља ва ју раз ли чи та ми шље ња, по ла зи шта 
и ис тра жи ва ња у ду ху то ле рант ног ди ја ло га. Овај 
број се са сто ји од три це ли не чи ји на сло ви о бал кан
ској ал хе ми ји го во ре са ми за се бе: Гам бит ста ре да
ме, Ениг ма СКМЦГ и Дру ге оба ле. Пре ко два де сет 
ауто ра, раз ли чи тих про ве ни јен ци ја и по гле да пи ше о 
ак ту ел ним ге о по ли тич ким пи та њи ма ко ја се отва ра ју 
и за тва ра ју на Бал ка ну, а ко ја има ју и европ ске им пли
ка ци је. Већ и из са мих на сло ва тек сто ва то је ви дљи
во. Сва ки од три де ла ча со пи са има, по ред аутор ских 
тек сто ва, увод ник и ин тер вју. У свим тек сто ви ма, 
из раз ли чи тих угло ва и у окви ру раз ли чи тих те ма 
по зи ци о ни ра се и ана ли зи ра ге о по ли тич ки про стор 
Бал кан ске ре ги је са свим ње ним про ти ву реч но сти ма 
и ин те ре си ма, а то је од не про це њи ве ва жно сти у све
тлу европ ских ин те гра ци ја. ЛИ МЕ С плус изла зи че
ти ри пу та го ди шње, а сва ки број је те ма ти зо ван, што 
је и од ли ка ге о по ли тич ких ча со пи са у све ту, јер се у 
њи ма про фи ли шу од ре ђе не ак ту ел не те ме, ре тро спек
ције и мо гу ће про јек ци је пред сто је ћих до га ђа ја, би ло 
на ре ги о нал ном, ци ви ли за циј ском или гло бал ном ни
воу. Уто ли ко је овај ча со пис дра го це ни ји јер је кроз 
иза шле бро је ве већ сте као ви со ку ре спек та бил ност 
објек тив ног и ви зи о нар ског гла си ла у струч ним чи та
лач ким кру го ви ма.

СРП СКИ ЈУГ, број 4, 2005, ча со пис за књи жев
ност, умет ност и кул ту ру, глав ни и од го вор ни 
уред ник Ра до сав Сто ја но вић, из да вач ДИГП 
„ПРО СВЕ ТА“, Ниш.
Ча со пис из ла зи че ти ри пу та 
го ди шње и кроз не ко ли ко ру
бри ка до но си низ при ло га ко ји 
су по сред но или не по сред но 
ве за ни за кул ту ру овог ре ги о
на. У ру бри ци Ру ко ве ти за сту
пље ни су при ло зи ма Пе тар 
Са рић, Ти хо мир Не шић, Ве сна 
Со ко ло вић, Бо шко То ма ше вић, 
Ви до сав Пе тро вић, Бра ни слав 
Сто ја но вић, Ми лан Р. Си мић, 
Гор да на Вла хо вић, Жар ко Ђу
ро вић, Зо ри ца Ја на ко ва, Зо ран 
М. Ман дић, Ми о драг Пе тро вић и Ми ли ца Теа Ма рић. 
Реч је о про зним и пе снич ким при ло зи ма. У ру бри ци 
На сле ђе об ја вљен је при лог Дра го љу ба Злат ко ви ћа: 
При по ве да ње из пи рот ског кра ја, у ру бри ци Кри ти ке, 
освр ти об ја вље но је не ко ли ко при ло га. На кра ју је об
ја вљен при лог Ср ђа на Мар ко ви ћа: Сли кар ство Јо ви це 
Де ја но ви ћа.
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ПРА ВО СЛАВ НО ДЕ ЛО, број 7, 2005. го ди не, пр
во у ред ник Сло бо дан Ко стић, из да вач Ма на стир 
Бањ ска, адре са: 38216 Бањ ска. simeonv@ptt.yu
Ча со пис из ла зи квар
тал но већ две го ди не у 
те шким усло ви ма и не
го сто љу би вом окру же
њу али ис тра ја ва у то ме 
да се ре дов но по ја вљу је, 
за хва љу ју ћи нај пре по
мо ћи и по жр тво ва њу 
уред ни штва. Но ви број, 
ка ко му и при ли чи, кроз 
број не ру бри ке до но си 
низ зна чај них при ло га 
ве за них за пра во слав ну 
те ма ти ку. Прак тич но, ча со пис не гу је пра во слав ну 
књи жев ност у свим ње ним об ли ци ма и жан ро ви ма 
и то кроз на сле ђе и са вре ме ну пра во слав ну књи жев
ност ко ја се на то на сле ђе на до ве зу је, а ко ја ни је још 
увек офи ци јал но ве ри фи ко ва на као је дан од са вре ме
них срп ских књи жев них то ко ва над чим би књи жев
ни кри ти ча ри и књи жев ни исто ри ча ри тре бало да се 
за ми сле. То по ка зу ју и ру бри ке у овом и прет ход ним 
бро је ви ма. У тим ру бри ка ма су при сут ни сле де ћи 
жан ро ви: Пра во слав но пе сни штво, При нос пра во слав
ном пе сни штву, Пра во слав на бе се да, Сло во сло вље, 
Чи та ње, Све до че ња, Пра во слав на кул ту ра и Ска за ња. 
При ло зи ма кроз ове ру бри ке ча со пис за пра во не гу је 
са вре ме ну књи жев ност пра во слав не ци ви ли за ци је ко
јој по тра ди ци ји и на сле ђу и при па да мо. Иако је на 
пр ви по глед реч о ре ли ги о зним те ма ма, то мо же и те 
ка ко да за ва ра чи та о ца, од но сно Пра во слав но де ло 
ни је ре ли ги о зни ча со пис. На про тив, ње го ва све тов
ност и струч ност свр ста ва ју га у ред оних ча со пи са 
ко ји има ју ја сно про фи ли са ну уре ђи вач ку по ли ти ку 
за сно ва ну на те ме љи ма књи жев ног на сле ђа и пра во
слав не ду хов но сти. Упра во за то је ово код нас је ди ни 
ча со пис ко ји кроз уре ђи ва ње и при ло ге ци ви ли за циј
ски де фи ни ше срп ску кул ту ру. На бра ја њем при ло га у 
овом бро ју то би са мо би ло по твр ђе но.

MONS AURE US, број 9, из да вач На род на би бли о
те ка Сме де ре во, Ка ра ђор ђе ва 5, 11300 Сме де ре во, 
тел/факс 26 222 270, глав ни и од го вор ни уред ник 
Дра ган Мр да ко вић  smedbib@eunet.yu
У овом бро ју ча со пис за 
књи жев ност, умет ност и дру
штве на пи та ња у не ко ли ко 
бло ко ва до но си низ при ло
га из ових обла сти. У бло ку 
„Ор фе је вим тра гом“ об ја
вље не су пе сме Ра до ми ра 
Ан дри ћа, Сло бо да на Сто ја
ди но ви ћа, Ми ће Цви је ти ћа, 
Вик то ра Б. Ше ће ров ског, Зо
ра на Ву чи ћа и Алек сан дра 
Ми тро ви ћа. Блок „Скрип то ри јум“ до но си про зне 
ра до ве Ра до сла ва Р. Вој во ди ћа, Дра го ва на Л. Ла за ре
ви ћа и Алек сан дра Но ва ко ви ћа. У „Ари сто те ло вом 
дур би ну“ су огле ди Ми ло са ва Мир ко ви ћа, До бри во ја 
Ста но је ви ћа и Љи ља не Мар ко вић, а у „Сим по си о ну“  
је раз го вор Ми ли це Јеф ти ми је вић Ли лић са Љи ља
ном Ха бја но вић Ђу ро вић. Блок „Ба шти на“ до но си 
за ни мљив при лог Ле он ти ја Па вло ви ћа: Ди ми три је 
Да ви до вић и Сме де ре во. Кроз „Га ле ри ју“ нас во ди 
Оли ве ра Јан ко вић огле дом На де жда Пе тро вић и за-
пад но е вроп ска умет ност. У „фо ку су пи ше Ми лош 
Кне же вић, а у ру бри ци „До бро“ Гра ди мир Стој ко вић 
пи ше о Ду ша ну Поп Ђур ђе ву до но се ћи и при ло ге овог 
ауто ра. Ча со пис се за вр ша ва ру бри ком „Екс ли брис“ у 
ко јој  је рад Алек сан дре Вра неш: Би бли о те ка ри – пи-
сци за де цу не кад и сад. Ча со пис је ли ков ногра фич ки 
опре мио Го ран Фи ли по вић.

БИ ЈЕ ЛА ПЧЕ ЛА, лист за сву дје цу, бр. 110, ок то
бар 2005. год. глав ни и од го вор ни уред ник Та тја
на Олу јић . Адре са ре дак ци је: СДК „ Про свје та“ 
За греб – Под од бор Ри је ка, Трг Св. Бар ба ре 1. 
bijelapcela@net.hr
Овај Лист за сву дје цу чи ја се ре дак ци ја на ла зи у Ри
је ци ре дов но из ла зи из ме се ца у ме сец. Лист за дје цу 
„Би је ла пче ла“ је имао и сво је 100 из да ње и на гра ђен 
је на гра дом гра да Ри је ке за де се то го ди шњи труд и 
лет. У де се то го ди шњем пред ста вља њу „Би је ле пче ле“ 
уче ство ва ли су мно ги књи жев ни ци, но ви на ри и илу
стра то ри. У 110. бро ју „Би је ле пче ле“ отва ра се стал на 
ру бри ка „Раз глед ни ца“ у ко јој ово га пу та пу то пис о 
За је ча ру об ја вљу је Ми ле на Дра жић; Иво Му сић пи ше 
вр ло за ни мљив при лог о ти гру и ње го вој мо ћи уоп
ште као и у умет но сти; ту су и при че Гро зда не Олу јић 
и Ву ко ма на Ра до са вље ви ћа; стрип Здрав ка Ми ћа но ви
ћа; ру бри ка „ Ру ко ва ње ис под ду ге“ ко ју је ово га пу та 
при пре мио Рат ко Ре лић са тек стом о Бран ку В. Ра ди
че ви ћу као и ње го вом по е зи јом. Сле де по ет ски при ло
зи Ве сне Ви до је вић Га јо вић, Јо ви це Ђур ђи ца, Ми ле не 
Се ве ро вић. Ђу ро Ма ри чић је за бе ле жио раз го вор са 
пе сни ком Не дељ ком По па ди ћем и упо знао чи та о це 
са ње го вим жи во том и ра дом. Ту је и до ку мен тар на 
ру бри ка „Пред ста вља мо“. Сле де пе сме, цр те жи и дру
ги про зни при ло зи школ ске де це. У окви ру ру бри ке 
о му зи ци Ру жи ца Вр хо вац нам да је ин тер вју са већ 
про ве ре ним ги та ри стом Вла да ном Вуч ко ви ћем. „Би
је ла пче ла“ има и ре дов ну ру бри ку за нај мла ђе „Учим 
ћи ри ли цу“ „Без му ке до азбу ке“ и „От кри ва ли це“. Ту 
је и стрип за нај мла ђе ауто ра Здрав ка Зу па на о пче ли
ци „Зу зу ко“.Овај лист кра си и још мно го ша ре них и 
ве се лих ства ри ве за них за еко ло ги ју. 

ФАН ЗИН „Еми тор“, бр. 453, Дру штво љу
би те ља фан та сти ке „Ла зар Ко мар чић“, Бе о
град, 2005, 96 стр.
Дру штво љу би те ља фан та сти ке „Ла зар Ко мар чић“ 
осно ва но је 1981. го ди не. Је дан од сто жер них за да та ка 
овог клу ба пред ста вља рад са пи сци ма по угле ду на 
број не аме рич ке књи жев не ра ди о ни це. Го то во да не 
по сто ји пи сац ко ји иоле не што зна чи у до ма ћој на уч
ној фан та сти ци, фан та сти ци и хо ро ру а да то ком два
де сет и че ти ри го ди не по сто ја ња ни је уче ство вао у 
ра ду по ме ну тог дру штва. Је дан од њих је и тре нут но 
наш нај пре во ђе ни ји про зни пи сац Зо ран Жив ко вић. 
Овај број „Еми то ра“ до но си пет на ест нај бо љих при ча 
на уч не фан та сти ке, еп ске фан та сти ке и хо ро ра ко је су 
то ком го ди не сти гле на ано ним ни кон курс овог дру
штва. Нај но ви ји број до но си при че већ афир ми са них 
ауто ра по пут Или је Ба ки ћа, Вла ди ми ра Ла зи ћа, Алек
сан дра Но ва ко ви ћа, Па вла Зе ли ћа и Зо ра на Или ћа, а 
за њи ма не за о ста ју ни у књи жев ном сми слу тек ста
са ли по кло ни ци по ме ну тих про зних жан ро ва: Та ма ра 
Ма тић Вуј но вић, Ла у ра Бар на, Мар ко Пи шев, Ми хај
ло Ор ло вић, Да мир Ми клош, Та ма ра Лу јак…

АКТ, ча со пис за књи жевност, умет ност и кул ту
ру, го ди на V, бр. 17/18/19 Ва ље во, осни вач Де јан 
Бо го је вић
Тро број ко ји пред ста вља мо за окто бар, но вем бар и 
де цем бар 2005. ор ијен ти сан је на ши ро ки ди ја па зон 
ства ра лач ки. У пр вом ре ду до но си „По се ту“ ан то ло
ги ју најк ра ће нео бја вље не при че са Ак то вог тре ћег 
кон кур са. По бед ник је Ду шан Стој ко вић из Мла де
нов ца. Из бор по е зи је 
је стил ски ша ро лик од 
Та ван ског, пре ко Ла ло
ви ћа до Кам пе ре ли ћа. 
Дат је пор тет бу гар ског 
про за и сте Де ја на Ене ва. 
До ма ћом крат ком про
зом до ми ни ра Ми ро љуб 
То до ро вић. Ли ков на кри

ти ка је за о ку пље на стри пом. Ту су и про ми шља ња 
до бит ни це на гра де „Ар се ни је Чар но је вић“. Мо же те 
ужи ва ти у ха и куу са Ме ђу на род ног ло то со вог фе сти
ва ла, а ко нац де ло кра си књи жев на кри ти ка Ба ја Џа
ко ви ћа, Де ја на Бо го је ви ћа, Ду ша на Стој ко ви ћа, Ва се 
Ра до ва но ви ћа...

ЛУ ЧА, ча со пис за кул ту ру, умет ност и на у ку, бр. 
4 го ди на XIV, скц „Све ти Са ва“, Су бо ти ца, за из да
ва ча Ми лан Ма ро дић
Ми тров дан ски број Лу че кра се 
огле ди Вла де те Је ро ти ћа „О здра
вом и бо ле сном у ре ли ги о зном 
до жи вља ју“, Је ле не Ко са но вић, 
Пе тра Ву ко ва; Пе ва ју и по ве да ју 
Ра ша Пе рић, Сто јан Бер бер, Ми
лош Јо ва но вић, Ра до ван Ждра ле, 
Си мо Б. Го лу бо вић. Из ба шти не 
је из ро нио срп ски сред њо ве ков ни 
ма на стир у Бо сни  Па пра ћа, за хва
љу ју ћи пе ру Ла у ре Бар не. Огле да
ју се књи ге у огле да лу и ли ков ни 
фра гмен ти на стра ни ца ма.

НА ЦИ О НАЛ НИ ИН ТЕ РЕС, год. I, бр. 1, 2005. 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Сав ски трг 7а, Бе
о град, гл. уред ник Ми лан Ма тић
На ци о нал ни ин те рес, но во по кре ну
ти ча со пис, као што сам на зив го во
ри има за свр ху на пре дак и еду ка ци
ју на ци о нал ну, ге о по ли тич ку, со ци
јал ну вла сти тог на ро да. Кон цеп ци ја 
ча со пи са да та је у два на ест став ки 
и оче ку ју се пр ве ре ак ци је и ода зив 
ин те ли ген ци је. У овом бро ју при ло
ге су да ли. Сло бо дан Ди вјак, Мо мир 
Сте пић, Ми лош Кне же вић, Ср ђа 
Триф ко вић... а об ра ђе не те ме су нор
ме и на ци је, не у спех ју го сло вен ства 
и срп ско исто риј ско ис ку ство, срп ски на ци о нал ни ин
те рес и иза зо ви 21. ве ка, Ко со во и Ме то хи јапе ти чин 
дра ме...

СА ВРЕ МЕ НА СРП СКА ПРО ЗА – ЗБОР НИК, 
број 17 – Тр сте ник: На род на би бли о те ка Је фи ми-
ја, 2005.  163 стра не
Штам пан је збор ник са 21. књи жев
них су сре та одр жа них 5–6. но вем бра 
2004. го ди не у Тр сте ни ку. Збор ник 
са др жи две те мат ске це ли не, пр ву 
Књи жев ни пор трет и дру гу Срп ски 
пе сни ци као при по ве да чи. О књи жев
ном де лу и умет нич ком пор тре ту 
Го ра на Пе тро ви ћа го во ри ли су и 
при ло жи ли сво је тек сто ви углед ни 
кри ти ча ри сред ње ге не ра ци је Ми
хај ло Пан тић (текст Је зик, ма шта и 
рав но те жа), Ва са Пав ко вић (текст 
По сле пет на ест го ди на) и Алек сан дар Јер ков (текст 
Име умет нич ке исти не). Сам „ју нак“ ових кри тич ко
те о риј ских ту ма че ња, Го ран Пе тро вић, при ло жио је 
не ку вр сту ли те рар не ауто би о гра фи је, крат ку при чу 
о „умет ни ку у раз во ју“ под на зи вом Ал бум при ло га 
за ауто пор трет, док је Бо ја на Ву ко тић ура ди ла Се-
лек тив ну би бли о гра фи ју Го ра на Пе тро ви ћа (стра на 
37–84). Дру га те мат ска це ли на до но си 12 тек сто ва 
(ауто ри Мар ко Не дић, Че до мир Мир ко вић, Ми хај ло 
Пан тић, Алек сан дар Јер ков Пе тар Па јић, Ми лен ти је 
Ђор ђе вић, Ми ро слав Еге рић и дру ги) о срп ским пе
сни ци ма ко ји су да ли зна ча јан до при нос при по ве дач
кој и ро ман си јер ској умет но сти.

При пре ми ли: Де јан Ву ки ће вић, Сла ђа на
Ри стић, Да ни ца Ђу ри чић, Све тла на
Ми ћу но вић, Не бој ша Ћо сић, Ду шан Ци цва ра. 
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У са да већ чу ве ној еди ци ји Ста ра 
срп ска књи жев ност, ко ју је сво
је вре ме но осми слио и по кре нуо 

Ди ми три је Бог да но вић (19301986), и ко ју 
је по том на ста вио уре ђи вач ки од бор, у са
да шњем са ста ву: Ире на Гриц кат, Ми ло рад 
Ђу рић, Рад ми ла Ма рин ко вић, Ми ло рад 
Па вић, Ми ли сав Са вић и Би ља на Јо ва но
вићСтип че вић, по ја ви ле су се три књи ге 
ко је је ура дио То ми слав Јо ва но вић, је дан 
од на ших нај бо љих по зна ва ла ца срп ског 
ру ко пи сног на сле ђа. Те књи ге у еди ци ји су 
озна че не као 22 и 23/I, 23/II. Ова еди ци ја је 
на тај на чин, ну ме рич ки гле да но, обо га ће на 
са још две књи ге у три то ма. Им по зан тан 
рад, ко ји је кроз ду ги низ го ди на, ура дио То
ми слав Јо ва но вић угле дао је све тлост да на 
за хва љу ју ћи из да вач ким на по ри ма Про све те, 
ко ја је кра јем про шле го ди не про сла ви ла сто
го ди шњи цу Ге це Ко на, и Срп ске књижeвнe 
за дру ге, ко ја на из да вач кој сце ни оп ста је већ 
пре ко сто де сет го ди на. Овај из да вач ки по ду
хват су да кле ре а ли зо ва ле две из да вач ке ку ће 
ко је има ју ве ков ну тра ди ци ју и спа да ју у ред 
нај ста ри јих из да вач ких ку ћа у Ср би ји.

Са ма еди ци ја Ста ра срп ска књи жев ност 
ушла је ево већ у тре ћу де це ни ју и по сле кра
ћег за сто ја овим књи га ма при ма кла се свом 
за о кру же њу, јер је осми шље но да се у њој 
по ја ве два де сет че ти ри књи ге. Да кле, на кон 
ових, још јед на. Да не ма из да ва ча као што су 
Про све та и Срп ска књи жев на за дру га, чи ји је 
зна чај да нас мар ги на ли зо ван на срп ској из да
вач кој сце ни, ова фун да мен тал на еди ци ја би 
оста ла не за о кру же на. Но, то се на сре ћу ни је 
де си ло и ми ве ру је мо да ће др жа ва смо ћи сна
ге да упра во ова кве ба зич не из да вач ке по ду
хва те у срп ској кул ту ри по мог не у гра ни ца ма 
сво јих мо гућ но сти, али и сти му ла тив ним ин
стру мен ти ма ко ји јој сто је на рас по ла га њу, а 
чи ји спек тар ни је ма ли. Јер, на род ко ји не ма 
сво је књи жев но на сле ђе ма те ри ја ли зо ва но у 
еди ци ја ма, реч ни ци ма и ен ци кло пе ди ја ма, 
гу би свој кул тур ни иден ти тет и не ста је у 
кул тур ним иден ти те ти ма дру гих, број но 
ве ћих и еко но мски ја чих на ро да, ко ји и те 
ка ко др же до свог кул тур ног на сле ђа и сво
је кул ту ре уоп ште.

По зна то Жи ти је Вар ла а ма и Јо а са фа има 
ду гу тра ди ци ју у срп ској сред њо ве ков ној 
књи жев но сти. Увод ни текст То ми сла ва Јо
ва но ви ћа, Жи ти је Вар ла а ма и Јо а са фа у 
срп ском сред њо ве ков ном на сле ђу је уз о
ран на уч ни рад ко ји то и по ка зу је. Оно 
је са да, са увод ном сту ди јом, Реч ни ком 
ма ње по зна тих ре чи и Ин дек сом име на и 
пој мо ва на нај бо љи на чин пред ста вље но 
са вре ме ном срп ском чи та о цу. Са др жај овог 
де ла чи ни нај о ми ље ни ја при ча срп ског сред
њег ве ка о пу сти ња ку, от шел ни ку Вар ла а му и 
ин диј ском ца ре ви ћу Јо а са фу. Та при ча је ујед
но и при ча о про жи ма њу ци ви ли за ци ја ко ја и 
за да на шње вре ме има не ма ли зна чај. Це лу 
књи гу са увод ном сту ди јом, пре во дом, од но
сно пре но сом са ста ро сло вен ског на са вре ме
ни срп ски је зик, Реч ник и Ин декс ура дио је 
То ми слав Јо ва но вић.

Жа нр апо кри фа по сто ји од ка да по сто ји и 
књи жев ност. То по ка зу ју и дру ге, ста ри је 
ци ви ли за ци је. У пра во слав ној ци ви ли за ци ји 

овај жа нр до жи вља ва пу ни про цват и по пу
лар ност, јер је за ни јан су бли жи јед но став ном 
сва ко днев ном на род ном го во ру за раз ли ку од 
ка нон ских жан ро ва у чи ју су шти ну су угра
ђе ни офи ци јел ни дог ма ти ко јих  апо кри фи 
ни су мо ра ли до след но да се при др жа ва ју. На 
тај на чин апо кри фи у не ку ру ку пред ста вља
ју и не ку вр сту на род не књи жев но сти ко ја је 
су штин ски по ве за на са ка нон ским, цр кве ним 
жан ро вима, али је због јед но став но сти ис ка за 
и рас те ре ће но сти дог мат ских на че ла би ла ве о
ма по пу лар на у то вре ме.

То ми слав Јо ва но вић је 
с пра вом два де сет тре ћу 
књи гу еди ци је Ста ра срп-
ска књи жев ност по де лио 
у два то ма, 
на ста ро за
вет не и но
во за  вет  не 
апо кри фе. 
С т а  р о  з а 
вет ни апо
кри фи об
у  х ва  та ју 

в р е 
ме до 
по ја ве 
Ису са 
Х р и 

сто са и пред ста вља
ју је дан ве о ма раз у
ђен апо криф ни свет 
Ста рог за ве та, пун 
до га ђа ја и лич но сти 
ко је су по зна те и у 
ко ди фи ко ва ном ста ро
за вет ном све ту. То ми
слав Јо ва но вић о то ме 

го во ри у увод ној сту ди ји Апо кри фи у ста рим 
срп ским пре пи си ма на гла ша ва ју ћи упра во 
срп ску ру ко пи сну ва ри јан ту ста ро за вет них 
апо кри фа. Те ме и са др жа ји тих апо кри фа 
при ре ђи вач је гру пи сао у не ко ли ко це ли на: 
По че так све та, Ви ђе ње не бе са, Хе ро ји, про-
ро ци, Пре кра сни Јо сиф и Асе не та, Авра а мов 
ци клус, Да вид и Со ло мон и За ве ти два на ест 
па три јар ха. Сва ка од ових це ли на сад ржи 
број не апо кри фе ко ји су те мат ски са њом по
ве за ни. Не где их има ви ше, а не где ма ње, не
ки су да ти чак и у ви ше вер зи ја, што по ка зу је 

ком плек сност при сту па овој апо криф ној ма
те ри ји у срп ском сред њо ве ков ном на сле ђу. 
Чи та лац пр ви пут има при ли ку да се су о чи 
са сло же но шћу, инер тек сту ал ним и ме та тек
сту ал ним ве за ма срп ских сред њо ве ков них 
ста ро за вет них апо кри фа. По ред пре во да, 
од но сно пре но са на са вре ме ни срп ски је зик 
у Про прат ним тек сто ви ма То ми слав Јо ва
но вић си сте ма ти зу је ову ма те ри ју кроз не
ко ли ко це ли на: Ру ко пи си и из во ри, Ин декс 
мо ти ва ста ро за вет них апо кри фа, Реч ник 
ма ње по зна тих ре чи и Ин декс име на и ге о-
граф ских на зи ва.

Дру ги том два дест тре ће књи ге под на
сло вом Апо кри фи но во за вет ни та ко ђе је од 
стра не при ре ђи ва ча, ко ји је до след но ис по
што вао на че ло те мат ске срод но сти, са сто ји 

се од сле де ћих це ли на: Бо го ро ди ца и Исус, Де
ла Апо стол ска, Пу то ва ње у за гроб ни свет и 
Бу дућ ност све та. Ова ко гру пи са ни по те ма ма 
но во за вет ни апо кри фи до не кле пред ста вља ју 
па ра ле лу ка нон ским књи га ма Но во га за ве та, 
на апо криф ном ни воу пра те ћи по ја ву и раз
вој хри шћан ства кроз лич ност Бо го ро ди це и 
Ису са Хри сто са, та ко да се из ме ђу ове гру пе 
апо кри фа и Је ван ђе ља мо гу по ву ћи па ра ле ле 
раз ли ка ко је су од и те ка квог зна ча ја за оно
вре ме ну на род ну пер цеп ци ју је ван ђе о ских 

до га ђа ја. Исти је слу чај и ка да је у 
пи та њу апо криф на ску пи на Де ла 
Апо стол ска. Она сво је ана ло ги је 
раз ли ке има у ка но ни зо ва ном тек
сту Дје ла Апо стол ска. Не што је дру
га чи ји слу чај са ску пи ном апо кри фа 
Пу то ва ње у за гроб ни свет, јер ова 
ску пи на не ма екс пли цит не ана ло ги
је раз ли ке у ко ди фи ко ва ном тек сту 
Но во га за ве та али их има на ни воу 
пар ци јал них мо ти ва и са др жа ја. Ску
пи на апо кри фа Бу дућ ност све та, као и 
не ки апо кри фи из претход не ску пи не 
има ју сво је ана ло ги је раз ли ке у Јо ва
но вом От кро ве њу. При ре ђи вач је очи
глед но и ову ди мен зи ју апо кри фа имао 

ка да их је гру пи сао у од ре ђе не це ли не. 
У Про прат ним тек сто ви ма То ми слав Јо ва
но вић, као и ка да су у пи та њу ста ро за вет ни 
апо кри фи до но си сле де ће це ли не: Ру ко пи си и 
из да ња, Ин декс мо ти ва но во за вет них апо кри-
фа, Реч ник ма ње по зна тих ре чи, Иза бра на 
би бли о гра фи ја о апо кри фи ма и Ин декс име на 
и ге о граф ских на зи ва. На тај на чин То ми слав 
Јо ва но вић, кроз је дан из у зет но ком плек сан и 
мул ти ди сци пли на ран рад, као при ре ђи вач, 
пре во ди лац, пи сац увод них сту ди ја и при кла
дан про прат но кри тич коби бли о граф ски при
ступ, ка  кви су рет ки у да на шњем вре ме ну, 
ис црп но у ова два то ма два де сет тре ће књи ге 
еди ци је Ста ра срп ска књи жев ност за о кру
жу је ста ро за вет но и но во за вет но апо криф но 
на сле ђе сред њо ве ков не срп ске књи жев но сти. 
По сао ко ји је овим књи га ма То ми слав Јо ва но
вић ура дио је до и ста им пре си ван и ду го ће 
би ти не з а о би ла зна ре фе рен ца у свим бу ду
ћим ис тра жи ва њи ма ове ма те ри је, а срп ска 
књи жев на јав ност ду гу је ве ли ку за хвал ност 
из да ва чи ма за то што су се ове књи ге по ја ви ле 
пред чи та о ци ма у овом оби му и у пре по зна
тљи вој опре ми еди ци је.

Т. Јан ко вић

Стара српска књижевност
ВАР ЛА АМ и Јо а саф, при ре дио и на 
са вре ме ни срп ски је зик пре нео То ми

слав Јо ва но вић. – Бе о град : Про све та : Срп
ска књи жев на за дру га, 2005. – 241 стр.

АПО КРИ ФИ ста ро за вет ни : пре ма срп-
ским пре пи си ма, при ре дио и на са вре ме
ни срп ски је зик пре нео То ми слав Јо ва но

вић. – Бе о град : Про све та : Срп ска књи жев
на за дру га, 2005. – 702 стр.

АПО КРИ ФИ но во за вет ни : пре ма срп-
ским пре пи си ма, при ре дио и на са вре ме
ни срп ски је зик пре нео То ми слав Јо ва но

вић. – Бе о град : Про све та : Срп ска књи жев
на за дру га, 2005. – 704 стр.
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Непознати Црњански

Професор у Панчеву
О жи во ту Ми ло ша 

Цр њан ског, на шег 
пи сца, јед ног од ро до на

чел ни ка срп ског мо дер ни
зма по сле Пр вог свет ског ра та, 

о ње го вој ин тим ној и јав ној лич но сти до ста се 
зна. Зна се да је лич ност пи сца „Се о ба“ би ла ве о
ма сло же на, кон тро верз на, сва од су прот но сти. 
Али, оно што је да нас ма ло по зна то то је ње го
ва про фе су ра у гим на зи ји у Пан че ву  од је се ни 
1921. до ле та 1922. го ди не, а на ро чи то ње го во 
ми шље ње о уче ни ци ма, њи хо вим ро ди те љи ма, 
школ ству Кра ље ви не СХС, као и ути ца ју про те
клог ра та на мла де и на став ни ке.

Пан че вач ки да ни мла дог су плен та Ми ло ша 
Цр њан ског те ку су мор но. По ред ча со ва срп ског 
је зи ка, исто ри је и зе мљо пи са, пре да је и гим на
сти ку. Тај по след њи пред мет по себ но му те шко 

па да, пи ше Ра до ван По по вић у сво јој књи зи 
“Жи вот Ми ло ша Цр њан ског”. Сам, Цр њан ски 
ће се ка сни је при се ћа ти те пан че вач ке гим на зи
је – “Ни ти сам во лео ту је зу ит ску згра ду, ни ти 
сам у њој био до че кан ле по. Напро тив, и ако је 
та да мој ли те рар ни рад био већ  ви дан и знан, и 
те ка ко, ди рек тор пан че вач ке гим на зи је до че ку
је ме, ваљ да баш за то хлад но и да је ми ча со ве 
та ко да пре да јем и на авли ји, гим на сти ку. Пре
вр ћем се, да кле, на спра ва ма, пред уче ни ци ма, 
у Пан че ву...”. Али, у Пан че ву Цр њан ски ни је 
сам, жи ви са сво јом мла дом ле пом же ном. На
шао је на ме ште ну со бу, у ку ћи Ми лу ти но ви ћа, 
хра ни ли су се у хо те лу, а кад по не ста не нов ца 
мла ден ци је ду “са мо са ла те од цр ве них па тли
џа на и хле ба”, ко ји је, ка ко је го во рио Цр њан ски 
– “ди ван у мом за ви ча ју, у Ба на ту”. А у овом ју
жно ба нат ском гра ду он се и ци вил но вен ча ва 

(цр кве но вен ча ње оба вио је ра ни је у Бе о гра ду).
Да кле, за хва љу ју ћи По по ви ће вим ис тра жи ва

њи ма жи вот Ми ло ша Цр њан ског у Пан че ву је 
у до вољ ној ме ри ре кон стру и сан. Али, као што 
сам већ ре као на по чет ку, ма ло се зна о ње го вом 
од но су пре ма уче ни ци ма и то услед не до стат ка 
до ку ме на та. 

 Ме ђу тим, са да смо у при ли ци да по пр ви пут 
об ја ви мо не дав но про на ђе ни ру ко пис, ко ји је 
Ми лош Цр њан ски сво је руч но на пи сао 15. мар та 
1922. го ди не у Пан че ву. На и ме, овај екс клу зив
ни до ку мент го во ри нам, упра во, о оно ме што 
до са да ни смо зна ли  о од но су про фе со ра Цр
њан ског и уче ни ца ко ји ма је пре да вао срп ски 
је зик. Реч је о Из ја ви упра ви те љу Др жав не гим
на зи је у Пан че ву, а по во дом ро ди тељ ске ту жбе 
про тив Ми ло ша Цр њан ског.

Ср ђан Сто јан чев

Го спо ди ну Упра ви те љу Др жав не Гим на зи је у Пан че ву

На Ва шу до став ку под ре зерв. бро јем 2 и 3, част ми је да ти сле де ћу 
из ја ву.

Обе ове ро ди тељ ске ту жбе, рас про стра ње не су по ја ве оног мен та-
ли те та, ко ји, код ро ди те ља уче ни ка ове гим на зи је, из гле да, вла да: да 
без скру пу ла из скеп се пре ма мо ли о цу сво је де це, ди жу, ису ви ше че сто 
свој глас про тив на став ни ка, оп те ре ће них ису ви ше, сво јим по сло ви-
ма и бри га ма.

Обе ове ту жбе мо гле су до ћи са мо од уче ни ца, она ко про пу ште них 
и сла бо вас пи та них, због рат ног вре ме на, у те ча је ви ма зад њих го ди-
на.

По зна та је ствар ко ли ко је мо рал, ци ни зам и бру тал на не ва спи та-
ност ђа ка, у зад ње до ба, за да ва ла бри ге на став ни ци ма. Зна се, да шко-
ле у це лој зе мљи, пре жи вља ва ју кри зу, и да је ро ди тељ ска на кло ност 
пре ма де ци, а про тив на став ни ка, у зад ње до ба, до ве ла до без из ла зне 
си ту а ци је. Док на став ни ци под нај те жим окол но сти ма вр ше сво ју 
те шку ду жност, до тле ро ди те љи пи шу, ка ко се баш у овој гим на зи ји, 
че сто до га ђа, ано ним на пи сма и ту жбе про тив оних на став ни ка, ко-
ји сво јом стро го шћу хо ће да пре ки ну ово “по рат но” ста ње шко ла.

Ка рак те ри стич но је да је оп ту жба упе ре на про тив два чла на про-
фе сор ског ко ле ги ја, про тив ко јих се, до бри ђа ци, ни кад још ту жи ли 
ни су. 

А да се да ље упу штам у оправ да но огра ђи ва ње од ова ких жа ље ња 
из ја вљу јем:

Да је са др жај ових жал би [...]
Г. Све ти слав Пан ду ров, по за пи сни ку жа ли се на ме не, јер му кћер 

„стал но гр дим пред раз ре дом“. 
Мој од го вор: не гр дим је, не го је упу ћу јем на оно, што, за сад, не по ка-

зу је, уч ти во, кул тур но по на ша ње. 
Пред раз ре дом, у пе да го шке свр хе, ја сам јој че сто 

го во рио, увек кад сам кри ти ко вао пи сме не 
рад ње из срп ског је зи ка „Ви не ма те књи жев-
не обра зо ва но сти, пи ше те не пи сме но, не чи-
та те у оп ште ни шта, зна те са мо оно што 
на бу ба те, па и он да, вр ло ма ло“. То ми је би-
ла ду жност, јер на ста ва ни је хлад но оце њи ва-
ње ђа ка, осо би то не књи жев на на ста ва, не го 
искре но оп ште ње са ђа ком. Ни кад мо ја упу-
ства ни су би ла увре дљи ва. Она се ни кад, про-
тив њих огра ди ла ни је, све до сад, кад је ви де ла 
да ће има ти рђа ву оце ну у овом тро ме сеч ју.

Лаж је да сам је пи тао „из ка кве је ку ће, кад 
је та ко не ин те ли гент на“?

Она је, и крај свих мо јих опо ме на, да је „ша-
пу та ње“ не до стој на ствар за уче ни ка VI II.
р.- као и лаж – по ку ша ла да пре ва ром из књи ге 
по мог не сво ју дру гу, ко ја је би ла не спрем на. То 
је учи ни ла др ско пред мо јим очи ма, у пр вој [...]. 
Кад сам јој ре вол ти ран ре као да тре ба да се сти-

ди тог по ку ша ја, јер то по вла чи кроз цео жи вот те жњу да се об ма не, 
из бег не, сла же, и пи тао је - „Ка кви су то оби ча ји, где их је на у чи ла, 
та ваљ да у ва шој ку ћи ни ко не учи на ова кво што?“.- и то тек по сле 
др ског др жа ња, и гри ма са, она је ми је на очи глед раз ре да пра ви ла. За-
пи сав ши је у днев ник мо рао сам и да ље да пра тим из раз ње ног ли ца, 
ко ји је био ап со лут но не из др жљив и сра ман.

Лаж је, да сам јој ре као „да сум њам у ње не оста ле оце не“? 
То је из вр та ње мо јих ре чи. 
Ре као сам јој, кад ми је ре кла „да ће са мо из мог пред ме та има ти 

рђа ву оце ну“, а из оста лих „до бру“- да у то сум њам. И за и ста, она из 
оста лих пред ме та не ма оце не „до бре“, не го „до вољ не“. 

У це лој овој ту жби је узрок „бру тал на па кост“- јед ног не кул тур-
ног, се љач ког де те та, ко је ни је до бро вас пи та но. 

Слу чај Хри сти ће ве је сле де ћи:
Ја сам све до не ки дан увек хва лио ту уче ни цу VI II. раз ре да. То до ка-

зу је оце на, ко ју сам јој у I. дао: 5. 
По сле сам при ме тио да је то де вој ка, ко ја об ма њу је, ако мо же чак и 

пре пи су је туђ рад, и на ро чи то, баш од оста ле го спо де упо зо рен, при-
ме тио да је не са мо не хат на, не го и лу ка ва. Не ра ди не го се пре тва ра 
да ра ди. На ча су стал но из ла зи (ми не сме мо де вој ке за пи та ти ку да 
из ла зе!) И она (као и оста ле уче ни це VI II. раз ре да, из у зев Гла во ни ће-
ве) ве чи то пра ви гри ма се. Не из др жљи ва ли ца ко ја фик си ра ју про фе-
со ра, а кад их ка зни по на ша ју се др ско, са мо де вој ке без обра зо ва ња. У 
раз ред ном ве ћу, ме ђу на став ни ци ма би ла је стал на ту жба про тив 
ње. 

VI II би раз ред мо гао по све до чи ти ко ли ко сам је опо ми њао. 
Од вра ћа ла је све са гри ма са ма. Кад сам је, по дру ги пут, ухва тио 

да не што цр та, сме ју ћи се, иза ле ђа уче ни це Бе ле и по звао да ми па-
пир пре да, она ми је то од би ла др ским др жа њем и сле га њем ра ме на. 
Тре ба ло је ви де ти ту де вој ку у том ча су, па да се ви ди ка ко сто ји 
вас пи та ње по сле ра та. 

Лаж је да сам ја ре као да ћу је го ни ти на 
ма ту ри. Ре као сам „да ће зло про ћи ма да је ин-
те ли гент на, јер не учи“. Ап со лут но је би ло 
не мо гу ће кри во раз у ме ти мо је ре чи.

Ње на ту жба је са мо об ма на и же ља ин три-
ге, са по зна тим озна ка ма ма ло ва ро шких спле-
та ка.
Не при зна јем та ко ни трун ке не ке кри ви це, 
на про тив, обра ћам па жњу г. Ди рек то ра на 
слич не, све че шће, по ја ве, ко је мо гу, све ви-
ше, оте жа ти и та ко већ те жак по ло жај вас-
пи та ча, у ово ме кра ју, где је то ли ко опа ких, 
за о ста лих од ма ђар ских шко ла и аустриј ске 
кул ту ре и „от па да ка“. Сто ји за из ве сне, мо-
жда до бро на мер не, али ла ко вер не ро ди те ље, 
[...], хо ће да зна че: пра во и кон тро лу шко ла. 
 
Пан че во.
15. III. 1922.                                             уч тив

Ми лош Цр њан ски

Пред раз ре дом, у пе да го шке свр хе, ја сам јој че сто 

 из књи ге 
по мог не сво ју дру гу, ко ја је би ла не спрем на. То 
је учи ни ла др ско пред мо јим очи ма, у пр вој [...]. 
Кад сам јој ре вол ти ран ре као да тре ба да се сти-

ма ту ри. Ре као сам „да ће зло про ћи ма да је ин-
те ли гент на, јер не учи“. Ап со лут но је би ло 
не мо гу ће кри во раз у ме ти мо је ре чи.

ге, са по зна тим озна ка ма ма ло ва ро шких спле-
та ка.
Не при зна јем та ко ни трун ке не ке кри ви це, 
на про тив, обра ћам па жњу г. Ди рек то ра на 
слич не, све че шће, по ја ве, ко је мо гу, све ви-
ше, оте жа ти и та ко већ те жак по ло жај вас-



МАКСИМОВИЋ, Мирослав, Скамењени. 
 Краљево : Повеља, 2005.

Сонетни венац Скамењени инспирисан је збирком пе
сама Стевана Раичковића, Камена успаванка. У напо
мени ове књиге аутор објашњава како и када је дошао 
на идеју да напише сонетни венац по Раичковићевој 
збирци, констатује да је читајући Камену успаванку 
схватио да је она песма о данашњем времену, о ак
туелним околностима живота и судбине савремених 
људи. И сонетни венац Скамењени, који је настао по 
стиховима Камене успаванке је песма о данашњем 
времену, и она је својеврсни мит о свакодневици.  У 
сонетном венцу Мирослава Максимовића са скепсом 
се упућује питање људима о томе да ли је савремени 
свет створен по божијој вољи. Исказана је сумња у то 
да су се у случају стварања савременог света смисао 
и крв ваљано сложили. Савремени свет је схваћен као 
производ реализације човекових страшних снова. Он 
је заснован на интересу  на новцу и на законима који 
су за све донели моћници. Песник упоређује обичне 
смртнике који у том свету живе са лађама које изгу
бљено плове и повлачи јасну границу између креато
ра савременог света и правих стваралаца  добрих, 
горких, занесених.  Песник се обраће правим стварао
цима, њихова дела пореди са лепотама природе и ука
зује на њихову преамбициозност у оквирима савреме
ног света, који је потрошачки настројен и који нема 
слуха, интересовања ни стрпљења за праву лепоту, 
па резигнирано констатује да вредна дела људског 
духа у дехуманизованом свету имају свој „рок траја
ња“. У сонетном венцу се пева и о настанку рата, о 
његовим одјецима и далекосежним последицама, о 
двоструком схватању ратова: схватање рата као узви
шене ствари и схватање рата као унижења људског 
духа. Песник у сећање призива догађаје из најновије 
историје и пита се о смислу постојања човека, с об
зиром на то да врло јасно увиђа да је убијање изве
сност сутрашњице. Он пева песму будућим жртвама 
и упућује критику човечанству: Ви живи, ви сутра 
убијени ... Мрак, тама, понављање историје, човеков 
пораз, ништавило чине основу овог сонетног венца: 
Ваше непостојеће у васељени, / ваше је ништа у сну и 

успомени / и мостови над празно извијени.

ДОПРИНОС СРПСКОЈ НАЦИОНАЛНОЈ БИБЛИОГРАФИЈИ
Крајем 2004. године Народна библиотека Бор објавила је прву штампану библиографију у исто
рији свога скоро полувековног постојања. У оквиру новопокренуте библиотеке «Завичајна библи
ографија» појавила се Библиографија борског књижевног стварлаштва у XX веку: монографске 
публикације, коју је саставила библиотекарка Весна Тешовић. Са наглашеним циљем да „доприне
се динамичности слике националне књижевности уносећи све своје регионалне различитости и 
специфичности“, ова библиографија, са својих 186 библиографских јединица и досад најинформа
тивнијим текстом који се бави историјом књижевног живота у Бору, подсетила је и знатижељнике 
упутила на имена и дела 176 аутора (међу којима посебно треба поменути Ванета Живадиновића 
Бора и Миклоша Раднотија, али и Драгољуба П. Илића, Драгу С. Јанковић, Милана Стојадинови
ћа Баса, Јована С. Митровића, Милена Миливојевића, Радишу Драгићевића), на неке важне дога

ђаје и институције (Балкански сусрети младих књижевника, Свесрпска књижевна колонија у Злоту и др), 
на завичајне часописе и листове у којима су борски аутори најчешће објављивали своја дела (Медитације, 
Бакарна река¸ Развитак), уосталом – на читаво једно пажње вредно раздобље у којем је реч књижевника 
тражила и добијала право да се чује и у обиљу посвећености разастире градом рудара. Наравно, и шире. По 
природи завичајна, специјална, ретроспективна и анотирана, ова библиографија нуди обиље са пажњом са
купљених и пробраних података о књигама, људима који су их писали или у њима објављивали (антологи
је, зборници…), издавачима, штампаријама и времену које их обједињује. Са друге стране, она представља 
здраву зачетну клицу израде свеобухватне борске завичајне библиографије. И у једном и у другом смислу 
требало би да надахне и оснажи замах помнијег посматрања и проучавања локалних боја и специфично
сти, и истовремено да буде мост ка уклапању у већу целину којој по унутрашњој сродности припада. Срп
ској националној библиографији у том погледу она би требало да буде мали, али вредан допринос.

Горан Миленковић

РОЗИЋ, Владимир: Уметничка група „Облик“ 1926–1939. – Београд: Кан
целарија за придруживање СЦГ Европској унији, 2005 – 220 стр.
Између два светска рата у Србији је основано више уметничких група. Најдуже је посто
јала, била је најмасовнија, најатрактивнија Уметничка група „Облик“. Основана 1926, 
први пут се представила следеће године на Шестој југословенској уметничкој изложби 
у Новом Саду. Самостално је излагала у свим већим градовима Краљевине Југославије 
(Београд, Сарајево, Бања Лука, Загреб, Сплит, Љубљана), и у иностранству. Окупила је 
више од 30 стваралаца разлитичитих професија и опредељења. Њени активни чланови били су, поред оста
лих: вајар Тома Росандић, сликари Петар Добровић, Стојан Аралица, Марин Тартаља, Мило Милуновић, 
архитекти Бранислав Којић, Милан Злоковић, Никола Добровић, Јан Дубови... Имена уметника, који и данас 
уживају неоспоран европски и светски углед, показују до које је мере група „Облик“ била репрезентативна 
и, у естетском смислу – модерна. Монографија Владимира Розића, познатог српског историчара уметности, 
осветљава колико уметничка настојања и домете појединаца и Групе као целине, толико и социокултурни 
контекст у којем „Облик“ делује. Аутор заправо даје слику времена, односе уметности и политике, културе 
и друштва, сагледава уметничкокултурна збивања полиперспективно. Розићева студија изузетна је не само 
с интерпреттивног, него и фактографскога, историјског аспекта: доноси педантан попис свих 16 изложби с 
учесницима и засебним библиографијама сваке од њих, а на крају књиге добијамо још кратке биографије 
свих чланова Уметничке групе „Облик“, такође и оних уметника који су са Групом сарађивали или излагали 
с њом као гости. Књигу је графички и технички одлично опремио Ђорђе Трифуновић.

Јован Пејчић
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Драгоцености кинеских архива

Аку та га ва Ри но су ке

ОПРО ШТАЈ НО ПИ СМО 
Пи смо јед ном ста ром при ја те љу 
Ве ро ват но ни ко ко по ку ша ва са мо у би ство, 

као што је Ре ни је на пи сао у јед ној сво јој крат
кој при чи, ни је пот пу но све стан свих сво јих 
мо ти ва ко ји су обич но су ви ше сло же ни. На
по кон, у мом слу ча ју то је не ја сан осе ћај за
бри ну то сти, не ја сан осе ћај за бри ну то сти за 
мо ју бу дућ ност. Ви ше од две го ди не ја сам 
ми слио са мо на смрт и са по себ ним ин те ре
сом чи тао са мо о смр ти. Ка да би је аутор спо
ми њао са мо као ап страк тан по јам, ја сам по
ку ша вао да бу дем, што кон крет ни ји, чак до 
тач ке ко ја је зву ча ла не ху ма но. Са да мо рам 
да бу дем по штен. Што се ти че мог не ја сног 
осе ћа ја за бри ну то сти за бу дућ ност, ми слим 
да сам га пот пу но ана ли зи рао у “Жи во ту лу
да ка”, осим у со ци јал ном фак то ру, тач ни је 
се ни фе у да ли стич ке ка сте у мом жи во ту. То 
сам про пу стио на мер но, не си гу ран да ли мо
гу за и ста да об ја сним дру штве ни кон текст у 
ком жи вим. 

Ка да сам се јед ном од лу чио за са мо у би ство 
(а ја то не сма трам гре хом као за пад ња ци) раз
ми шљао сам о нај бе збол ни јем на чи ну да то 
учи ним. За то сам од мах ис кљу чио ве ша ње, 
пу ца ње, скок с ви си не и сл. због естет ских и 
прак тич них раз ло га. Упо тре ба пи лу ле ми је 
из гле да ла нај при хва тљи ви ја. Што се ти че ме
ста, то мо ра да бу де мо ја ку ћа, ма ка ко би то 
би ло не при јат но за мо ју по ро ди цу. Као што 
су учи ни ли Клајст и Ра син, и ја сам раз ми
шљао о дру штву, нпр. љу бав ни ци или при
ја те љу, али има ју ћи по ве ре ња у са мог се бе 
од лу чио сам да то учи ним сам. И по след ња 
ствар о ко јој сам мо рао да раз ми слим би ло 
је да обез бе дим пер фект ну ег зе ку ци ју без 
зна ња мо је по ро ди це. На кон не ко ли ко ме се
ци при пре ма на по кон сам по стао си гу ран у 
из вр ше ње.

Ми љу ди, по што смо са мо људ ске жи вот ње, 
има мо жи во тињ ски страх од смр ти. Та ко зва
на ви тал ност са мо је дру го име за жи во тињ
ску сна гу и ја сам сам јед на од тих људ ских 
жи во ти ња. Та жи во тињ ска сна га, чи ни се, 
по ла ко је ис цу ре ла из мог си сте ма про це њу
ју ћи то по чи ње ни ци да ми је оста ло ја ко ма

ло апе ти та за хра ну и же не. Свет у ко јем 

са да жи вим, је бо ле сни жи вац, лу ци дан 
као лед. До бро вољ на смрт мо ра нам да ти 
мир, ако не сре ћу. Сад кад сам спре ман, на ла
зим да је при ро да леп ша не го ика да, ма ка ко 
то па ра док сал но зву ча ло. Ви део сам, во лео и 
раз у мео ви ше не го дру ги. У то ме ви дим од
ре ђе ну са тис фак ци ју без об зи ра на бол ко ји 
тре ба да под не сем.

П. С. Чи та ју ћи жи вот Ем пе до кла, осе тио 
сам ко ли ко је ста ра зе ља да се од не ко га на
пра ви Бог. Ово пи смо, што се ме не ти че, ни
је та кав по ку шај. На про тив, ја се бе сма трам 
са свим обич ним људ ским би ћем. Мо жда се 
се ћаш оних да на од пре 20 го ди на ка да смо 
ди ску то ва ли о “Ем пе до клу на Ет ни”, ис под 
др ве та ли пе. У тим да ни ма же лео сам да од 
се бе на пра вим Бо га.

Аку та га ва Ри но су ке
(1892 - 1927) 

Иза Аку та га ве, чи је су 
еми нент но пе ро јед ни упо
ре ђи ва ли са Фло бе ро вим, 
а дру ги са Свиф то вим, ко
ји је на кон 35 го ди на жи во
та, ју ла 1927, у свом ста ну 
у То ки ју, ис пио ве ли ку до
зу ве ро на ла, оста ло је де
се так књи га при по ве да ка, 
но ве ла и ро ма на. „Ње го ва исто ри ја“, ка же би
о граф, „је два да је не што ви ше од спи ска да
ту ма штам па ња при по ве да ка и спи ска име на 
ча со пи са у ко ји ма су се оне по ја вљи ва ле.” 

Аку та га ва је ро ђен 1892. го ди не у То ки ју. 
Ње го ва мај ка је умр ла у луд ни ци док је он 
још био ди е те. Отац, пре ма ко ме је осе ћао 
ви ше не го не за до вољ ство, дао га је ро ђа ци
ма на усва ја ње. Као сја јан сту дент књи жев
но сти у То ки ју, сво ју пр ву при чу је об ја вио 
још пре ма ту ре 1916. Оже нио се две го ди не 
ка сни је, до био три си на и пре да вао ен гле
ски је зик да би из др жа вао по ро ди цу. 1915. 
го ди не об ја вљу је сво ју нај по зна ти ју но ве лу 
“Ра шо мон”, ко ја до би ја свет ско при зна ње, 
и ка сни је по сти же ве ли ки успех као филм 
Аки ре Ку ро са ве. На кон смр ти оста вио је 
де ла про же та азиј ском тра ди ци јом, ду хом 
и ле ген да ма, обе ле же на ду бо ким про до ром 
за пад не ми сли, књи жев но сти и тех ни ке. 

Д. Ђ.

У Ар хи ву Ср би је и Цр не Го ре одр жа на је 
из ло жба ар хив ских екс по на та из ар хи ва 

НР Ки не ко ја по мул ти ди сци пли нар но сти и 
зна ча ју пре ва зи ла зи ар хив ску, уско струч ну 
про бле ма ти ку и јед ном ди мен зи јом за ди ре у 
про сто ре пи сме но сти и књи ге. Зе мља древ
не ци ви ли за ци је, ду ге исто ри је и бо га те 
кул ту ре, Ки на је из сво јих 130 ми ли о на 
ар хив ских фон до ва за 
ову из ло жбу ода бра ла 
не ке од нај ре пре зен та
тив них екс по на та од ко
јих су мно ги увр ште ни 
у УНЕ СКОв Ка та лог 
Ме мо ри је све та. Иако 
су из ло же на ар хив ска 
до ку мен та „кап у огром
ном оке а ну ар хив ског 
бла га Ки не“, она пру
жа ју увид у ве ли чи ну 
и ви тал ност ки не ске 
ци ви ли за ци је, у ње ну 
ево лу ци ју и вред но
сти то ком те ево лу ци
је. Из ло же на до ку мен та 
за хва та ју пе ри од од 618. до 1949. го ди не, од 
ди на сти је Танг до до ку мен та из ма у зо ле ја 
Сун Јатсе на. Пра те ћи хро но ло ги ју из ло же на 
су по је ди на до ку мен та ди на сти ја Танг, Ју ан, 
Минг и Ћинг, као и до ку мен ти ко ји су ве за
ни за нај ста ри је об ли ке и вр сте пи сме но сти, 
ка ли гра фи је и исто ри је. Па пир се у Ки ни 

по ја вио у II ве ку, али тек у V ве ку по чи ње 
да се ко ри сти за пи са ње слу жбе них до ку ме
на та. На из ло жби је из ло же но пет до ку ме на
та на па пи ру из 714. го ди не, ко ја су про на ђе
на у пе ћи ни Дунг ху анг, по кра ји на Ган су, и 

пред ста вља ју нај ста ри ја 
са чу ва на до ку мен та пи
са на на па пи ру у Ки ни. 
Од бро ји них из ло же них 
до ку ме на та ди на сти ја по
себ ну па жњу при вла че 
„Злат не ли сте ди на сти је 

Ћинг“, др ве не та бли це из 
ди на сти је Ћинг на ман
џур ском је зи ку уве за не 
ко жном врп цом и древ не 
књи ге на је зи ку „Донг ба“ 
на пи са не ту шем и пе ром 
на бам бу су. Кроз зва нич

на, про то ко лар на, оби
чај на, об ред на, офи ци јел на и 
ди пло мат ска до ку мен та, из ло

же на ар хив ска гра ђа по ка зу је 
мно ге аспек те ки не ске кул ту ре 

и пи сме но сти оства ре не у јед
ном ве о ма ду гом и по до га ђа ји ма бур ном 
вре мен ском пе ри о ду. Ово је сва ка ко јед на 
од нај ре пре зен та тив ни јих из ло жби ко је су 
Бе о гра ђа ни мо гли да ви де, за то јој је с пра
вом и дат ова кав на слов, јер се до и ста ра ди 
о дра го це но сти ма не про це њи ве вред но сти.
                                                                     Д. Ђ.

За што сам уред ник:

Ми хај ло Пан тић
Уред ник еди ци је Ал ба трос (Фи лип Ви
шњић) и по себ них из да ња Срп ског ПЕН 
цен тра. Еди ци ја Ал ба трос про гла ше на је за 
нај бо љу еди ци ју ово го ди шњег, ју би лар ног, 
50 по ре ду бе о град ског Сај ма књи га 

Уре ђи ва њем књи га по
чео сам да се ба вим 

са свим спон та но, али не 
бих мо гао ре ћи и слу чај
но. Ду го го ди на, ви ше од 
јед не де це ни је, био сам 
уред ник у књи жев ним 
ли сто ви ма, нај пре у Књи-
жев ној ре чи, а по том, 
нај ду же, у Књи жев ним 
но ви на ма. Ту сам ис пе
као уред нич ки за нат, да 
бих за тим, ка да је то мо је 
ин те ре со ва ње од у мр ло 
при род ним пу тем, већ 
при лич но за си ћен, сре
ди ном 90их при хва тио 
по зив Гој ка Те ши ћа да од ње га пре у змем уре ђи ва ње 
Ал ба тро са. Не ко је, да кле, у овом слу ча ју Гој ко Те шић, 
зна ју ћи ме из оне са да већ ле ген дар не ре дак ци је ње го ве 
Књи жев не ре чи, про це нио да мо гу уре ђи ва ти и књи ге 
и ја сам тај пред лог при хва тио, из чи сте зна ти же ље. То 
је мој пр ви од го вор: по чео сам из ра до зна ло сти, хај де 
да ви дим хо ћу ли зна ти, а по ма ло ми је, на рав но, им по
но ва ло и по ве ре ње ста рог дру га, о тра ди ци ји да и не 
го во рим... Ал ба трос је не што по себ но, пре ме не су ту 
еди ци ју, на са мом по чет ку, об ли ко ва ли Ста ни слав Ви
на вер и То дор Ма ној ло вић, а за њи ма, у но вим вре ме
ни ма, Ми ро слав Јо сић Ви шњић, Пре драг Мар ко вић, па 
Гој ко Те шић, и ја по след ње дветри го ди не ин тен зив но 
раз ми шљам ко би од мла ђих мо гао од ме не пре у зе ти то 
прег ну ће. У ме ђу вре ме ну ми је, на и ме, на том по слу про
шла још јед на де це ни ја (ко ла те рал но сам уре ђи вао још 
и Пр ву књи гу Ма ти це срп ске, Еди ци ју Пан у От кро ве њу, 
а тре нут но уре ђу јем из да ња ПЕНа), и са да, ка да по ку
ша вам да пре и спи там сво је мо ти ве,  за сто се уоп ште ба
вим уред нич ким ра дом, мо гу са мо да ка жем да ме од у
век, јед но став но, за ни ма ло да бу дем у књи жев но сти, на 
нај ра зли чи ти је мо гу ће на чи не, али, на пр вом ме сту, као 
чи та лац, и то чи та лац ко ји не што за се бе от кри ва. Ако 
не што за се бе истин ски от кри је те то ће си гур но има ти 
зна ча ја и за дру ге, ма кар за оне ва ма слич не. Не ма бо
љег на чи на за от кри ће но вог бли ског са др жа ја од пр вог 
су сре та са ру ко пи сом, и то у из да вач ком по слу. Сва ко
днев но се су о ча ва мо са де се ти на ма и сто ти на ма но вих 
књи га (а же ља за но ви ном увек бу ди оно ра до зна ло де те 
у на ма) и све те же је до ћи до оне ко ју ће мо пре по зна ти 
као сво ју, као ону у ко јој се про на ла зи мо, у ко ју се пре
сли ка ва мо. Код нас се, као и дру где, уред ни ком књи га 
мо же би ти из сто ти не раз ло га... Уред нич ко за ни ма ње је 
не ка да би ло вр ло пре сти жно, кад се са мо се тим Сте ва
на Ра ич ко ви ћа, Вас ка По пе, Јо ва на Хри сти ћа, Ива на В. 
Ла ли ћа, Ми о дра га Па вло ви ћа (гле, све са ми вр хун ски 
пе сни ци уре ђи ва ли су не ке од нај бо љих еди ци ја срп ске 
кул ту ре), али се све, па и та по вла шће ност и ис так ну
тост уред нич ког по сла, ка сни је обес це ни ло, те се књи
ге да нас ма хом уре ђу ју због нов ца (што је не по ре цив 
раз лог), а мно го ма ње и због не ког дру гог, су штин ског 
мо ти ва. И та ко, кра јем 2005. го ди не у Ср би ји је уред ник 
го то во сва ко ко то по же ли. Ако има те ком пју тер и не
ко ли ко сто ти на евра ле по ка же те се би: ја сам уред ник, 
на ђе те ру ко пис ко ји вам се чи ни за ни мљив (а ру ко пи са 
ко ли ко вам во ља) и за и ста сте већ уред ник, не ма ту не ке 
по себ не му дро сти. И за то што су да нас сви уред ни ци, 
истин ски уред ник, онај у чи ји укус ве ру је мо, вр ло је 
ре дак, у Бе о гра ду не бих мо гао на бро ја ти ви ше од пет 
име на за ко је бих мо гао ре ћи: ево уред ни ка. Ка ко год 
се ту ма чи ло, не уре ђу јем књи ге да бих био бо гат или 
сла ван (ово ми ли чи на рђав ху мор) већ да бих мо јим ко
ле га ма пи сци ма и пре во ди о ци ма и, под ра зу ме ва се, са
мом се би, при у стио јед но од нај ве ћих за до вољ ста ва ко је 
по зна јем: оно са зна ње да је не ко па жљи во и на пра ви на
чин про чи тао ру ко пис ко ји сте на пи са ли или пре ве ли и, 
још: оно осе ћа ње уз бу ђе ња ка да је књи га тек иза шла из 
штам пе и ви у ру ка ма др жи те њен пр ви при ме рак. Ето, 
књи ге уре ђу јем због ра до сти (или би бо ље би ло ре ћи: из 
ра до сти), у сва ком слу ча ју: због за до вољ ства. Чим, га не 
бу де би ло, пре ки дам.



Го ди ну и по да на по што је Суд Оп шти не гра да Бе о гра да до нео 
ре ше ње о фор ми ра њу „јав не цен трал не књи жни це“, 11. ја ну
а ра 1931, све ча но су осве ће ни Би бли о те ка и Му зеј Оп шти не 

гра да Бе о гра да. Овим чи ном, Бе о град до би ја мо дер ну град ску би
бли о те ку, чи тав је дан век на кон пр вог Бе о град ског чи та ли шта. По 
угле ду на са вре ме не европ ске би бли о те ке, књи ге су сре ђе не пре ма 
нај мо дер ни јим прин ци пи ма де ци мал не кла си фи ка ци је, ор га ни зу ју 
се пр ви струч ни би бли о те кар ски кур се ви. Исте го ди не, отво ре на 
је и пр ва јав на деч ја би бли о те ка у Ју го сла ви ји. По сле ви ше се о ба, 
у ма ју 1935, Оп штин ска би бли о те ка и Му зеј се до се ља ва ју у згра ду 
у Ули ци кне ги ње Љу би це 1, у да на шњу Змај Јо ви ну ули цу. Не мач
ко бом бар до ва ње, 6. апри ла 1941, на но си Би бли о те ци не про це њи ву 
кул тур ну и ма те ри јал ну ште ту. Од за па љи вих бом би је из го рео 
кров и по след њи спрат. Ипак, Би бли о те ка гра да не пре ки да рад 
са пу бли ком. По сле Дру гог свет ског ра та осни ва ју се и ре јон ске, 
доц ни је оп штин ске би бли о те ке. При сту па се но вој ор га ни за ци ји 
ра да, фор ми ра ју се по себ на оде ље ња, осни ва се струч ни цен тар за 
би бли о те ке бе о градског сре за, са те жњом да се ство ри је дин стве
на мре жа по пу лар них би бли о те ка. Пре ма За ко ну о би бли о те ка ма, 
Би бли о те ка гра да Бе о гра да је од 1961. од ре ђе на за ма тич ну би бли
о те ку за под руч је гра да. Сре ди ном ше зде се тих го ди на пр ви пут је 
об је ди ње на на бав ка за це лу мре жу а сва ки два де се ти Бе о гра ђа нин 
је члан Град ске би бли о те ке. По сто је ће про сто ри је у Змај Јо ви ној 
ули ци су већ пре те сне, па сре ди ном се дам де се тих Би бли о те ка гра
да до би ја на ко ри шће ње згра ду у Кнез Ми ха и ло вој 56, не ка да шњи 
хо тел Срп ска кру на. Ра до ви на уре ђе њу згра де по тра ја ће чи та ву 
де це ни ју. У ме ђу вре ме ну, уво ди се сло бо дан при ступ књи га ма у 
Оп штем по зајм ном оде ље њу. Сле де ћи са вре ме на свет ска ис ку ства 
и Деч ја оде ље ња пре у ре ђу ју сво је фон до ве, књи ге се сре ђу ју пре ма 
уз ра сту де те та ко ме су на ме ње на. За по чет је рад на би бли о гра фи ји 
књи га о Бе о гра ду. Би бли о те ка гра да из да је књи гу пре во да стра
них пу то пи са о Бе о гра ду XIX ве ка, по том и При по вет ке о Бе-
о гра ду, сво је вр сну „крат ку исто ри ју Бе о гра да у при ча ма“... 
Број књи жев них про гра ма и из ло жби књи га под окри љем 
Би бли о те ке сва ке го ди не ра сте... Нај зад, у ок то бру 1986, пе
сни ки ња Де сан ка Мак си мо вић све ча но отва ра но ву згра ду 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да. У свом Сло ву, она ће ре ћи: „Да 

смо три ве ка тра жи ли где ће мо је ста ви ти, не би смо јој леп ше ме
сто на шли: у про че ље је гле да пе сник Ми лан Ра кић, не да ле ко на 
Ка ле мег да ну су и Бран ко Ра ди че вић, Во ји слав Илић, Бо ра Стан
ко вић, да не на бра ја мо све чи ја ће де ла ве ко ва ти под кро вом ове 
Би бли о те ке ... “.
Би бли о те ка гра да Бе о гра да по ста је пр ва јав на ком пју те ри зо ва на 
по зајм на би бли о те ка у зе мљи. 

 Раз ли чи ти ви до ви струч ног и фи нан сиј ског по ве зи ва ња ре зул
тира ли су ин те гра ци јом и ства ра њем је дин стве не ор га ни за ци је 
1989. го ди не, ка да се три на ест оп штин ских би бли о те ке ка при по
ји ло Би блиоте ци гра да Бе о гра да. Де ве де се тих го ди на XX ве ка 
осет но је опао број упи са них чла но ва и на ба вље них на сло ва, али 
је број про чи та них књи га остао го то во исти. У овом пе ри о ду, Би
бли о те ка гра да Бе о гра да, са мре жом оп штин ских би бли о те ка, има 
нај ра зви је ни ји кул тур но о бра зов ни рад у би бли о те карству Ср би је. 
У це лој мре жи је одр жа но пре ко де вет сто ти на про гра ма. За по че то 
је си сте мат ско пра ће ње чи та лач ке по пу ла ци је Бе о гра да. Пр ви број 
Но ви на бе о град ског чи та ли шта об ја вљен је 1991. го ди не. 

Без пре ки да ра да са пу бли ком, 1997. је за по че та ре ви зи ја Оп штег 
фон да. У Кнез Ми ха и ло вој ули ци је по че ла са ра дом Ин тер нет 
чи та о ни ца. Угра ђе на је елек трон ска за шти та фон да у сло бод ном 
при сту пу. То ком 2001. го ди не оба вљен је ве ли ки број зна чај них 
по сло ва, ка ко у струч ном по гле ду, та ко и у сми слу ефи ка сни јег 
и ра ци о нал ни јег по сло ва ња. На род на би бли о те ка је из вр ши ла 
струч ни над зор над ра дом Би бли о те ке гра да Бе о гра да. Зна чај на 
фи нан сиј ска по моћ Скуп шти не гра да до при не ла је ре ша ва њу про
бле ма сме шта ја Пе ри о ди ке.  11. ја ну а ра 2002. све ча но је обе ле жен 
ју би леј, се дам де сет го ди на од осни ва ња Би бли о те ке гра да Бе о гра
да. Тим по во дом је об ја вље на књи га ода бра них ра до ва Ма ри је 
ИлићАга по ве, пр ве управ ни це Би бли о те ке и уста но вље на на гра
да нај бо љем би бли о те ка ру Бе о гра да на зва на ње ним име ном. Две 
го ди не доц ни је, у окви ру про сла ве Да на Бе о гра да отво ре но је ре
но ви ра но Оде ље ње ста ре и рет ке књи ге и књи ге о Бе о гра ду – За
ви чај но оде ље ње, у Змај Јо ви ној 1. У ју лу исте го ди не, у окви ру 
про јек та Леп ша Ср би ја / Be a u ti ful Ser bia, као пр ва, об но вље на је 
фа са да Би бли о те ке гра да Бе о гра да у Кнез Ми ха и ло вој 56. Пр ви 
пут, по сле ви ше го ди на, до стиг нут је стан дард оп ти мал не на бав ке 
књи га за све фон до ве град ских би бли о те ка. До вр ше ни су и об ја
вље ни ра зул та ти ви ше де це ниј ских про је ка та, дру ги том Гра ђе за 
би бли о гра фи ју ју го сло вен ске и стра не књи ге о Београ ду (2003) и 
дво том на мо но гра фи ја Ули це и тр го ви Бе о гра да (2004 / 2005). Бе
о гра ђа ни пр ви пут на јед ном ме сту мо гу на ћи по дат ке о про стира
њу, хро но ло ги ји име но ва ња и на зи ви ма ули ца и тр го ва Бе о гра да. 

У окри љу Би бли о те ке гра да Бе о гра да ре а ли зо ва не су за па же не 
из ло жбе по све ће не ју би ле ји ма Си ме Ма та ву ља, Сло бо да на 
Се ле ни ћа, Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, Де спо та Сте фа на Ла
за ре ви ћа, Да ни ла Ки ша и Вла да на Де сни це, као и Пе де се
то го ди шњи ци НИНове на гра де. 11. ја ну а ра 2006. го ди не 
Би бли о те ка гра да Бе о гра да обе ле жа ва се дам де сет пет го

ди на од свог осни ва ња.
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Оде ље ње за рад са ко ри сни ци ма на ла
зи се у цен трал ној згра ди Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да у ста ром је згру гра да, 
по крај Ка ле мег да на, а са чи ња ва ју га 
Оп шти ма га цин књи га, По зајм ни део, 
Сло бод ни при ступ књи га ма са Ка та ло
зи ма, по том Чи та о ни це оп ште и ре фе
рен сне ли те ра ту ре као и Елек трон ска 
чи та о ни ца. 
По зајм ни део,  или, ка ко се то већ одо
ма ћи ло, Пулт, оп слу жу је 12 би бли о те
ка ра и књи жни ча ра уз дра го це ну по моћ 
ис ку сних би бли о те ка раин фор ма то ра. 
У про те клих  го ди ну да на упи са но је 
ви ше од 13.000 чла но ва, од ко јих пре ко 
по ло ви ну чи не сту ден ти, а 30 про це на
та уче ни ци сред њих шко ла. 
У Сло бод ном при сту пу књи га ма мо гу 
се на ћи књи ге из свих обла сти на у ка и 
књи жев но сти а про фе си о нал ну по моћ 
при пре тра зи као и пре по ру ку за чи та
ње мо гу ће је до би ти од ис ку сних Би бли
о те ка раин фор ма то ра или пре тра жи
ва њем ка та ло га. Би бли о те ка по се ду је 
аутор ски, на слов ни, струч ни и пред мет
ни ли сни ка та лог те ка та лог књи га на 
стра ним је зи ци ма. Елек трон ских ка та
лог, аутор ски и на слов ни омо гу ћа ва ју 
бр зи пре глед фон да.
Ма га цин књи га са др жи ви ше од 
500.000 при ме ра ка књи га (350.000 
на сло ва) и чи ни осно ву по тре ба ко ри
сни ка овог Оде ље ња. Ри зни ца зна ња 
свих обла сти људ ског ства ра ла штва, 
на уч нопо пу лар не ли та ра ту ре, де ла до
ма ће и стра не књи жев но сти, преводнa 
књи жев ност, књи ге на стра ном је зи ку 

сре ђе ни су пре ма nu me rus 
cur rens кла си фи ка ци ји. Ту се 
мо гу на ћи ак ту ел ни на сло ви 
као и кла сич на де ла свет ске 
књи жев но сти. 
Чи та о ни ца оп ште и ре фе рен
сне ли те ра ту ре ну ди сво јим 
ко ри сни ци ма 40 чи та о нич
ких ме ста опре мље них за упо
тре бу пре но си вих ра чу на ра 
и дру ге елек трон ске опре ме. 

Тра ди ци о нал на ака дем ска ат мос фе ра, те ин ди ви ду ал ни рад омо
гу ћа ва ју ко ри сни ци ма при ја тан бо ра вак у чи та о ни ци ре фе рал них 
из да ња. Мо гућ ност ко ри шће ња соп стве них књи га или ко пи ра ње 
де ло ва  па и ске ни ра ња не по зајм них књи га сва ко днев но при вла чи 
ве ли ки број сту де на та те су сва ме ста кон стант но по пу ње на у окру
же њу 10.000 ре фе рал них на сло ва, реч ни ка, ен ци кло пе ди ја, лек си ко
на,  при руч ни ка...
Елек трон ска чи та о ни ца, пр ва та кве вр сте на овим про сто ри ма, са 
об но вље ном  ел ктрон ском опре мом Мул ти ме ди јал не чи та о ни це ну
ди не са мо чла но ви ма већ свим гра ђа ни ма мо гућ ност ко ри шће ња 
РС ра чу на ра на 6 умре же них рад них ста ни ца, пре гле да ва ње елек
трон ске по ште, упо тре бу Ин тер нет сер ви са, штам па ње, ске ни ра ње, 

фо то ко пи ра ње...
НО ВО!!! Елек трон ски ка та лог 
 Ко ри сни ци ма ће од апри ла би
ти до ступ не и но ве on li ne услу ге: 
Елек трон ски ка та лог и ин тер ак тив
на мо гућ ност по ста вља ња пи та ња 
вир ту ел ном би бли о те ка ру – Ask a 
Li bra rian у срп ској вер зи ји (Пи тај те 
би бли о те ка ра?)
ПРО ЈЕК ТИ БГБ  ко је је ре а ли зо ва
ло Оде ље ње за рад са ко ри сни ци ма 
уз по др шку дру гих оде ље ња и по

моћ них слу жби у про те клој го ди ни би ли су ве о ма број ни. Не ки од 
њих су и уче шће на ме ђу на род ној кон фе рен ци ји Де ца и би бли о те ке, 
Би бли о те ка на Ади, Би бли о те ка на сај му, Би бли о те ка у шко ли, Вер-
ним чи та о ци ма нај чи та ни ји пи сац...
УСЛУ ГЕ ОДЕ ЉЕ ЊА ЗА РАД СА КО РИ СНИ ЦИ МА: Учла ње
ње: ин ди ви ду ал но, ко лек тив но, по ро дич но, сту дент ски по пу сти. 
Чла на ри на ва жи 12 ме се ци од да ту ма упи са, омо гу ћа ва ком плет не 
услу ге Би бли о те ке у мре жи би бли о те ка  у Бе о гра ду – 90ак по ве за
них у си стем
По зајм љи ва ње књи га: 3 на сло ва на 20 да на (про ду же ње ро ка мо же 
се оба ви ти те ле фо ном), по моћ при пре тра зи фон до ва и пре по ру ке 
за чи та ње.
Ре зер ва ци ја књи га: Ре зер ви са ње тре нут но из да те пу бли ка ци је, Те
ле фон ско оба ве шта ва ње ко ри сни ка

Зо ран Здрав ко вић

Са сто ји се од два фи зич ки одво је на про сто ра: Би бли о те ке Чи ка Јо ва Змај у Хи лан дар
ској ули ци бр. 7 и Би бли о те ке Не вен у До му син ди ка та на 1. спра ту. Обе би бли о те ке 

по се ду ју 52 829 би бли о теч ких је ди ни ца ко је су по де ље не по сле де ћим фон до ви ма: Сли ков
ни це, Деч је бе ле три сти ка, Школ ска лек ти ра, На род на књи жев ност, Кла сич на књи жев
ност, Књижевност на стра ним је зи ци ма, По пу лар не на у ке, Ре фе рен сна збир ка, Ста ра и 
рет ка деч ја књи га. За по сле ни у Деч јем оде ље њу Би бли о те ке гра да Бе о гра да, по ред кла сич
них би бли о те кар ских по сло ва: об ра де књи га, сме шта ја књи га, ка та ло шке об ра де, ра да са 
ко ри сни ци ма, ин фор ма тив не де лат но сти, са рад ње са уста но ва ма кул ту ре, свој по сао у 
нај ве ћем оби му ба зи ра ју на про грам ском ра ду са де цом. При ме ће но је да у жи во ту да на
шњих ма ли ша на би бли о те ка, као и сви оста ли кул тур ни са др жа ји, за у зи ма ју пре ма ло ин
те ре со ва ња. Уво ђе ње про грам ских са др жа ја у ра ду са де цом на мет ну ло се као је ди ни мо
дел ко ји је ука зи вао на мо гућ ност по врат ка ма ли ша на у би бли о те ке. Тру де ћи се да ин те ре
со ва ња ма ли ша на уса гла си мо са обра зов ним про фи ли ма и ин те ре со ва њи ма за по сле них, 
на пра ви ли смо про грам ске кон цеп ци је и ме то до ло ги је за сле де ће про гра ме: ШКО ЛА 
КРЕ А ТИВ НОГ ПИ СА ЊА  про грам на ме њен ста ри јим основ но школ ци ма, ко ји има за 
циљ на пу шта ње де дук тив норе про дук тив ног мо де ла у то ку про це са чи та ња и пи са ња и 
усва ја ње кре а тив ног од но са ка ства ра ла штву уз по моћ про гра ми ра не на ста ве. Про грам се 
одр жа ва јед ном сед мич но , О КЊИ ГА МА И ЈОШ ПО НЕ ЧЕМ је про грам осми шљен у 
ци љу про мо ви са ња не до вољ но по зна тих а ква ли тет них деч јих пи са ца. Ова вр ста про гра
ма пред ста вља књи жев ност кроз го сто ва ње пи са ца, али укљу чу ју ћи и сцен ске на сту пе: 
де ло ве по зо ри шних пред ста ва, уче нич ка драм ска из во ђе ња и сл. Про грам се одр жа ва јед
ном у две сед ми це , ДРУ ЖЕ ЊЕ СА ПИ СЦЕМ је про грам ко ји пред ста вља деч је пи сце 
кроз це ло куп но њи хо во ства ра ла штво, што зна чи да је реч о књи жев ном опу су пи сца, о 
ства ра лач ком по ступ ку, о раз ли чи тим фа за ма ра да ко је ства ра ла штво пра те итд. Про грам 
се од ви ја јед ном ме сеч но , ВР ТИЋ У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ је про грам на ме њен де ци бе о град
ских вр ти ћа, ко ја, при ор га ни зо ва ним по се та ма, до би ја ју ин фор ма ци је о од ре ђе ним књи
жев ним де ли ма, ода бра ни ма за ту при ли ку, ко ја, кроз ло гич ке игре, усва ја ју од ре ђе ни део 
гра ди ва и ла га но ула зе у свет ли те ра ту ре. Про грам се од ви ја јед ном сед мич но , ПРИ ЧЕ 
О МИ ТО ВИ МА је про грам ко ји де цу пред школ ског и основ но школ ског уз ра ста упу ћу је 
у осно ве ми то ло шког по и ма ња све та, као и у не ке пој мо ве ко ји су за ту свест ка рак те ри
стич ни. У ка сни јим фа за ма де ца уче по пу лар не ми то ве и уче ству ју у кви зо ви ма са пи та њи
ма из све га што су на у чи ли. Про грам се од ви ја јед ном сед мич но , ПРИ ЧЕ ИЗ ПРО ШЛО
СТИ је про грам на ме њен ста ри јим основ но школ ци ма и ба ви се пред ста вља њем за ни мљи
во сти из до ме на исто ри је, ко је су, нај пре, ба зи ра не на исто ри ји кул тур ног и при ват ног 
жи во та про те клих епо ха и слав них исто риј ских лич но
сти, укљу чу ју ћи и го сте ко ји су вољ ни да о од ре ђе ној 
те ми по не кад го во ре. Про грам се од ви ја јед ном сед мич
но , МИ И ОНИ ДРУ ГИ је про грам на ме њен ин те гра
ци ји де це са по себ ним по тре ба ма у вр шњач ке гру пе. 
Од ржа вао се јед ном сед мич но , ПРИ ЧЕ О ЖИ ВО ТИ
ЊА МА је еду ка тив ноза бав ни про грам ко ји де ци мла
ђег основ но школ ског уз ра ста ну ди основ не ин фор ма ци
је и за ни мљи во сти из жи во тињ ског цар ства, при че из 
Зоо вр та, укљу чу је их у раз го во ре о кућ ним љу бим ци ма 
и по пу ла ри ше књи ге ко је го во ре о жи во ти ња ма. Про
грам се од ви ја два пу та у ме се цу , ЕКО ЛО ШКЕ РА ДИ
О НИ ЦЕ чи не про грам усме рен на ства ра ње и раз ви ја
ње еко ло шке све сти код де це, упо зна ва ње са основ ним прин ци пи ма очу ва ња жи вот не 
сре ди не и осми шља ва ње кон крет них ак ци ја за шти те жи вот не сре ди не у ло кал ној за јед ни
ци. Про грам је на ме њен де ци пред школ ског и ни жег основ но школ ског уз ра ста, а одр жа ва 
се два пу та у ме се цу , ПРИ ПРЕ МА ДЕ ЦЕ ЗА ПО ЛА ЗАК У ШКО ЛУ је про грам на ме
њен пред школ ци ма. Он об у хва та уво ђе ње де це у мо то рич ке рад ње, као и у основ не пој мо
ве пред ме та са ко ји ма ће се у то ку по чет ног шко ло ва ња су сре та ти. Про грам тра је од фе бру
а ра до кра ја ју на ме се ца , МА ЛА ШКО ЛА ПРИ МЕ ЊЕ НИХ ВЕ ШТИ НА је про грам у 
окви ру ко га де ца уче да пра ве пред ме те од зр не вља, укра се од пре со ва ног ли шћа, да ва ја
ју, пле ту, ве зу по раз ли чи тим мо де ли ма и сл. Про грам је на ме њен пред школ ци ма, као и 
уче ни ци ма ни жих раз ре да основ них шко ла, а од ви ја се јед ном сед мич но , ПСИ ХО ЛО
ШКО СА ВЕ ТО ВА ЛИ ШТЕ је за сно ва но на ин ди ви ду ал ним те ра пе ут ским раз го во ри ма 
са де цом или њи хо вим ро ди те љи ма. Циљ про гра ма је пру жа ње струч не по мо ћи у ре ша ва
њу про бле ма од ра ста ња, про бле ма у уче њу, у по ро ди ци, по моћ у ре ша ва њу кон фли ка та са 
вр шња ци ма као и са осо ба ма су прот ног по ла. Про грам се од ви ја јед ном сед мич но и тра је 
три са та. Уви дев ши, по сле из ве сног вре ме на, ка да су про гра ми већ до би ли за ма шан ме диј
ски од јек и ка да је би ло из ве сно да ре дов них по се ти ла ца ите ка ко има, да има и за ин те ре
со ва них по је ди на ца а и уста но ва кул ту ре ко ји су вољ ни да без ика кве ма те ри јал не на док
на де го сту ју и одр же по не ки про грам за де цу, уве де ни су и но ви са др жа ји. Та ко су на ста ли 
про гра ми: СВЕ ЈЕ КУЛ ТУ РА  про грам на ме њен основ но школ ци ма, ко ји има за циљ 
упо зна ва ње де це са раз ли чи тим уста но ва ма кул ту ре у Бе о гра ду, са де лат но сти ма ко је ове 
уста но ве оба вља ју, као и са гра ђом ко ју за ин те ре со ва ним гра ђа ни ма мо гу да по ну де (ар хи
ви, му зе ји, по зо ри шта). Про грам се од ви ја јед ном ме сеч но , КАД ПО РА СТЕМ БИ ЋУ... 
је про грам на ме њен ста ри јим основ но школ ци ма, а пред ста вља нео бич на за ни ма ња (пи ро
тех ни чар, сце но граф, ма скер) и ну ди по моћ при из бо ру про фе си је. Про грам се одр жа ва 
јед ном ме сеч но , А САД МА ЛО МУ ЗИ КЕ је про грам на ме њен де ци ста ри јег основ но
школ ског и сред њо школ ског уз ра ста и чи не га кон цер ти кла сич не му зи ке уче ни ка за вр
шних го ди на бе о град ских му зич ких шко ла. Кон цер ти се ре а ли зу ју јед ном ме сеч но. Вре
ме ном је уста но вље но да де ца га је ин те ре со ва ња и за са др жа је ко је за по сле ни у би бли о те
ци ни су у ста њу да по ну де, а чи ја би за сту пље ност у ве ли кој ме ри по кре ну ла за ни ма ње за 
фон до ве ко ји по сто је а ко ји су не до вољ но ис ко ри шће ни: ша хов ска ли те ра ту ра, раз ли чи та 
из да ња стри по ва и књи ге ми то ло шкоре ли ги о зне са др жи не. У то име ан га жо ва ни су еми
нент ни струч ња ци из тих до ме на, ко ји су и ра ни је ра ди ли са де цом, те су та ко на ста ле: 
ШКО ЛА СТРИ ПА  про грам ко ји де цу учи ка ко да раз у ме ју умет ност стри па, ка ко да 
раз у ме ју те о ри ју стри па, и, ко нач но, ка ко да по ста ну стрип цр та чи. Про грам је осми шљен 
за уче ни ке основ них шко ла и од ви ја се јед ном сед мич но ,ШКО ЛА ША ХА као про грам 
на ме њен де ци ни жег основ но школ ског уз ра ста, за сно ван на уво ђе њу у свет ша ха, уче њу 
основ них ша хов ских по те за, као и раз во ју ло гич ког ми шље ња. Про грам се ре а ли зу је јед
ном сед мич но ,МА ЛА ШКО ЛА ВЕ РО НА У КЕ ко ја де ци, кроз за ни мљи ве при че из ре ли
ги о зног жи во та, при че из жи во та све та ца и ре ли ги о зна пре да ња, от кри ва тај не ко је су 
аде кват не њи хо вом уз ра сту. Про грам се од ви ја јед ном сед мич но. Уво ђе ње еду ка тив ноза
бав них про грам ских ак тив но сти у ра ду са де цом усло ви ло је тро стру ко по ве ћа ње бро ја 
чла но ва Деч јег оде ље ња Би бли о те ке гра да Бе о гра да, те са да би бли о те ке Чи ка Јо ва Змај и 
Не вен има ју око 6 000 чла но ва. Чи ње ни ца да де ца ра до до ла зе у на ше про сто ре и да те 
по се те по ста ју са став ни део сва ко днев ног жи во та ма ли ша на у Бе о гра ду го во ри у при лог 
ис прав но сти иде је за по сле них о на пу шта њу кла сич ног од но са би бли о те карчи та лац, ко ји 
ће, вре ме ном ко је до ла зи, из и ски ва ти све ве ће про ме не. 

Позајмно одељење Дечје одељење



III

Оде ље ње умет но сти Би бли о те ке гра да Бе о гра да осно ва но је ок то бра 
1986. го ди не од мах по пре се ље њу би бли о те ке у згра ду у Кнез Ми

ха и ло вој 56 и сме ште но у но во адап ти ра ни про стор на дру гом спра ту 
би бли о те ке. Ту се на ла зи нај ве ћа чи та о ни ца би бли о те ке са 32 сто ла и 64 
чи та лач ка ме ста. У ни ши по ред ула зних вра та у чи та о ни цу на ла зи се ле
гат про фе сор ке Ка та ри не Ам бро зић, исто ри ча ра умет но сти. Ства ра њем 
овог Оде ље ња фор ми ран је по се бан фонд књи га из обла сти умет но сти, 
до сту пан ши рој јав но сти, ко ји се ко ри сти са мо у чи та о ни ци. Књи жни 
фонд Оде ље ња умет но сти са др жи око 17 000 пу бли ка ци ја са око 10 000 
на сло ва из ли ков них и при ме ње них умет но сти, ди зај на, фо то гра фи је, 

фил ма, по зо ри шта и му зи
ке на на шем и стра ним 
је зи ци ма. Рад но вре ме чи
та о ни це при ла го ђе но је ко
ри сни ци ма од 818 ча со ва. 
Го ди шње у про се ку чи та о
ни цу ко ри сти око 6000 ко
ри сни ка фон да умет но сти 
и из да се око 15 000 књи
га. По струк ту ри ко ри сни
ка сту ден ти и уче ни ци су 
нај че шћи ко ри сни ци фон
да умет но сти. Би бли о те
ка ри Оде ље ња умет но сти, 

исто ри ча ри умет но сти и ар хе о лог, оба вља ју струч но ин фор ма тив ни рад 
са ко ри сни ци ма чи та о ни це и по сло ве ор га ни за то ра и уред ни ка про гра ма 
из умет но сти. Струч но би бли о те кар скоин фор ма тив ни рад је де лат ност 
у ко јој би бли о те ка риин фор ма то ри пру жа ју ин фор ма ци је о фон ду књи
га из умет но сти, сво јим са ве ти ма и пред ло зи ма по ма жу ко ри сни ци ма 
фон да у из бо ру и упу ћу ју их на струч ну ли те ра ту ру из умет но сти. По
ред оба вља ња ове основ не де лат но сти ве за не за фонд и рад у чи та о ни ци 
би бли о те ка ри Оде ље ња умет но сти уре ђу ју и во де кул тур ноумет нич ке 
про гра ме од осни ва ња Оде ље ња, што га чи ни спе ци фич ним, јер овај вид 
де лат но сти  до при но си бо љем и све стра ни јем ко ри шће њу фон да Оде ље
ња умет но сти и оства ри ва њу не по сред ни јег кон так та чла но ва би бли о те
ке и ши ре јав но сти са на шим ис так ну тим струч ња ци ма и ства ра о ци ма 
из раз ли чи тих обла сти умет но сти. Кул тур ноумет нич ки про гра ми Оде
ље ња умет но сти оства ру ју се пу тем три би не „Умет ност“, одр жа ва њем 
кон це ра та и ор га ни зо ва њем и по ста вља њем из ло жби у Га ле ри ји БГБ.
Три би на „Умет ност“, као јед на вр ста отво ре ног уни вер зи те та умет но сти, 
пред ста вља је дан ма сме диј ски, мул ти ди сци пли нар ни цен тар из умет но
сти на ко јем се оку пља ју струч ња ци и на ша ши ра јав ност на раз го во ре 
из раз ли чи тих обла сти умет но сти. На њој се во де ин те ре сант ни раз го
во ри о ра зним те ма ма из свих обла сти умет но сти, пред ста вља ју се но во
о бја вље ње књи ге, пу бли ка ци је и збор ни ци из умет но сти, одр жа ва ју се 
пре да ва ња, по је ди нач на и у ци клу си ма. На овој три би ни го ди шње се ор
га ни зу је око ше зде сет про гра ма у ко ји ма уче ству ју нај зна чај ни ја име на 
из кул ту ре и умет но сти ко ја де лу ју у Бе о гра ду. Са др жа ји про гра ма су у 
ве зи са фон дом умет но сти и ње го вом пре зен та ци јом. У Га ле ри ји на ше би
бли о те ке ор га ни зо ва ли смо број не ли ков не из ло жбе до ма ћих и стра них 
умет ни ка. Го ди шње се одр жи око два де сет са мо стал них и ко лек тив них 
из ло жби. По се бан од јек у кул тур ној јав но сти су има ле из ло жбе гра фи ка 
Ми ла на Ко њо ви ћа, ли то гра фи ја Ана ста са Јо ва но ви ћа, пра те ћа из ло жба 
36. Ок то бар ског са ло на Илу стра ци је-су се ди тек ста, сли ке Ми ла на Ста
ше ви ћа и аква ре ли Ра до ми ра Ре љи ћа.
Оде ље ње умет но сти има вр ло раз ви је ну и ан га жо ва ну му зич ку де лат
ност. Кон цер ти кла сич не му зи ке одр жа ва ју се у Рим ској дво ра ни, чи ја је 
аку сти ка по год на за ка мер не кон церт не на сту пе. Кон цер ти се по вре ме но 
одр жа ва ју и у чи та о ни ци Оде ље ња умет но сти и Дво ри шту чи та ли шту. 
Ови кон цер ти су би ли до бро по се ће ни и на њи ма су уче ство ва ли: пи ја
ни ста Ду шан Тр бо је вић, хар фист ки ња Ми ли ца Ба рић, чем ба лист ки ња 
Смиљ ка Иса ко вић, фла у ти ста Љу бо мир Ди ми три је вић, ма ђар ски ком по
зи тор и пи ја ни ста Ђерђ Са ба дош, Срп ски гу дач ки квар тет „Мо кра њац“, 
ка мер ни ор ке стар „Col le gi um Aca de mi cum“, Бе о град ски гу дач ки квар тет, 
Трио Си мо ну ти, гру па „Ин сти тут“ и дру ги. Оде ље ње умет но сти БГБ 
сво јим про грам ским ак тив но сти ма сте кло је сва обе леж ја по себ не ин сти
ту ци је у кул тур ном жи во ту Бе о гра да, ко ја до при но си ши ре њу кул ту ре и 
умет но сти код нас.

Иван ка Ла зо вић

Збир ка слу жбе них из да ња Бе о град ске оп шти не чи ни ла је три де се тих 
го ди на про шлог ве ка пр ви фонд град ске јав не би бли о те ке, из ко јег 

су се раз ви ли сви ње ни фон до ви, али је она оста ла основ За ви чај не збир
ке, ко ја да нас са др жи око 20.000 на сло ва. Збир ци при па да ју пу бли ка ци је 
до ма ћих и стра них ауто ра, без об зи ра на ме сто и го ди ну из да ња, ко је 
у це ли ни или фраг мен тар но са др же ре фе рал не или ли те рар не по дат ке 
о про шло сти и са да шњо сти гра да из свих аспе ка
та зна чај них за пра ће ње и про у ча ва ње це ло куп не 
град ске про бле ма ти ке. Об у хва ће на су књи жев на 
и на уч на де ла о Бе о гра ду, пу то пи си, збор ни ци 
до ку ме на та, спо ме ни це, адре са ри, го ди шња ци, 
ка лен да ри, де ла о при вред ним, ко му нал ним, ур
ба ни стич ким и со ци јал ним пи та њи ма, из да ња 
град ских и др жав них ор га ни за ци ја итд. Оде ље 
ње се ста ра и о фон до ви ма ста ре и рет ке књи ге 
(штам па не пре 1918. го ди не, око 7.500 на сло ва) и 
о не књи жној гра ђи, дра го це ним збир ка ма ру ко пи
са из XIX ве ка, као и о фон ду фо то гра фи ја, ма хом 
из XIX и с по чет ка XX ве ка. У Оде ље њу је раз ви
јен би бли о граф ски рад, о че му све до че два то ма 
Гра ђе за би бли о гра фи ју ју го сло вен ске и стра не 
књи ге о Бе о гра ду (1974, 2003), са ис црп ним пред
мет ним ре ги стри ма – не за о би ла зним во ди чи ма 
сва ког озбиљ ни јег ис тра
жи ва ња, лек си ко граф
ски рад (Ули це и тр го ви 
Бе о гра да), као и стал на 
са рад ња са бе о град ским 
му зе ји ма, За во дом за 
за шти ту спо ме ни ка кул
ту ре и дру гим град ским 
уста но ва ма. У Оде ље њу 
се ре дов но фор ми ра ју 
пред ло зи за из да вач ку 
де лат ност Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да.

Ко ри сни ци Би бли о те ке, по себ но сту ден ти и по сле ди плом ци, ов де мо
гу на ћи од го во ре на нај ра зно вр сни ја пи та ња ко ја се ти чу на шег гра да. 
По себ на па жња по све ћу је се нај мла ђим ис тра жи ва чи ма, 2005. го ди не је, 
под окри љем Оде ље ња, одр жан ше сти Кон курс за нај бо љи ма тур ски рад 
о Бе о гра ду.

Про те клу го ди ну је обе ле жио кон ти ну и ра ни рад на ре ви зи ји књи жних 
фон до ва, про цес ко ји об у хва та унос и ре дак ци ју уно са ре ле вант них по да
та ка, као и по ре ђе ње па ра ме та ра два елек трон ска и два ли сна ка та ло га.

По чет ком ма ја је иза шао из штам пе и дру ги том мо но гра фи је Ули це и 
тр го ви Бе о гра да, плод ви ше де це ниј ског лек си ко граф ског ра да би бли о те
ка ра За ви чај ног оде ље ња. Дво том на мо но гра фи ја об у хва та сег мен те про
сти ра ња, хро но ло ги је име но ва ња и обра зло же ња на зи ва 2.363 бе о град
ске ули це. Мо но гра фи ја је про мо ви са на по во дом Да на Бе о гра да. 

У ју ну су ше сти пут до де ље не на гра де на Кон кур су за нај бо љи ма тур-
ски рад о Бе о гра ду. Уче ство ва ло је 11 сред њих шко ла, 18 про фе со ра по
др жа ло је 48 ма тур ских ра до ва. Тра ди ци о нал но, ма ту ран ти ма је уру че на 
го ди шња чла на ри на у Би бли о те ци гра да и по клонкњи ге.

У окви ру обе ле жа ва ња Да на европ ске ба шти не (9–18. сеп тем бар 2005) 
одр жа на је из у зет но по се ће на из ло жба Ста ри кон ти нент на ма па ма из 
Кар то граф ске збир ке Би бли о те ке гра да Бе о гра да. За ову при ли ку на пи
сан је пра те ћи Ка та лог из ло жбе, са по да ци ма о из ло же ним ма па ма и 
књи га ма. По чет ком но вем бра је до вр ше на при пре ма за штам пу мо но гра
фи је о ба ро ну Док са ту фон Мо ре зу из 1757. го ди не.

То ком це ле го ди не Оде ље ње је би ло отво ре но за пу бли ку и са рад ни ке 
Би бли о те ке гра да, пру жа ју ћи струч ну по моћ при на ла же њу нај ра зно вр
сни јих ин фор ма ци ја о глав ном гра ду.
Оде ље ње ста ре и рет ке књи ге и књи ге о Бе о гра ду – За ви чај но оде ље ње, 
на ла зи се у ре но ви ра ним про сто ри ја ма у ко ји ма су ко нач но на од го ва ра ју
ћи на чин сме ште ни сви фон до ви. Ак тив но сти би бли о те ка ра на при је му 
и об ра ди би бли о теч ке гра ђе, ра ду са ко ри сни ци ма и са рад ни ци ма, се лек
ци ји и при пре ми ра зно вр сних ма те ри ја ла за раз не ви до ве пре зен та ци је 
зах те ва ве ћи број за по сле них, што је и пре по ру ка Ко ми си је за струч ни 
над зор На род не би бли о те ке Ср би је.

Одељење уметности Завичајно одељење

Чи та о ни ца
„Оде ље ње умет но сти“

Са јед ног од 
про гра ма на 
три би ни
„Умет ност“, с 
ле ва на де сно: 
Гој ко Су бо тић, 
Во ји слав Ко раћ, 
Мил ка Ча нак-
Ме дић, Ми лош 
Јев тић и Иван ка 
Ла зо вић.
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Оде ље ње за раз вој би бли о теч ке де лат но сти Би бли о те ке гра да Бе о
гра да као ма тич не би бли о те ке за те ри то ри ју гра да Бе о гра да ста ра 

се о раз во ју и уна пре ђе њу ра да 16 јав них би бли о те ка, 254 школ ске и 65 
спе ци јал них и би бли о те ка оп штег ти па у уста но ва ма и пред у зе ћи ма у 
Бе о гра ду. У Оде ље њу ра ди пет би бли о те ка ра: Пре драг Ђу кић, шеф Оде
ље ња, Ја смин ка Ела ко вић, Ли ди ја Вра нешДре но вац и Злат ко Ах мић, 
би бли о те ка риин струк то ри и Сми ља То дор че вић, би бли о те карко ор ди
на тор. Увид у ста ње би бли о те ка вр ши се пу тем над зо ра над струч ним 
ра дом, ан кет ним при ку пља њем по да та ка о би бли о теч ком по сло ва њу 
ко ји се уно се у ба зу МБС (Мре жа би бли о те ка Ср би је) и во ђе њем еви ден

ци је о де лат но сти ма би бли о те ка, 
струч них ак тив но сти и уса вр ша ва
ња би бли о теч ког ка дра. Оде ље ње 
рас по ла же струч ном ли те ра ту ром 
из би бли о те кар ства и срод них 
обла сти ко ју ко ри сте за по сле ни у 
Би бли о те ци, сту ден ти Ка те дре за 
би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку 
и кан ди да ти ко ји се при пре ма ју 
за по ла га ње струч ног ис пи та из 
би бли о теч ке де лат но сти у про лећ
ном, је се њем и ван ред ним ис пит
ним ро ко ви ма. Уна пре ђе ње ква ли

те та ра да у би бли о те ка ма вр ши се ин струк тив носа ве то дав ним ра дом 
и пру жа њем струч не по мо ћи. Струч на по моћ и са ве то ва ње об у хва та ју 
пред лог ме ра за раз вој и уна пре ђе ње би бли о теч ке де лат но сти (ор га ни за
ци ју би бли о те ке, сме штај фон да, ре ви зи ју и ауто ма ти за ци ју би бли о теч
ког по сло ва ња) и ор га ни зо ва на је  ка ко на те ре ну та ко и у про сто ри ја ма 
Оде ље ња. У ци љу бр жег и пот пу ни јег упо зна ва ња ко ле га са ва же ћим 
стан дар ди ма, пра ви ли ма и упут стви ма за оба вља ње би бли о теч ке де лат
но сти у скла ду са за кон ским и под за кон ским ак ти ма, Оде ље ње ор га ни
зу је ин струк тив не се ми на ре и струч не ску по ве. Оства ру је се кон ти ну и
ра на са рад ња са срод ним ин сти ту ци ја ма (Би бли о те кар ско дру штво Ср
би је, Цен тар за про фе си о нал ни раз вој за по сле них у обра зо ва њу, ак ти ви 
школ ских би бли о те ка ра бе о град ских оп шти на, Сек ци ја би бли о те ка ра и 
књи жни ча ра Му зеј ског дру штва Ср би је, дру ге би бли о те ке и би бли о теч
ке асо ци ја ци је) ра ди уна пре ђе ња и ујед на ча ва ња ра да. Струч ни рад ни ци 
Оде ље ња уче ству ју на са ве то ва њи ма и струч ним се ми на ри ма у зе мљи и 
ино стран ству на ко ји ма раз ме њу ју ис ку ства и усва ја ју зна ња по треб на 
за оса вре ме њи ва ње по сло ва ња би бли о те ка за чи ји раз вој су над ле жни. 
Нај ва жни је ак тив но сти Оде ље ња у 2005. го ди ни мо гу се су ми ра ти у сле
де ћој та бе ли: над зор 92, струч на по моћ 96, ре ги стра ци ја би бли о те ка 4, 
ан ке те за МБС 250. Оде ље ње је ра ди ло на при ку пља њу, об ра ди по да та ка 
и из ра ди Го ди шњег из ве шта ја о ра ду Би бли о те ке гра да Бе о гра да у 2004. 
го ди ни, као Про гра ма ра да Би бли о те ке гра да Бе о гра да у 2006. го ди ни. 
Одр жа на су три јед но днев на струч на се ми на ра на ме ње на школ ским би
бли о те ка ри ма: Ин вен та ри са ње се риј ских пу бли ка ци ја и мул ти ме ди јал
не гра ђе (март), Струч на би бли о те кар ска ли те ра ту ра (мај) и Кре а ти ван 
рад са де цом у би бли о те ка ма (но вем бар). Се ми на ри ма је при су ство ва ло 
бли зу 70% школ ских би бли о те ка ра, што зна чи да ова кав вид еду ка ци је 
за у зи ма зна чај но ме сто у про фе си о нал ном раз во ју ко ле га из школ ских 
би бли о те ка. Пре драг Ђу кић је пред ста вљао БГБ на 71. Ге не рал ној кон
фе рен ци ји ИФЛАе у Ослу WLIC 2005. Осе ћа се не до ста так још јед ног 
би бли о те ка раин струк то ра ка ко би се ефи ка сни је оба вљао рад на те ре ну 
и вр ши ла ева лу а ци ја ре зул та та ра да. По сто ја ње Ин тер нет ко нек ци је у 
Оде ље њу олак ша ло би сва ко днев но ко ри шће ње Ин тер не та у ко му ни ка
ци ји са срод ним ин сти ту ци ја ма и ко ле га ма ши ром зе мље и ино стран
ства. По не кад је вр ше ње над зо ра на те ре ну пра ва ма ла аван ту ра. Ако 
ка же мо да три би бли о те ка раин струк то ра вр ше увид у оба вља ње струч
них по сло ва у око 450 би бли о те ка у мно го ме раз ли чи тих по сво јој раз ви
је но сти, од ко јих су не ке уда ље не од Бе о гра да и до 80 км он да се мо же 
сте ћи ствар на сли ка о ре а ли за ци ји ове ма тич не функ ци је. Не до вољ на 
ко ор ди на ци ја свих дру штве них су бје ка та ко ји се на ди рек тан или ин ди
рек тан на чин ба ве би бли о те кар ством се нај бо ље осе ћа на при ме ру би бли
о те ка у са ста ву (у шко ла ма, фа бри ка ма и слич но), за чи је по бољ ша ње се 
за по сле ни у Оде ље њу та ко ђе ин те ре су ју.

Студентски трг 19, Читаоница са 30 места, 011/ 2620953
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Оде ље ње пе ри о ди ке Би бли о те ке гра да Бе о гра да при ку пља,  чу ва, про у ча ва 
и да је на ко ри шће ње фонд се риј ских пу бли ка ци ја  ко ји са др жи  830 на сло

ва ча со пи са и 270 на сло ва но ви на  уко ри че них у 27 000  све за ка из свих обла сти 
људ ског ста ра ла штва, што овај фонд чи ни по себ но вред ним и уни кат ним. Нај
ста ри ја пу бли ка ци ја у Оде ље њу је  Серб ский ле то пи сь из 1825. го ди не, ко ји из
ла зи и да нас под име ном  Ле то пис Ма ти це срп ске. Пе ти ну фон да чи не на сло ви 
из 19. ве ка: Но ви не серб ске изъ цар ству ю щ е га гра да Ви ен не, Да ни ца илир ска, 
Сла вјан ски ро до љуб, Гла сник Срб ског уче ног дру штва, Ја вор, Ду бров ник, Не-
вен, Стра жи ло во.... У фон ду су  и  ва жни на сло ви 20. ве ка : По ли ти ка, Вре ме, 
Бор ба, Ба зар, Гра дац, Крф ски за бав ник, Срп ски књи жев ни гла сник, Де ло, Тре-
ћи про грам Ра дио Бе о гра да ..., као и до бар део слу жбе них пе ри о дич них пу бли
ка ци ја : Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не 
Го ре, Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да… Фонд об у хва та нај ре ле вант ни је на сло
ве се риј ских пу бли ка ци ја до 1991. го ди не са про сто ра бив ше СФРЈ, као што су 
: Жи вот, Из раз, За дар ска ре ви ја, Кво рум … По сле тог пе ри о да, због по ки да них 
ве за ме ђу не ка да шњим ре пу бли ка ма, ори јен ти са на је на  на сло ве ко ји  из ла зе 
у Ср би ји. Ко ри сни ци ма су на рас по ла га њу  сле де ћи на сло ви  днев них но ви на : 
По ли ти ке, Ве чер њих но во сти, Ку ри ра , Гла са јав но сти, Бор бе, Спорт ског  жур-
на ла,  Да нас … Фонд, осим ча со пи са и но ви на, са др жи: ал ма на хе, го ди шња ке, 
ка лен да ре, из ве шта је, ле то пи се, збор ни ке, бил те не… Да нас Оде ље ње пе ри о ди
ке, тог сво је вр сног чу ва ра вре ме на јед ног на ро да ко ји на ста вља тра ди ци ју Бе

о град ског чи та ли шта из 
19. ве ка, го ди шње по се ти 
пре ко   4000 чи та ла ца   ко
ји ко ри сте ви ше од 6000  
све за ка  и 15000 при ме
ра ка днев не штам пе. Пот
пун увид у фонд на ше 
Пе ри о ди ке да ју ка та ло зи, 
и то : Азбуч ни  ка та лог 
на сло ва,  То по граф ски 
ка та лог, Ка та лог чла на ка 
и Хро но ло шки ка та лог. 
По моћ у пре тра жи ва њу 
по ме ну тих ка та ло га и 

про на ла же њу  аде кват не ин фор ма ци је пру жа ју би бли о те ка риин фор ма то ри. 
Ка да пре ђе мо на елек трон ску об ра ду чла на ка фон да, по ста ће мо вр ло ва жан ин
фор ма ци о ни цен тар БГБ. Да би смо при бли жи ли ча со пи се и но ви не чи та о ци ма, 
под ву кли зна чај ко ји се риј ске пу бли ка ци је има ју у кул ту ри и на у ци, у пам ће њу 
јед ног на ро да и јед не зе мље, ор га ни зу је мо про мо ци је бит них  ча со пи са (као 
што је Крф ски за бав ник) и уче ству је мо у обе ле жа ва њу ва жних да ту ма у срп ској 
кул ту ри (Сто го ди на  од ро ђе ња Вла да на Де сни це,  Сто пе де сет го ди на од ро ђе
ња Сте ва на Срем ца…) Про блем аде кват не и кон ти ну и ра не на бав ке се риј ских 
пу бли ка ци ја  је ре шен у 2005. го ди ни, али оста ли су  сле де ћи, не ма ли про бле
ми: не до ста так про сто ра, што је до ве ло до не а де кват ног сме шта ја фон да и не до
вољ ног бро ја ме ста за рад у чи та о ни ца ма, по себ но у чи та о ни ци днев не штам пе, 
ко ја је је ди на та ква у ми ли он ском гра ду; за тим про блем  чу ва ња и за шти те 
фон да (по себ но из 19. и пр ва по ло ви на 20. ве ка), због не по ста ја ња ми крокли ме  
и не до стат ка  тех нич ких сред ста ва за ске ни
ра ње и ди ги тал но сни ма ње бар тих нај у гро
же ни јих на сло ва, ко ји мо ра ју би ти са чу ва ни 
за бу ду ћа по ко ље ња.Ди ги та ли за ци ја фон да 
ни је ви ше са мо пу ка же ља и иде ја, не го пре
ка по тре ба Пе ри о ди ке. Ве ли ки про блем је и 
од нос ко ри сни ка пре ма пу бли ка ци ја ма, ко је  
су вр ло че сто из ло же не и фи зич ком уни шта
ва њу, јер се не схва та њи хов  зна чај и ра ри тет 
као кул тур ног бла га  на ше зе мље. Фонд  пе
ри о ди ке мо же се ко ри сти ти са мо у  чи та о ни
ца ма ( на уч ној и чи та о ни ци днев не штам пе) 
сва ког рад ног да на од 8 до 20 ча со ва и су бо
том од 8 до 14 ча со ва.

Развојно одељење Одељење периодике

УСА ВР ША ВА ЊЕ: ФИН СКЕ БИ БЛИ О ТЕ КАР СКЕ ДВЕ РИ

Гру па би бли о те ка ра из Ср би је је, од 22. до 27. но вем бра, 
би ла на сту диј ском бо рав ку у Хел син ки ју и Там пе реу и 
има ла при ли ке да не по сред но ви ди и ис тра жи ка ко функ
ци о ни ше „нај е фи ка сни ја би бли о теч ка мре жа у Евро пи“.
Но ви би бли о те кар ски кон цепт, но ви, из у зет но уре ђе ни и про
стра ни објек ти, оби ље књи жне и не књи жне гра ђе и са др жа ја, 
бес плат на чла на ри на и при ступ Ин тер не ту, као и ве ли ки број 
ко ри сни ка и ауто ма ти зо ва на цир ку ла ци ја гра ђе на ре ги о нал
ном ни воу су основ не ка рак те ри сти ке фин ског би бли о те кар
ског си сте ма. Ор га ни за то ри, Ми ни стар ство кул ту ре Фин ске и 
Град ска би бли о те ка у Хел син ки ју, омо гу ћи ли су им да по се те 
пет на е стак би бли о те ка, укљу чу ју ћи и Глав ну би бли о те ку Град
ске би бли о те ке у Хел син ки ју, ко ја је цен трал на би бли о те ка за 
све јав не би бли о те ке у Фин ској. Из у зет но ко ри сна и ин фор ма
тив на би ла су из ла га ња и раз го во ри са фин ским ко ле га ма, а 

по себ но са Ма и јом Бер нтсон, ди рек то ри цом Град ске би бли о те
ке у Хел син ки ју и ис так ну том фи гу ром европ ског и свет ског 
би бли о те кар ства. У Фин ској су бо ра ви ли: Ја сми на Нин ков, 
ди рек тор Би бли о те ке „Ми лу тин Бо јић“, Бе о град (Па ли лу ла); 
Алек сан дра Ви ћен ти је вић, шеф Деч јег оде ље ња Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да; Дра га на Тип са ре вић, управ ник На род не би
бли о те ке „Сте фан Пр во вен ча ни“, Кра ље во; Со ња Вељ ко вић, 
ди рек тор На род не би бли о те ке у Кру шев цу; Ми ља на Зр нић, 
ди рек тор Град ске би бли о те ке „Кар ло Бје лиц ки“ у Сом бо ру и 
Го ран Тра и ло вић, уред ник Пан че вач ког чи та ли шта, гла си ла 
Град ске би бли о те ке Пан че во, као и Љи ља на Шоп, за ме ник ми
ни стра кул ту ре и Јо ван Јо ва но вић из Се кре та ри ја та за кул ту ру 
Град ске упра ве Бе о гра да.
За хвал ност за из у зет но до бро и пре ци зно пла ни ран про грам 
ду гу је мо и Кри сти ни Вир та нен из Град ске би бли о те ке у Хел
син ки ју, а ви ше о овом бо рав ку и фин ском би бли о те кар ству у 
ван ред ном бро ју Чи та ли шта по чет ком на ред не го ди не.

Пан че вач ко чи та ли ште



V

У окви ру сво је из да вач ке де лат но сти Би бли о те ка гра да 
Бе о гра да се ба ви об ја вљи ва њем књи га, бро шу ра, ка та

ло га и оста лог ма те ри ја ла нео п ход ног за од ви ја ње дру гих 
про грам ских ак тив но сти (про спек ти, про гра ми за из ло жбе 
и кон цер те, пра те ће бро шу ре, по зив ни це, пла ка ти. итд.) 
Про грам ска ори јен та ци ја Би бли о те ке гра да Бе о гра да усме
ре на је ка струч ним из да њи ма ве за ним за би бли о те кар ство, 
би бли о граф коис тра жи вач ки рад БГБ, исто ри ју, кул тур ну 
и по слов ну про шлост Бе о гра да као и срп ску књи жев ност у 
нај ши рем сми слу те ре чи. Од 1995. БГБ је по кре ну ла еди ци
ју „Чи та ли ште“ где се об ја вљу ју исто риј ска, на уч на, струч
на и пу бли ци стич ка де ла и тек сто ви о би бли о те кар ству, из
да ва штву и књи жар ству. Као пр ва у еди ци ји об ја вље на је 
књи га др Љу бо ми ра Дур ко ви ћаЈак ши ћа Књи га о Гли го ри ју 
Во за ро ви ћу, за тим Осно ви на у ке о књи зи истог ауто ра и др. 
У би бли о те ци по све ће ној књи жев ној исто ри ји об ја вље не су 
књи ге Го лу ба До бра ши но ви ћа о Си ми Ма та ву љу, Успо ме-
не Ми ло ва на Ви да ко ви ћа и књи га Во ји на Ра ки ћа о Бог да ну 
По по ви ћу. Обе ле жа ва ју ћи 70 го ди на по сто ја ња, БГБ се на 
сво је вр стан на чин оду жи ла осни ва чу и пр вом ди рек то ру 
БГБ, Ма ри ји ИлићАга по вој об ја вљу ју ћи ње не Ода бра не 
ра до ве, Илу стро ва ну исто ри ју Бе о гра да, Јав не би бли о те ке 
и омла дин ски ро ман Син бра ни о ца Бе о гра да. Бе о гра ду и 
ње го вом исто риј ском, кул тур ном и при вред ном раз вит ку 
по све ћен је низ књи га: Успон Бе о гра да у два то ма, По глед 
с Ка ле мег да на Вла ди ми ра Вел марЈан ко ви ћа, Да ри ва ли су 
сво ме ота че ству и Ху ма ни тар на дру штва Ми ре Со фро ни
је вић итд. БГБ сва ки зна чај ни ји ју би леј обе ле жа ва по је ди
ним на сло ви ма. Та ко је 200сто го ди шњи ци Пр вог срп ског 
устан ка по све ће на књи га Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа Ка ра ђор ђе 
и Пр ви срп ски уста нак, а шестсто го ди шњи ци осни ва ња Бе
о гра да као срп ске пре сто ни це фо то тип ским из да њем књи ге 
Бом бар да ње Бе о гра да 1862. го ди не из 1872. го ди не ауто ра 
Јо ва на Ри сти ћа. Сто го ди шњи ца ро ђе ња Вла да на Де сни це 
обе ле же на је књи гом Дје ло на ста је да ље од пи са ћег сто ла 
ко ју је при ре дио Јо ван Ра ду ло вић. Сва ка ко да су нај ве ћи и 
нај о бим ни ји по ду хва ти БГБ дво том на из да ња Гра ђе за би-
бли о гра фи ју ју го сло вен ске и стра не књи ге о Бе о гра ду и Ули-
це и тр го ви Бе о гра да. Ова из да ња су на ста ла пре да ним и ду
го го ди шњим ра дом Оде ље ња ста ре и рет ке књи ге и књи ге о 
Бе о гра ду. БГБ је не дав но об ја ви ла и до са да нео бја вљи ва ну 
дра му сли кар ке На де жде Пе тро вић Вој во да Миц ко По ре ча-
нин ко ја је са чу ва на у за о став шти ни др Ка та ри не Ам бро
зић. Де ци је та ко ђе по све ћен ве ћи број на сло ва: Чи ка Јо ва 
на шој де ци, Зе ван и Сме јан ка, Дар ка гу шчар ка, Чи ка Ду шко 
по што ва ној де ци, као и Мо ја пр ва (али не и по след ња) књи-
га на ста ла за хва љу ју ћи ли та рар ним и ли ков ним ра до ви ма 
уче сни ка кре а тив них ра ди о ни ца у деч јим оде ље њи ма БГБ. 
БГБ на по љу из да вач ке де лат но сти оства ру је из у зет но до
бру са рад њу са ве ћим бро јем из да вач ких ку ћа с ко ји ма об ја
вљу је за јед нич ка из да ња. Та ко су по је ди ни на сло ви иза шли 
у са рад њи са из да вач ким ку ћа ма Дра га нић, Де ре та, Чи го ја 
штам па, Бук и Мар со итд. Сва ка ве ћа и зна чај ни ја из ло жба 
про пра ће на је обим ним ка та ло гом, те по себ но тре ба ис та
ћи ка та ло ге за из ло жбе по све ће не Иви Ан дри ћу, Сло бо да
ну Мар ко ви ћу, Сло бо да ну Се ле ни ћу, Да ни лу Ки шу, Јо ва ну 
Јо ва но ви ћу Зма ју и ше сто го ди шњи ци Бе о гра да. Од сеп тем
бра про шле го ди не БГБ је по кре ну ла Но ву се ри ју Но ви на 
Бе о град ског чи та ли шта, ли ста по све ће ног ства ра њу, из да
ва њу, чи та њу и тр жи шту књи га.  Ва жно је спо ме ну ти да 
из да вач ку де лат ност БГБ чи не и по је ди на из да ња ко ја об ја
вљу ју по је ди не ма тич не би бли о те ке ко је су у са ста ву БГБ, 
као и њи хо ви огран ци.

Би бли о те ка гра да Бе о гра да је ме сто оку пља ња пи са ца и 
љу би те ља књи ге, као и из да ва ча, кри ти ча ра, глу ма ца, сли

ка ра, му зи ча ра,... У ре дов не по сло ве мар ке тинг слу жбе спа да 
сва ко днев но ор га ни зо ва ње про мо ци ја, кон фе рен ци ја за но ви
на ре, пре да ва ња, струч них три би на. По себ но се обе ле жа ва ју 
го ди шњи це смр ти или ро ђе ња ис так ну тих пи са ца из ло жбом 
и пра те ћим на уч ним ску по ви ма, као што је био слу чај са Вла
да ном Де сни цом, Сло бо да ном 
Се ле ни ћем, Да ни лом Ки шом, 
Си мом Ма та ву љем, Јо ва ном 
Јо ва но ви ћем Зма јем. За све про
гра ме слу жба Мар ке тин га обез
бе ђу је аде кват но озву че ње, а 
за по тре бе ви део про јек ци ја 
рас по ла же се од го ва ра ју ћом 
тех нич ком опре мом. Мар ке
тинг слу жба је у сва ко днев ној 
ве зи са ме ди ји ма, (те ле ви зи је, 
но ви не, ча со пи си, ра диа), ко ји 
ре дов но пра те све на ше про гра
ме. Од ре дов них ци клу са по себ
но су би ли по се ће ни „Мај сто
ри при по ве да ња“ и „Мај сто ри 
ре жи је“ у ко ји ма је на кон раз
го во ра о ве ли ка ни ма свет ске 
књи жев но сти и ре жи је пу бли
ка има ла при ли ку да по гле да 
фил мо ве истих ауто ра. Рим ска 
дво ра на је би ла те сна за све за
ин те ре со ва не ко ји су до ла зи ли 
пет ком на ове про јек ци је. Пу то
пи си из ег зо тич них зе ма ља уз 
слајд про јек ци ју та ко ђе су из у зет но по се ће ни и ин те ре сант ни 
нај ши рој пу бли ци ко ја је пра ти ла аван ту ре пре да ва ча по Бур
ми, Ла о су, Цеј ло ну, Ети о пи ји, Ти бе ту,... Не што дру га чи ји је 
био ци клус пре да ва ња „Ур ба на кул ту ра Ки не“ у окви ру ко га 
је на на уч нопо пу ла ран на чин при ка за на огром на тра ди ци ја ар
хи тек ту ре ки не ских па ла та, вр то ва и хра мо ва. „Раз глед ни ца 
из Ја па на“ је оку пи ла раз ли чи те струч ња ке ко ји су при ча ли о 
тра ди ци ји пи је ња ча ја, древ ним бо ри лач ким ве шти на ма, сли
кар ству и по е зи ји ове ле пе зе мље. Ци клу си пре да ва ња „Слав ни 
ца ре ви хри шћан ске им пе ри је“, „Свет у оку же не“, „Лик вам пи
ра у књи жев но сти“, пред ста вља ње из да вач ке про дук ци је мно
гих еми нент них из да ва ча уочи Сај ма књи га, са мо су не ки од 
сва ко днев них про грам ских ак тив но сти ове слу жбе. По себ ни 
про јек ти ко ји ма је Би бли о те ка про ши ри ла сво ју де лат ност су 
„Би бли о те ка на пла жи“ и „Трам вај зва ни књи га“. То ком ле та 
Би бли о те ка је у са рад њи са упра вом Аде Ци ган ли је и мно гим 
из да ва чи ма и умет ни ци ма ор га ни зо ва ла кул тур но умет нич ке 
про гра ме (кон цер те, де чи је ра ди о ни це, по зо ри шне пред ста ве, 
мод не хе пе нин ге), и то на све ча ној би ни ис пред ре сто ра на „Је
зе ро“. Та ко ђе мар ке тинг слу жба Би бли о те ке гра да је од лу чи ла 
да по пр ви пут иза ђе из окви ра са ме би бли о те ке и да учла њу је 
Бе о гра ђа не на са мој Ади Ци ган ли ји чи ме је по ве ћа ла број сво
јих чла но ва за 36%. „Трам вај зва ни књи га“ по себ но ди зај ни ран 
спо ља и из ну тра, са ча со пи си ма ко ји ви се по ред се ди шта да 
би пут ни ци то ком во жње мо гли да чи та ју, уз при јат ну му зи
ку и аудио за пи се по е зи је 
са раз гла са, кру жио је од 
Би бли о те ке, по ред Сај ма 
до Ба но вог бр да. Ак ци ја 
је осми шље на као по др
шка ју би лар ном 50. Сај му 
књи га и има ла је из у зе тан 
од зив у јав но сти. Би бли о
те ка, као зна чај на град ска 
ин сти ту ци ја, мо ра кон ти
ну и ра но да по ди же ква ли
тет сво је услу ге, као и да 
про ши ру је њен спек тар, 
ра ди при бли жа ва ња по
тре ба ма сво јих су гра ђа
на. То је упра во и ми си ја 
мар ке тинг слу жбе Би бли
о те ке гра да Бе о гра да.

Издавачка делатност Маркетинг
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Га ле ри ја „Атри јум“ БГБ

„Атри јум“ je већ 18 го ди на на бе о град ској кул
тур ној сце ни. Ушла је у умет нич ки жи вот гра да 
Бе о гра да и по ста ла део ње го ве оп ште кул тур не 
ат мос фе ре. Га ле ри ја „Атри јум“ је ме сто где се 
ра до оку пља ју сли ка ри, књи жев ни ци и оста ли 
умет ни ци јер се у њој ре дов но одр жа ва ју за па
же не ли ков не из ло жбе (ко лек тив не и са мо стал
не) ре но ми ра них стра них и до ма ћих умет ни ка, 
уз струч ну реч афир ми са них ли ков них кри
ти ча ра. У Га ле ри ји се пред ста вља са вре ме но 
сли кар ство, гра фи ка, ва јар ство и цр теж. По ред 
ли ков них ор га ни зу ју се књижевнe и ју би лар не 
изложбe. Го ди шње се у Га ле ри ји одр жи од 20 до 
24 из ло жбе. Док ве ћи број бе о град ских га ле ри ја 
да је пред ност ви ше ме диј ској умет но сти, до тле 
Галеријa „Атри јум“ да је при мат са вре ме ним 
сли кар ским, гра фич ким, цр тач ким и ва јар ским 

ди сци пли на ма. По се бан од јек у на шој кул тур
ној јав но сти има ле су из ло жбе Ми ла на Ко њо
ви ћа, Ва се По мо ри шца, Здрав ка Ман ди ћа, Ми
ла на Ста ше ви ћа, Сло бо да на Со ти ро ва, Цвет ка 
Ла и но ви ћа, Ми лу на Ми тро ви ћа, Ра до ми ра Ре
љи ћа... Га ле ри ја је отво ре на и за мла де та лен то
ва не ства ра о це. Ис так ну ти ли ков ни кри ти ча ри 
и љу ди од пе ра пра те рад Га ле ри је у ча со пи су 
„Ли ков ни жи вот“. На из ло жби се по вре ме но ор
га ни зу ју и пра те ћи му зич ки, драм ски про гра ми; 
про мо ци је књи га, аук ци је сли ка, као и три би не 
на ко ји ма уче ству ју ли ков ни кри ти ча ри и теоре
ти ча ри умет но сти. У 2006. го ди не Га ле ри ја ће 
има ти и по др шку Се кре та ри ја та за кул ту ру гра
да Бе о гра да, а фор ми ран је и Умет нич ки са вет, 
чи ји су чла но ви углед ни ства ра о ци из обла сти 
сли кар ства и   књи жев но сти. Из ло жбе пра те, 
у по чет ку ве о ма скром ни, a ка сни је све леп ши 
и ква ли тет ни ји ка та ло зи. Га ле ри ја „Атри јум“ 
сти че леп углед и по ста је не за о би ла зан део кул
тур ног ми љеа глав ног гра да. 

Мир ја на Са вић

Ге о граф ски по ло жај на ко ме се на ла зи Бе о град  због свог из у зет ног стра те шког зна ча ја, од у век 
је при вла чио па жњу мно гих осва ја ча. На овом ме сту се  укр шта ју  во де ни и коп не ни  пу те ви 

од Евро пе ка Ма лој Ази ји, а ре ка Ду нав,  као при род на гра ни ца из ме ђу  ве ли ких  ре ги ја, че сто је  
кроз исто ри ју  би ла гра ни ца из ме ђу на ро да и др жа ва. За Рим ско цар ство то је би ла област од ве
ли ког ин те ре са. На оба ле Ду на ва Ри мља ни су  про др ли  у I ве ку п.н.е. бо ре ћи се са за те че ним ста
нов ни штвом. Син ги ду нум, утвр ђе но на се ље келт ских Скор ди ска, ус пе ли су  да осво је по чет ком 
I ве ка н.е. Ус по ста вља њем гра ни це рим ске др жа ве  са вар вар ским зе мља ма  на Ду на ву то ком I ве
ка, ме сто из над ушћа Са ве до би ло је по се бан зна чај. Због до бре пре глед но сти ве ћег про сто ра на 
су прот ној оба ли то ме сто је ода бра но за из град њу вој ног ло го ра.  По чет ком II ве ка, стал ну по са
ду чи ни ла је ле ги ја IV Фла виа. На ка ле мег дан ском пла тоу у дру гој по ло ви ни II или по чет ком III 
ве ка за по тре бе ове ле ги је из гра ђе но је ка ме но утвр ђе ње-castrum. Ње го ви оста ци су ис тра же ни  
то ком ви ше де це ниј ских ар хе о ло шких ис ко па ва ња. За вре ме II свет ског ра та,  от кри вен  се ве ро за
пад ни бе дем са тра го ви ма се вер не ка пи је (portra praetoria) и уга о не ку ле. У ка сни јим ис тра жи ва
њи ма код Умет нич ког па ви љо на „Цви је та Зу зо рић“ на ђе ни су оста ци се ве ро и сточ ног, а на ру бу 
Сав ског ше та ли шта ње му па ра лел ног, ју го за пад ног бе де ма. Из ме ђу да на шњих ули ца Та де у ша 
Ко шћу шка и Па ри ске кон ста то ван је ју го и сточ ни бе дем са ком плек сом  глав не, ју жне ка пи је ло
го ра (porta decumana). Те ме љи јед не ње не ку ле ле же ис под спо ме ни ка Ми ла ну Ра ки ћу  а дру ге у 
Рим ској дво ра ни Би бли о те ке гра да Бе о гра да. Утвр ђе ње је би ло тра пе за сте осно ве, при бли жних  
ди мен зи ја 570x330 м од но
сно 380 m, по вр ши не око 20 
хек та ра, са ро вом око бе де
ма. У уну тра шњем де лу на
ла зи ла се ко манд на згра да и 
објек ти за сме штај и дру ге 
по тре бе гар ни зо на ко ји је 
бро јао 56 хи ља да вој ни ка. 
Ја ки бе де ми ка стру ма су зи
да ни ло мље ним ка ме ном са 
опла том од пра вил но кле са
них ка ме них бло ко ва  ква
де ра Утвр ђе ње је гра ђе но 
по свим пра ви ли ма рим ске 
вој не ар хи тек ту ре и би ло је, 
по ред Ви ми на ци ју ма,  јед
но од нај ве ћих на овом де лу 
гра ни це. По ред овог основ ног  про сто ра, од се вер ног и за пад ног угла 
утвр ђе ња  спу шта ла су се два бе де ма низ па ди ну ка оба ли. Нај ве ро
ват ни је је тај за шти ће ни  про стор  био  део ци вил ног на се ља чи ји су 
ста нов ни ци ра ди ли за по тре бе гар ни зо на (canabe). У ње му су про на ђе
ни   оста ци   ра ди о ни ца, са крал ни објек ти, тер ме и др. 

Је згро ан тич ког  Син ги ду ну ма пред ста вљао  ка струм ле ги је IV Фла-
виа. Од ње го ве  глав не ка пи је  по ла зи ла је  глав на град ска ули ца чи ја 
се тра са де ли мич но по кла па са да на шњом Кнез Ми ха и ло вом ули цом. 
Ју жно од бе де ма раз ви ја ло се ци вил но на се ље од но сно ње гов цен трал
ни део са вер ским, ад ми ни стра тив ним и дру гим јав ним гра ђе ви на ма. 
До ла ском ле ги је IV Фла виа  на ста је пре крет ни ца у раз во ју Син ги ду
ну ма ко ји  пре ра ста у ан тич ки град у пра вом сми слу до жи вља ва ју ћи 
свој еко ном ски и кул тур ни про цват. Ге не ра ци је до бро пла ће них вој ни ка сво јим  по тре ба ма и 
ку пов ним мо гућ но сти ма при вла чи ле су тр гов це, за на тли је и дру ге ци ви ле из свих кра је ва Цар
ства. За хва љу ју ћи еко ном ској и по ли тич кој мо ћи ве те ра ни су при па да ли нај ви шем дру штве ном 
сло ју. Ле ги о на ри су  до но си ли  те ко ви не ве ли ке рим ске ци ви ли за ци је. Исто вре ме но су сти за ли 
и ути ца ји раз ли чи тих кул ту ра че сто из уда ље них про вин ци ја Цар ства. Све то је да ва ло жи вост 
и по се бан дух гра ду. Син ги ду нум до би ја ста тус му ни ци пи ју ма, а ка сни је по ста је ко ло ни ја, што 
је зна чи ло нај ви ши ранг не ког про вин циј ског гра да. Епо ха нај ве ћег про спе ри те та,  по твр ђе на ар
хе о ло шким на ла зи ма, тра ја ла је од  кра ја II  до по ло ви не IV ве ка. Кри за ко ја је за де си ла Цар ство 
то ком IV  ве ка осе ти ла се и на овим про сто ри ма. По сле ин ва зи је Го та 378. го ди не  опу сто ше ни 
град је  одо ле вао још не ко вре ме. Ме ђу тим,  же сто ком на па ду Ху на 441. го ди не, јед на од нај ја чих 

твр ђа ва у овом де лу По ду на вља, ни је ус пе ла да се од у пре. По
бе ђе на је и рим ска ле ги ја ко ја је 400 го ди на успе шно бра ни ла 
по ве ре ни јој део гра ни це  Цар ства.

Ан тич ких спо ме ни ка да нас је ма ло оста ло на тлу ур ба ног 
Бе о гра да, то ли ко пу та ру ше ног и по но во по ди за ног то ком ње
го ве дво ми ле ни јум ске исто ри је ко ја по чи ње рим ским Син ги
ду ну мом. При  адап та ци ји  згра де Би бли о те ке гра да Бе о гра да 
ко ју је из вео За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о
гра да  19831986. го ди не, спу шта њем ни воа по да по друм ских 
про сто ри ја, от кри ве ни су оста ци ста ри јег ка ме ног зи да. Уста
но вље но је да се ра ди о де лу те ме ља  бе де ма и  ку ле ком плек
са ју жне ка пи је  ка стру ма ле ги је IV Фла виа. На кон тог ва жног 
от кри ћа и план да се тај  про стор ко ри сти за сме штај књи га 
је од ба чен та ко и ар хе о ло шки ло ка ли тет in situ, уком по но ван 
је у ен те ри јер но во на ста ле Рим ске дво ра не. Овај је дин стве ни 
про стор  на тлу Бе о гра да,  на ме њен ма њим јав ним ску по ви
ма, упот пу њен је збир ком  ка ме не пла сти ке из пе ри о да IIIV 
ве ка. Скулп ту ре, сте ле и жр тве ни ци  по ти чу са те ри тoри је 
Син ги ду ну ма и по ду нав ског де ла про вин ци је Гор ње Ме зи је. 
Ова ко осми шљен ам би јент Рим ске дво ра не  у ко ме се сва ко
днев но одр жа ва ју до бро по се ће ни  кул тур ноумет нич ки про
гра ми: пред ста вља ње но вих књи га, пре да ва ња, кон цер ти, 
по зо ри шне пред ста ве и дру ги, омо гу ћа ва по се ти о ци ма да за 
тре ну так осе те дух дав но иш че злог све та ан ти ке.  

Љи ља на Зе чев

Атријум Римска дворана
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Би бли о те ка „Пе тар Ко чић“ ра
ди ско ро 60 го ди на на за до во

ље њу кул тур них по тре ба ста нов
ни ка Вра ча ра. Би бли о те ку чи не 
Цен трал на би бли о те ка, де чи је 
оде ље ње „Раст ко“ и три ме шо ви
та огран ка: „Ла за Ла за ре вић“, 
„Бо ри слав Пе кић“ и „Сло бо дан 
Мар ко вић“. У по след њих не ко
ли ко го ди на, фонд Би бли о те ке 
знат но је об но вљен, што је има
ло по зи тив не ре ак ци је, та ко да 
је 2004. го ди не има ла бли зу 6000 
ко ри сни ка, за бе ле же но је ско ро 
52.000 по се та, а на ко ри шће ње 
је да то 103.000 је ди ни ца. Пре ко 
10% ста нов ни ка Вра ча ра ко ри сти 
услу ге би бли о те ке, што је ве о ма 
до бар ре зул тат. Би бли о те ка да нас 
рас по ла же фон дом од 95.000 је ди
ни ца. На уч на, на уч нопо пу лар на 
ли те ра ту ра и бе ле три сти ка (на 

срп ском и стра ним је зи ци ма) је у сло бод ном при сту пу и сре ђе на је по УДК си сте му. Ен
ци кло пе ди је, реч ни ке, лек си ко не и дру ге вред не пу бли ка ци је мо гу ће је ко ри сти ти у чи та о
ни ца ма. На ба вља се и ве ли ки број на сло ва ча со пи са из обла сти кул ту ре и на у ке на ме ње не 
ко ри сни ци ма раз ли чи тог уз ра ста и ин те ре со ва ња.

То ком го ди не у Би бли о те ци се одр жи око 150 кул тур нообра зов них про гра ма. Дан Би
бли о те ке обе ле жа ва се 21. ма ја, а дан ро ђе ња Пе тра Ко чи ћа 12. ју ла сва ке го ди не. Би бли о
те ка, као јед на од ин сти ту ци ја кул ту ре на Вра ча ру, на сто ји да сво јим ак тив но сти ма упот
пу ни по ну ду кул тур них са дра жа ја на оп шти ни. Циљ Би бли о те ке је да се по ве же са свим 
ин сти ту ци ја ма кул ту ре и обра зо ва ња на Вра ча ру. Од 2003. го ди не фор ми ра ни су Ак ти ви 
школ ских би бли о те ка ра, ко ји ве о ма до бро ра де и са ра ђу ју са Би бли о те ком. Удру же ње дис
тро фи ча ра Бе о гра да и Би бли о те ка на сто је да укло не ар хи тек тон ске ба ри је ре ко је по сто је у 
свим објек ти ма, ка ко би сви ста нов ни ци Вра ча ра, као и они ко ји то ни су, мо гли да ко ри сте 
на ше услу ге. Го ди шње се у оде ље њу об ра де ин вен та ри ше и об ра ди пре ко 7000 је ди ни ца 
би бли о теч ке гра ђе. У оде ље њи ма и огран ци ма ре дов но се от пи су ју до тра ја ле и не ак ту ел не 
књи ге, чи ме се пра ви про стор за но ве ко је ре дов но сти жу, а фонд се под мла ђу је и по ста је 
ак ту ел ни ји. Би бли о те ка ри и књи жни ча ри вред но ра де на сре ђи ва њу и пре сиг ни ра њу фон
да то ком це ле го ди не.

Ка ко би се ста ри и но ви на сло ви са чу ва ли за да ље ко ри шће ње, го ди шње се уко ри чи 1500 
књи га. Оде ље ње об ра де и ру ко во ди лац од мар та 2004. го ди не при пре ма ју и штам па ју Бил-
тен при но вље них пу бли ка ци ја чи ји је циљ да упо зна ко ри сни ке и би бли о те ка ре са но вим 
на сло ви ма ко ји су сти гли на по ли це. Би бли о те ка је ове го ди не, за хва љу ју ћи сред стви ма 
Оп шти не, за Са јам књи га штам па ла Во дич кроз вра чар ске би бли о те ке са де таљ ним ин фор
ма ци ја ма о фон ду, услу га ма и адре са ма би бли о те ка на Вра ча ру. Уз Во дич се де ли и обе ле
жи вач за књи ге. На ро чи та па жња по све ћу је се ра ду са де цом. У окви ру Де чи јег оде ље ња 
ра ди не ко ли ко ра ди о ни ца. Ма ла сли кар ска ра ди о ни ца Љи ља не До нов, ака дем ског сли ка ра 
већ две го ди не успе шно ра ди са де цом пред школ ског и школ ског уз ра ста у са вла ђи ва њу раз
ли чи тих ли ков них тех ни ка. Њи хо ви цр те жи укра ша ва ју хол Би бли о те ке и че сто пра те ва
жни ја де ша ва ња у Би бли о те ци. Од но вем бра 2005. го ди не по че ла је са ра дом и Глу мач ка ра
ди о ни ца ко ју во ди глу ми ца На та ша Мар ко вић. Де ца кроз ве жбе из сцен ских тех ни ка сти чу 
основ на зна ња о драм ској умет но сти. У пла ну је осни ва ње још две ра ди о ни це. Но ви нар ска 
ра ди о ни ца на ме ње на је ста ри јим уче ни ци ма основ них шко ла и сред њо школ ци ма, ко ји ће 
учи ти но ви нар ске фор ме кроз пре да ва ња, прак тич ну на ста ву и са мо ста лан рад. Ра ди о ни цу 
ће во ди ти но ви нар и би бли о те кар Вла ди сла ва Го лу бо вић. Ра ди о ни ца Мла ди би бли о те ка ри 
има за циљ да за ин те ре со ва ну де цу упо зна са јед но став ни јим по сло ви ма ко ји се оба вља ју у 
би бли о те ци и да у њи ма ак тив но уче ству ју. Ра ди о ни цу ће во ди ти књи жни чар Со ња Ма ња. 
По ред ово га, ор га ни зу ју се су сре ти са пи сци ма, му зич ки про гра ми, ли ков не из ло жбе и ак ци
ја „Чи та лач ка знач ка“, ко јом же ли мо да де ци при бли жи мо књи гу и от кри је мо им је дан дру
га чи ји свет. Про блем про сто ра ни је за о би шао ни вра чар ску би бли о те ку. Објек ти у ко ји ма се 
на ла зе би бли о те ке су ма ли, ло ше осве тље ни, са нео д го ва ра ју ћим рас по ре дом про сто ри ја, 
зи ми хлад ни, нео кре че ни, а ни јед на би бли о те ка не ма нео п хо дан чи та о нич ки про стор.

Де чи је оде ље ње „Раст ко“ исе ље но је из Ње го ше ве 41 и пре се ље но у чи та о ни цу Цен
трал не би бли о те ке, где се и да нас на ла зи. Нај те жа си ту а ци ја је у огран ку „Сло бо дан 
Мар ко вић“ у ко ме се ста кле ни из лог је два др жи на ме тал ним но са чи ма, пар кет је 
пун ру па од че стих по пла ва, са зи до ва се љу шти пе ти слој кре ча од пре 15 го ди на. Је
ди но што у овој би бли о те ци не мањ ка је сте љу ба зност за по сле них и њи хо ва же ља да 
ни ко из би бли о те ке не иза ђе не за до вљан. За хва љу ју ћи ини ци ја ти ви Се кре та ри ја та за 
кул ту ру Скуп шти не гра да Бе о гра да да се ве о ма ло ше ста ње у оп штин ским би бли о те ка
ма по пра ви, овај огра нак и Цен трал на би бли о те ка би ће адап ти ра ни и ре но ви ра ни. 
За про спе ри тет би бли о те ка на ло кал ном ни воу од ве ли ког је зна ча ја до бра са рад
ња са оп штин ским вла сти ма. Оп шти на Вра чар има слу ха за по тре бе Би бли
о те ке и го ди на ма јој из ла зи у су срет. Огра нак „Бо ри слав Пе кић“ сме штен 
је у оп штин ски про стор без ика кве на док на де, фи нан си ра на је ку по ви на 
књи га то ком 90тих го ди на, из дво је на су сред ства за опре му Де чи јег 
оде ље ња и про грам ске ак тив но сти Би бли о те ке, за хва љу ју ћи ко ји ма ће 
би ти ор га ни зо ва не ра ди о ни це,  штам па на књи га о Вра ча ру, пот по мог
ну та ак ци ја „Чи та лач ка знач ка“. Упр кос свим про бле ми ма, Би бли о те ка 
„Пе тар Ко чић“ увек је те жи ла да иде у ко рак са вре ме ном. Ко ли ко у то
ме успе ва, нај бо љи суд мо гу да да ју ко ри сни ци и ко ле ге.

Светозара Марковића 2325
011 32 31 404
amc@bgb.org.yu
www.americancornerssam.net
 

Аме рич ки ку так је отво рен 16. ма ја 2003. го ди не 
као ре зул тат са рад ње из ме ђу Би бли о те ке гра да 

Бе о гра да и Аме рич ке ам ба са де у Бе о гра ду. Ку так 
је ми ниби бли о те ка у аме рич ком сти лу, осми шље
на да про ши ри на ше зна ње о аме рич кој кул ту ри, 
пру жа ју ћи ши рок ди ја па зон ин фор ма ци ја у ра зним 
об ли ци ма и на ра зним ме ди ји ма. Ку так ну ди бес
плат но члан ство и до са да има 1200 чла но ва, од ко
јих нај ве ћи број чи не сту ден ти. Отво рен је сва ким 
рад ним да ном од 10:00 до 16:00 ча со ва.

Фонд је у сло бод ном при сту пу и чи ни га око 
1500 књи га, од че га је по ло ви на ре фе рен сна збир
ка, а дру га по ло ви на бе ле три сти ка. Пре ко 30 на сло
ва аме рич ких ча со пи са чи ни фонд пе ри о ди ке ко ји 
ре дов но сти же у за ви сно сти од фре квен ци је из ла
же ња. Днев не но ви не „He rald Tri bu ne“ сти жу истог 
да на кад су и об ја вље не. У Кут ку се мо же на ћи и 
фонд од 100 до ку мен тар них и игра них фил мо ва, 
као и 50 CDROM из да ња.

У то ку ове го ди не фонд би бли о те ке се удво стру
чио у од но су на прет ход ну го ди ну, те је у овом пе
ри о ду оба вље но до ста струч них по сло ва ко ји се ти
чу ин вен та ри са ња, об ра де и сме шта ја. На жа лост, 
по ло ви ном го ди не је до шло до ква ра ра чу на ра, те 
је ве ли ки део спи ска књи га из гу бљен, па је са мим 
тим по сао ду пли ран и још увек се оба вља. 

Аме рич ки ку так је у то ку 2005. го ди не оства рио 
ве ли ки број про гра ма, од ко јих су нај по се ће ни ји 
„Ча со ви кон вер за ци је“ ко је во де ло кал ни Аме ри
кан ци, за тим број не про јек ци је аме рич ког игра ног 
и до ку мен тар ног фил ма, из ло жбе, ди ску си је, де ба
те, пре да ва ња про фе со ра са ло кал них и аме рич ких 
уни вер зи те та, итд.

Основ ни не до ста так Аме рич ког кут ка је не до
во љан број за по сле них. Са мо је дан би бли о те кар 
оба вља по сло ве би бли о теч ке при ро де (рад са ко
ри сни ци ма, из да ва ње књи га, ажу ри ра ње по да та ка 
у фон ду, ин фор ма ци о на и ре фе рал на де лат ност, 
пре во ђе ње), мар ке тин шке и ор га ни за ци о не по сло
ве (кул тур на де ша ва ња, ме сеч ни пла но ви и про гра
ми, из ве шта ји), и уз све то се су сре ће са про бле ми
ма сва ко днев не ор га ни за ци је – по прав ке, ван ред не 
си ту а ци је, обез бе ђе ње, сва ко днев не еви ден ци је и 
сл. Ова ква си ту а ци ја оте жа ва и сва ко днев но и ду го
роч но пла ни ра ње по сло ва ња.

У Аме рич ком кут ку по сто ји про блем ко ји се ма
ни фе сту је ис кљу чи во у зим ском пе ри о ду, а то је 
за гре ва ње про сто ри је. Прет ход не зи ме је не ким да
ни ма тем пе ра ту ра је два до се за ла 10°C. Про блем је 
у не ис прав ним про зо ри ма ко је би тре ба ло за ме ни
ти но вим, јер ова кво ста ње озбиљ но угро жа ва здра
вље ка ко за по сле них, та ко и по се ти ла ца Кут ка.

Весна Вуксан

Библиотека

„Петар Кочић“ 
АМЕРИЧКИ КУТАК

AMERICAN CORNER
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● Би бли о те ка „Иси до ра Се ку лић“ осно ва на је 1950. г. 
на Сав ском вен цу као јав на би бли о те ка оп штег ти па. 
Го ди не 1963. по ста ла је ма тич на би бли о те ка за Оп
шти ну Сав ски ве нац, а 1989. г. се ин те гри са ла у Би бли
о те ку гра да Бе о гра да. На кон број них ре ор га ни за ци ја 
и пре се ље ња Би бли о те ка да нас има 4 огран ка, де чи је 
оде ље ње и пункт у Бе о град ској ин ду стри ји пи ва. У 
Би бли о те ци је 15 за по сле них од ко јих су 11 струч ни 
рад ни ци, рас по ла же фон дом од око 137.000 књи га 
струч на ли те ра ту ра, при руч ни ци, лек ти ра за основ ну 
и сред њу шко лу, бе ле три сти ка за од ра сле и де цу. Иако 
се на ла зи на те ри то ри ји, по бро ју ста нов ни ка, нај ма
ње град ске оп шти не, Би бли о те ка је у по след њих пар 
го ди на по сти гла за вид не ре зул та те упи сав ши ви ше од 

12% ста нов ни штва. 
На ши чла но ви су и 
за по сле ни у не ко ли
ко сав ско ве нач ких 
фир ми/уста но ва. Ве
о ма до бру са рад њу 
Би бли о те ка има са 
пред школ ским уста
но ва ма и основ ним 
шко ла ма али и са 
основ ним шко ла ма 

за де цу са по себ ним по тре ба ма као што су „Ан тон 
Ска ла“ за де цу оме те ну у раз во ју, „Сте фан Де чан ски“ 
за де цу оште ће ног слу ха и „Др Дра ган Хер цог“ при 
За во ду за це ре бе рал ну па ра ли зу. Сви огран ци, а по
себ но цен трал на би бли о те ка ко ја је је ди на уста но ва 
кул ту ре на Топ чи дер ском бр ду, има ју ве ли ки зна чај 
за ло кал ну за јед ни цу не са мо због услу га ко је пру жа ју 
већ и због ор га ни зо ва ња број них про гра ма за де цу и 
од ра слеиз ло жбе књи га, књи жев ни су сре ти, про мо ци
је, из ло жбе сли ка, кон цер ти, пред ста ве за де цу.
● Од кул тур нообра зов них про гра ма тре ба по себ но 
из дво ји ти Топ чи дер ско кул тур но ле то и Са ва мал ске 
ве че ри. Би бли о те ка ак тив но уче ству је у обе ле жа ва њу 
Да на Са ва ма ле, а пру жа струч ну и тех нич ку по моћ 
Оп шти ни при ли ком до де ле на гра де Иси до ра Се ку лић. 
У про гра ми ма уче ству ју по зна ти пи сци, му зи ча ри и 
сли ка ри али да је мо мо гућ ност и мла дим још не до вољ
но афир ми са ним умет ни ци ма да се пред ста ве. Би бли
о те ка про сла вља свој дан 17. фе бру а ра. 
Ак ци је Вр тић у Би бли о те ци и Би бли о те кар у вр ти ћу 
су са мо је дан вид дру же ња са ма ли ша ни ма, ор га ни зу
је мо Ђач ка пе снич ка су сре та ња за уче ни ке основ них 
шко ла са те ри то ри је на ше Оп шти не, Топ чи дер ско кул-
тур но ле то, пра ви мо зид ни ко лаж Ко, шта, ка ко, за-
што и кад и из ло жбе као Мо ја пр ва из ло жба ко је мо
гу би ти са мо стал не и груп не. За пр ва ке ор га ни зу је мо 
Чи тај мо од пр вог раз ре да уз при год ну пред ста ву. 
Би бли теч ки по сло ви се, због не до вољ ног бро ја струч
них рад ни ка, огра ни ча ва ју на рад са чи та о ци ма, об ра
ду књи га, пре сиг ни ра ва ње фон до ва и го ди шњи от пис. 
Чи та о ци су ве о ма за до вољ ни све ве ћим бро јем књи га 
ко је до ла зе у би бли о те ку, али про блем пред ста вља не
до ста так по ли ца и про сто ра за њи хов сме штај.
● Би бли о те ка се су о ча ва са број ним те шко ћа ма од ко
јих је сва ка ко нај ве ћи про блем не ре шен прав ни ста тус 
згра де у ко јој се на ла зе цен трал на би бли о те ке и де чи
је оде ље ње као и ве о ма те шки усло ви ра да у том не на
мен ском про сто ру: кров про ки шња ва, зи до ви су на пр
сли, на по је ди ним ме сти ма от па да мал тер што угро жа
ва књи жни фонд, гре ја ње је ве о ма ло ше, др ве на ри ја је 
про па ла, ви дљи ве су фле ке од вла ге. Оп шти на Сав ски 
ве нац и Би бли о те ка гра да Бе о гра да по ку ша ва ју да на
ђу ре ше ње и да се Би бли о те ка пре се ли у од го ва ра ју ћи 
про стор са нор мал ним усло ви ма за рад јер са да шњи 
де лу је од бој но на чи та о це без об зи ра ко ли ко се за по
сле ни тру ди ли да га уре де и опле ме не. Си ту а ци ја са 
огран ци ма је не што ма ло бо ља, али и ту има про бле
ма са за ку пом про сто ра, гре ја ње је углав ном ло ше, 
по треб но је кре че ње и уре ђи ва ње ен те ри је ра што све 
не мо же да бу де ре ше но у крат ком пе ри о ду јер се го ди
на ма ни шта ни је ула га ло. Про блем пред ста вља и не до
ста так ком пју те ра, Ин те нет чи та о ни ца јер са вре ме на 
би бли о те ка тре ба да бу де ле по уре ђен про стор са мо
дер ном тех но ло ги јом ка ко би се за до во љи ле по тре бе 
са вре ме них ко ри сни ка и ин фор ма циј ског дру штва.

БЕОГРАД, ЗМАЈ ЈОВИНА 1, тел. 637 664 и факс 2623 526,
епошта biblio@verat.net  интернет адреса www.biblioteke.info

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА БИ БЛИ О ТЕ КЕ:
ПО ЗАЈМ НО ОДЕ ЉЕ ЊЕ – ЧИ ТА О НИ ЦЕ (ПО ПУ ЛАР НА И НА УЧ НА) – СА ЛОН 
КЊИ ГЕ   ДЕЧ ЈЕ ОДЕ ЉЕ ЊЕ (СА ПР ВОМ ЕЛЕК ТРОН СКОМ ЧИ ТА О НИ ЦОМ) 
– ГА ЛЕ РИ ЈА „ПРО ЗОР“   ОГРА НАК „ЈО ВАН ПО ПО ВИЋ“ ДОР ЋОЛ – ПУНКТ 

„ЕНЕР ГО ГАС“...
Од 1997. го ди не, би бли о те ком ру ко во ди Мир ко С. Мар ко вић

РАД НО ВРЕ МЕ:
рад ним да ном 8  20 / су бо том 9  14 сат

КА КВА ЈЕ БИ БЛИ О ТЕ КА НА СТА РОМ ГРА ДУ?
ТО ЈЕ:

*Би бли о те ка чи ји су сви огран ци кли ма ти зо ва ни, опре мље ни ком пју те ри ма 
и по ве за ни на ка блов ски Ин тер нет, са нај ве ћим бро јем на ба вље них књи га по 
чи та о цу го ди шње.
*Би бли о те ка ко ја пру жа услу ге жи те љи ма оп шти не Ста ри град и сви ма ко ји јој 
се обра те.
*Би бли о те ка са 155.000 књи га и је дин стве ним фон дом уко ри че не књи жев не 
пе ри о ди ке.
*Би бли о те ка са фон дом бе ле три сти ке од 88.000 књи га, са 29.000 струч них књи га, 
35.000 књи га за де цу и 12.000 све за ка пе ри о ди ке.
*Би бли о те ка чи јих је 139 про гра ма то ком го ди не ви де ло 14.962 по се ти ла ца.
*Би бли о те ка на гра ђе на 1970. го ди не на гра дом МИ ЛО РАД ПА НИЋ СУ РЕП.  
*Би бли о те ка ко ја ко му ни ци ра са сво јим чла но ви ма и оста лим по што ва о ци ма књи
ге и кул ту ре  пу тем Ин тер нет пре зен та ци је на адре си www.biblioteke.info . Осни
вач је и члан би бли о теч ке мре же  www.biblioteke.org.yu и www.biblioteke.org .
*Би бли о те ка о чи јој на гра ди „Ђор ђе Јо ва но вић“ за нај бо љу књи гу књи жев не 
кри ти ке и есе ји сти ке из ме ђу два Сај ма књи га нај бо ље го во ре име на ње них до са
да шњих до бит ни ка. (Ме ђу њи ма  ВИ ТО МАР КО ВИЋ, ЉУ БО МИР СИ МО ВИЋ, 
РА ДО МИР КОН СТАН ТИ НО ВИЋ, МИ ЛО РАД ПА ВИЋ, МИ О ДРАГ ПО ПО ВИЋ, 
ПЕ ТАР ЏА ЏИЋ, МИ РО СЛАВ ЕГЕ РИЋ, ЈО ВИ ЦА АЋИН,  МУ ХА РЕМ ПЕР
ВИЋ, МИ О ДРАГ ПА ВЛО ВИЋ, РА ДЕ ВОЈ ВО ДИЋ, ПРЕ ДРАГ ПА ЛА ВЕ СТРА, 
ЗО РАН ГЛУ ШЧЕ ВИЋ, НО ВИ ЦА ПЕТ КО ВИЋ, ЂОР ЂИ ЈЕ ВУ КО ВИЋ, СВЕ ТО
ЗАР ПЕ ТРО ВИЋ, ЈО ВАН ХРИ СТИЋ, СВЕ ТА ЛУ КИЋ, БО РИ СЛАВ МИ ХАЈ
ЛО ВИЋ, ПА ВЛЕ ЗО РИЋ, ГОЈ КО ТЕ ШИЋ, ХА ТИ ЏА КР ЊЕ ВИЋ, СВЕ ТЛА НА 
ВЕЛ МАР ЈАН КО ВИЋ, ВЛА ДЕ ТА ЈЕ РО ТИЋ, АЛЕК САН ДАР ЈО ВА НО ВИЋ, 
РА ДИ ВО ЈЕ МИ КИЋ, СНЕ ЖА НА СА МАР ЏИ ЈА, ПЕ ТАР ПИ ЈА НО ВИЋ, МИ ХА
И ЛО ПАН ТИЋ, МИ ЛО ЛОМ ПАР, ТИ ХО МИР БРА ЈО ВИЋ, ЈА СМИ НА ЛУ КИЋ, 
БО РИ СЛАВ РА ДО ВИЋ, ДРА ГАН СТО ЈА НО ВИЋ, СЛАВ КО ГОР ДИЋ, БРАН КО 
ПО ПО ВИЋ..)

ШТА  ЈЕ OБЕЛЕЖИЛО РАД БИ БЛИ О ТЕ КЕ У ПРО ТЕ КЛОЈ ГО ДИ НИ?
ПРО ГРА МИ:

*Обе ле жа ва ње ју би ле ја 200 го ди на од ро ђе ња Хан са Кри сти ја на Ан дер се на, у са
рад њи са Про гра мом за мла де ра дио Бе о гра да
*Три би на  ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА ПСИ ХО АК ТИВ НИХ СУП СТАН ЦИ КОД ДЕ ЦЕ.
*Шко ла цр та ња и ли ков ног уоб ли ча ва ња деч је ма ште „МИ КИ ЈЕ ВА ЦР ТАЧ КА 
СТВА РА О НИ ЦА“  ко ју во ди: МИ О МИР МИ КИ ТО МИЋ и ње но уче шће на Фе сти
ва лу ху мо ра за де цу у Ла за рев цу.
*Че тво ро ме сеч ни ци клус: ШПА НИ ЈА НА СТА РОМ ГРА ДУ у са рад њи са би бли о
те ком Ин сти ту та „СЕР ВАН ТЕС“
*На гра да „Ђор ђе Јо ва но вић“ ко ја је до де ље на Бран ку По по ви ћу за за књи гу „ПО
ТРА ГА ЗА СМИ СЛОМ“(СРП СКА КЊИ ЖЕВ НА ЗА ДРУ ГА, Бе о град.)
*По зна ти ви о ли ни ста и пе да гог Ле о нид Пе и са хов одр жао је од 4. до 14 ав гу ста у 
би бли о те ци на Ста ром гра ду, ма стер клас ви о ли не са 12 нај та лен то ва ни јих сту де
на та ви о ли не из Бе о гра да
*Об но вље на је га ле ри ја „Про зор“ у ај нфо ру би бли о те ке у Змај Јо ви ној 1...

СТРУ КА:
*Струч ни рад ни ци су уче ство ва ли и има ли за па же на из ла га ња на: 
 Свет ском би бли о теч ко ин фор ма ци о ном кон гре су  WILC у Ослу.
 Ме ђу на род ном ску пу, ДЕ ТЕ И КЊИ ГА у Са ва Цен тру, Бе о град.
 Струч ном ску пу би бли о те ка ра СА ВРЕ МЕ НЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ КАО КО РИ СНИЧ
КИ СЕР ВИ СИ на Зла ти бо ру.
 На ин струк тив ном се ми на ру Ин тер нет би бли о те ка у Љи гу.
 На ин струк тив ном се ми на ру би бли о те ка Ко лу бар ског округa на Убу.
 На ин струк тив ном се ми на ру би бли о те ка Зла ти бор ског окру га у Ари љу...

ОПРЕ МА ЊЕ:
*Оп шти на Ста ри град до на тор ски је опре ми ла пр ву деч ју елек трон ску чи та о ни цу 
са 5 ра чу на ра нај са вре ме ни је ге не ра ци је, а соп стве ним сред стви ма је обез бе ђен 
ка блов ски Ин тер нет за све огран ке.
*Соп стве ним сред стви ма је са вре ме ним сто ли ца ма за про грам ске ак тив но сти 
опре мље на чи та о ни ца на деч јем оде ље њу.
*Оп шти на Ста ри град је до на тор ски по мо гла из ра ду нај са вре ме ни јег пул та за из
да ва ње књи га на деч јем оде ље њу са пр ви пут ура ђе ним еле мен ти ма и за ауто мат
ско би бли о теч ко по сло ва ње и ме ди ја те ку. 

ШТА СЕ НИ ЈЕ ПРО МЕ НИ ЛО У РА ДУ  БИ БЛИ О ТЕ КЕ У ПРО ТЕ КЛОЈ ГО ДИ НИ?

*БРИ ГА ЗА ШТО БО ЉУ КО МУ НИ КА ЦИ ЈУ СА КО РИ СНИ ЦИ МА НА ШИХ 
УСЛУ ГА
*СТАЛ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ И УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ЗНА ЊА ЗА ПО СЛЕ НИХ СТРУЧ
НИХ РАД НИ КА
*ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈА НО ВИХ ЗНА ЊА, СТАН ДАР ДА И ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА У БИ
БЛИ О ТЕЧ КУ ПРАК СУ.

Библиотека

„Исидора Секулић“
Библиотека

„Ђорђе Јовановић“



IX

Бу ле вар Ав ноја 152 а
 

Би бли о те ка „Вук Ка
ра џић“ осно ва на је 

1951. го ди не. Њен књи
жни фонд је у по чет ку 
био са чи њен од књи га 
ко је су по кло ни ли пр
ви чи та о ци Но вог Бе
о гра да, са же љом да 
се ста нов ни штву та да 
нај мла ђе град ске оп
шти не при бли жи књи
га и кул ту ра. Пр во бит
но је би бли о те ка би ла у скло пу На род ног, за тим Рад нич ког уни вер зи те та 
а 1989. го ди не по ста је део је дин стве не мре же би бли о те ка оку пље них око 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да. Да нас је то јав на би бли о те ка, са 2 оде ље ња и 
8 огра на ка. Пра те ћи по тре бе чи та ла ца, би бли о те ка при ку пља, об ра ђу је, 
чу ва и да је на ко ри шће ње књи ге и ча со пи се. Ин фор ма ци је о при но вље
ним књи га ма об ра ђу ју се за по тре бе аутор ског и струч ног ка та ло га, а од
ре ђе ни број и за по тре бе на слов ног (Деч је оде ље ње) и пред мет ног ка та ло
га (Оде ље ње за од ра сле). По ред на ве де них, би бли о те ка во ди и ажу ри ра 
ка та лог ча со пи са и ка та лог CDa;

Осим бе ле три сти ке на на шем и стра ним је зи ци ма, лек ти ре за основ ну 
и сред ње шко ле, би бли о те ка рас по ла же и струч ном ли те ра ту ром из раз
ли чи тих обла сти на у ке и кул ту ре, бо га том ре фе рент ном збир ком као и 
фон дом не књи жне гра ђе (аудио и ви део за пи си). Чи та о ци ма је сва ко днев
но на рас по ла га њу днев на и не дељ на штам па: По ли ти ка, Блиц, Глас јав но-
сти, НИН, Вре ме, По ли ти кин за бав ник, ко ју мо гу ко ри сти ти у чи та о ни ци 
би бли о те ке. По себ на па жња по све ће на је нај мла ђим ко ри сни ци ма  де ци 
пред школ ског и основ но школ ског уз ра ста. Из дво ји ли би смо ор га ни зо ва
ње Све то сав ског књи жев ног кон кур са, Про лећ ног пе снич ког так ми че ња, 
Чи та лач ке знач ке - кре а тив не ра ди о ни це. Број ни су и чи та лач ки ча со ви, 
на ко ји ма се вр ши пред ста вља ње но вих деч јих књи га, као и су сре ти са деч
јим пи сци ма. Та ко су се но во бе о град ски „ма ли ша ни“ дру жи ли са: Љу би
во јем Ршу мо ви ћем, Гор да ном Ма ле тић, Дра го ми ром Ћу ла фи ћем, Гра дом 
Стој ко ви ћем... Од про гра ма за од ра сле Би бли о те ка ор га ни зу је: су сре те са 
пи сци ма, про мо ци је но вих књи га, пред ста вља ње из да вач ких ку ћа, те мат
ске про гра ме и из ло жбе. У Би бли о те ци је, то ком 2005. го ди не одр жа но 
107 кул тур нообра зов них про гра ма. Упри ли че на су 2 књижевнa су сре та, 
2 промоцијe и 32 из ло жбе књи га, 16 ли ков них из ло жби, обе ле же на 22 ју
би ле ја, одр жа но 15 де чи јих, и 18 дру гих са др жа ја ко ји се не мо гу под ве сти 
под го ре по ме ну те. Оде ље ња и огран ци Би бли о те ке сме ште ни су у про
сто ри ма Оп шти не, По слов ног про сто ра, Скуп шти на ста на ра...итд. Сво је
вре ме но су објек ти ко је је ко ри сти ла Би бли о те ка, за до во ља ва ли по треб не 
зах те ве и стан дар де на ше основ не де лат но сти, али већ ду ги низ го ди на 
то ни је слу чај. По себ но је те жак по ло жај цен трал не би бли о те ке ко ја се 
на ла зи у скло пу згра де По ли тех нич ке ака де ми је, у про сто ру ску че ном 
и не функ ци о нал ном, ко ји ни ква ли те том, ни ло ка ци јом не од го ва ра са да
шњим по тре ба ма. Сто га је обез бе ђи ва ње нов ча них сред ста ва и на ла же ње 
ло ка ци је за но ву згра ду цен трал не би бли о те ке, је дан од при о ри те та у на
ред ном пе ри о ду. Сва оде ље ња и огран ци Би бли о те ке Вук Ка ра џић има ју 
и за јед нич ке по тре бе: са ни ра ње кро во ва, пла фо на и зи до ва, кре че ње, бо
је ње сто ла ри је, ре гу ли са ње елек тро ин ста ла ци ја и осве тље ња, са ни ра ње 
мо крих чво ро ва, по ста вља ње ис прав них гар ни шни и про ме ну по сто је ћих 
под них обло га. Нео п ход на је и на бав ка но вих по ли ца за сме штај књи га 
као и по ли ца за CDe, аудио и ви део ка се те, рад них и чи та о нич ких сто ло
ва, за ста кље них ор ма на за ре фе рен сну збир ку и сл. Од тех нич ке опре ме 
нео п ход но је на ба ви ти ра чу на ре, фо то ко пир апа рат, ске нер, ви део бим, 
про јект но плат но, ди ги тал ни фо то апа рат. Би бли о те ка Но вог Бе о гра да не
ма Интернет, не ма сво ју адре су на мре жи, ни на ко ји на чин ни је у мо гућ но
сти да ко му ни ци ра пу тем ра чу на ра. Ка ко се уско ро пла ни ра ауто ма ти за
ци ја и мре жно по ве зи ва ње свих би бли о те ка удру же них у БГБ, оче ку је мо 
да ће овај про блем би ти ре шен. И по ред објек тив них те шко ћа са ко ји ма 
се су сре ће мо, по сто ји чи тав низ по ка за те ља успе шног ра да: 18 основ них 
шко ла ак тив но са ра ђу је с Би бли о те ком; упи са них има ви ше од 8.000; број 
ко ри шће них књи га го ди шње пре ма ши 150.000, и сва ке го ди не ви ше од 
2.000 на сло ва (5.000 прим.) обо га ти наш фонд. Оства ре на је успе шна са
рад ња са Град ском оп шти ном Но ви Бе о град, ко ја је де лом узе ла уче шће 
у фи нан си ра њу и оства ри ва њу кре а тив не ра ди о ни це Чи та лач ка знач ка 
2004/2005. За вр шна ма ни фе ста ци ја одр жа на је у Све ча ној са ли оп шти не 
Но ви Бе о град. Ин тен зи ви ра на је про грам ска са рад ња са дру гим уста но ва
ма кул ту ре на оп шти ни: До мом кул ту ре Сту дент ски град, Би бли о те ком 
Сту дент ског гра да, ФДУ, По ли тех нич ком ака де ми јом.

И на кра ју, оно што охра бру је сва ка ко је Од лу ка Се кре та ри ја та за кул
ту ру гра да Бе о гра да, ко јом су из дво је на ма те ри јал на сред ства за са на ци ју 
и адап та ци ју објек та огран ка Са ва (Ју ри ја Га га ри на 221). Ра до ви на адап
та ци ји про сто ра овог објек та по че ли су 12. сеп тем бра 2005. го ди не и још 
увек су у то ку. На да мо се да ће по чет ком 2006. год. гра ђа ни Но вог Бе о гра
да до би ти Би бли о те ку ка кву за слу жу ју.

Ћи ри ла и Ме то ди ја 2

Би бли о те ка „Вук Ка ра џић“‘, са сво јих се дам би бли о те ка и на бав
нооб рад ном слу жбом, је јед на од нај ве ћих мре жа у са ста ву 

Би бли о те ке гра да Бе о гра да. Она у свом са ста ву има Елек трон ску 
чи та о ни цу и Ма лу га ле ри ју „Миљ ко вић“. Осно ва на је 1945. го ди
не на ини ци ја ти ву гра ђа на Зве зда ре. Бро ји око 9 000 чла но ва свих 
ста ро сних гру па. Ова мре жа оп слу жу је и пре ко 2 000 ко ри сни ка из 
дру гих би бли о те ка. Про сеч на по се та по би бли о те ци је 310 ко ри сни
ка днев но. Рас по ла же фон дом од око 110 000 би бли о теч ких је ди ни
ца. Ова мре жа има тра ди ци о нал ну са рад њу са оп шти ном Зве зда ра и 
то на ви ше по ља. Са При ја те љи ма де це Зве зда ре ре а ли зу ју се ра зни 
про гра ми од ко јих је нај зна чај ни ји ли ков ноли те рар ни кон курс „От
шкри ни вра та про шло сти да са чу ваш бу дућ ност“. Основ на за ми
сао је про у ча ва ње на ше ма ње по зна те 
кул тур не ба шти не и раз ви ја ње по зи
тив ног и кре а тив ног од но са де це пре ма 
њој. Оп шти на Зве зда ра је у ви ше на вра
та да ва ла до на ци је за ку по ви ну књи га 
и на ба ви ла је ком пју тер ску опре му за 
ко ри сни ке. Тре нут но је у то ку ак ци ја 
Оп шти не и Би бли о те ке у ве зи сре ђи
ва ња про сто ра око би бли о те ке „Ра до је 
До ма но вић“ (по ста вља ње ра све те, сре
ђи ва ње при ла зних и про ла зних ста за, 
уре ђи ва ње зе ле не по вр ши не и игра ли шта за де цу). Овај обје кат че ка 
ре кон струк ци ју ко ју ће фи нан си ра ти Скуп шти на гра да Бе о гра да. Би
бли о те ка има до бру са рад њу са об да ни шти ма и основ ним и сред њим 
шко ла ма на сво јој те ри то ри ји. Од 2001. го ди не Би бли о те ка је уве ла 
про сла ву Деч јег да на Би бли о те ке на ра дост ма ли ша на Зве зда ре. 
Ова ма ни фе ста ци ја, је дин стве на као та ква у Ср би ји, вр ло је по се ће на 
и бри жљи во се осми шља ва сва ке го ди не. Ове го ди не Би бли о те ка обе
ле жа ва три ју би ле ја (60го ди шњи ца осни ва ња Би бли о те ке, 20 го ди
на ра да Ма ле га ле ри је „Миљ ко вић“ и 5 го ди на про сла ве Деч јег да на 
Би бли о те ке) ни зом раз ли чи тих про гра ма и ра ди о ни ца. Би бли о те ка 
има тра ди ци о нал не про гра ме као што су Три би на „Ка ра џић“ ко ја 
пра ти но ва из да ња из обла сти на род ног ства ра ла шта, Три би на „Дра
го мир Ђор ђе вић“ ко ја је на ме ње на мла ђој по пу ла ци ји и пред ста вља 
ли те ра ту ру за овај уз раст. Од по себ ног зна ча ја је рад са нај мла ђим 
ко ри сни ци ма кроз про гра ме „Сри ца ње сли ков ни це“ и „Чи та ње бај
ке“. По себ но тре ба на гла си ти про грам ко ји се ре а ли зу је у са рад њи са 
Ка те дром за би бли о те кар ство Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду и 
дру гим би бли о те ка ма под на зи вом „Би бли о те кар ство на раз ме ђи ве
ко ва“. Овај про грам је на ме њен пре све га школ ским би бли о те ка ри ма 
и сту ден ти ма би бли о те кар ства, али уче шће у ње му узи ма ју и би бли
о те ка ри из дру гих би бли о те ка на те ри то ри ји гра да. Од ове го ди не у 
свим на шим би бли о те ка ма се ре а ли зу ју кре а тив не ра ди о ни це – Ма
ла шко ла чи та ња и ту ма че ња књи жев но сти, Го вор сли ке – упо знај те 
свет ви зу ел них умет но сти, Ен ци кло пе ди јасве на јед ном ме сту (ка
ко про на ћи же ље ну ин фор ма ци ју) ко је ра де на ши би бли о те ка ри и 
пре све га су на ме ње не уче ни ци ма основ них шко ла. Ин те ре со ва ње за 
ове ра ди о ни це је ве ли ко јер оне спа ја ју ле по и ко ри сно, обра зо ва ње 
и но ва са зна ња. У Ма лој га ле ри ји „Миљ ко вић“ се сва ке го ди не ре а
ли зу је од 10–12 раз ли чи тих из ло жби. Ин те ре со ва ње за овај про стор 
је све ве ће, јер је то је ди ни из ло жбе ни про стор на Зве зда ри. У то ку 
је кон курс за из ла га че за на ред ну го ди ну. До бар део на ших про гра
ма је ис пра ћен од ме ди ја. До кра ја ок то бра 2005. го ди не одр жа на су 
204 раз ли чи та про гра ма и том при ли ком је би бли о те ку по се ти ло 32 
488 по се ти ла ца. За хва љу ју ћи до број на бав ној по ли ти ци Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да и ефи ка сно сти на бав нооб рад не слу жбе би бли о те ке 
„Вук Ка ра џић“, ус пе ли смо да у то ку ове годинe за сва ког упи са ног 
ко ри сни ка обез бе ди мо но ву књи гу. У по след њих пет го ди на су вр
ше не ван ред не ре ви зи је и ре дов ни го ди шњи от пи си не ак ту ел них и 
оште ће них књи га. На тај на чин смо фонд Би бли о те ке учи ни ли крај
ње опе ра тив ним за ко ри шће ње, што се ви ди и по обр ту пу бли ка ци
ја. Фонд би бли о те ке је око 110 000 пу бли ка ци ја а број ко ри шће них 
пу бли ка ци ја до кра ја ок то бра ме се ца је био 104 396 пу бли ка ци ја. У 
овој мре жи, пре ма из ве шта ју над ле жних слу жби Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да, струч ни рад је на за вид ном ни воу. Ура ђе на је уни фи ка ци ја 
ра да огра на ка и сре ђи ва ње фон до ва по ва же ћим пра ви
ли ма за сме штај фон до ва по УДК си сте му. Про ме ње не 
су озна ке на пу бли ка ци ја ма и у ка та ло зи ма. Ова мре
жа је спрем на за пред сто је ћу ауто ма ти за ци ју.

Библиотека

„Вук Караџић“
Библиотека

„Вук Караџић“
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Чу ка рич ка мре жа би бли о те ка (де цем бра 2005.) бро ји 17 за по сле них, од то га 7 
би бли о те ка ра (ви со ка струч на спре ма), 3 ви ша књи жни ча ра (ви ша струч на 

спре ма), 4 књи жни ча ра (сред ња струч на спре ма); тех нич ко осо бље: 3. Број но 
ста ње књи жног фон да из но си 128.657 би бли о теч ких је ди ни ца. 6000 ин вен та
ри са них би бли о теч ких је ди ни ца. На ни воу го ди не, опе ра тив на број ка из но си 
5000 чла но ва. На Чу ка ри ци (де цем бар 2005), би бли о теч ку де лат ност оба вља ју 
сле де ће би бли о те ке: цен трал на оп штин ска би бли о те ка „Ла за Ко стић“ Тур ге ње
вље ва 5, nblk@sezampro.yu, огра нак „Про ме теј“ По же шка 83а, nblkпрометеј@
sezampro.yu, огранак „Ђура Јакшић“ Главна (Титова) 6, Железник, огранак 
„Бранко Ћопић“ Михаила Валтровића 36, Жарково, Огранак у насељу Церак, 
Космајска 56а, Огранак у насељу Рушањ, 13. септембра 27. За квалитетан 

библиотечки рад и допринос у области културе, 
општина Чукарица доделила је библиотеци „Лаза 
Костић“ награду „Матија Бан“, децембра 2000. 
године.

Стручни рад Библиотеке обавља се у складу 
са правилником о библиотечком пословању. У 
најкраћем, књижни фонд је организован по УДК 
принципу, постоје лисни каталози и то ауторски, 
насловни, и предметни, централни и на нивоу 
одељења, тј. огранака. Почев од 1988. године, 
чукаричка библиотека има централизовану 
службу обраде новопридошлих публикација. 
Као вид културноинформативног организовања, 
највише интересовања код читалаштва и локалне 
јавности привукле су и привлаче, тематске 
изложбе осмишљене у просторијама библиотеке 
„Лаза Костић“ (поводом 60 година постојања 
Библиотеке на Чукарици (фебруармарт), затим 
обележавање планетарне прославе “200 година 

рођења Андерсена“ (април–мај), током лета (јун–септембар) поставка 
изложбе посвећене бициклу и бициклистичким подвизима под називом 
„Прича о бициклу“, рађена на основу истоимене књиге, у издању Матице 
српске, (октобар–новембар) „Причам ти причу“ (поводом 50. Београдског 
јесењег сајма књига). За период децембар 2005 фебруар 2006, поводом Дана 
општине Чукарица, организована је изложба „Чукарица у причи и сликама“. 
Истичемо и одлична остварења под називом„Занимљива занимања“. Трећи 
вид културнообразовних активности, су квалитетне анимације (програми 
за децу предшколског узраста и ученике I разреда основних школа, а поводом 
(бесплатног) уписа у библиотеке) са пратећим изложбама књига и дечјих радова 
на тему „Како замишљам библиотеку“. У складу са устаљеном традицијом, 
током маја одржава се „Ђачко песничко сусретање“, у суорганизацији са 
општином Чукарица и организацијом Пријатељи деце Чукарице.

Мрежа библиотека на територији општине Чукарица је сувише уситњена, 
са библиотекама смештеним у потпуно неусловним просторијама. 
Рационализација и реорганизација библиотечке мреже и осавремењивање 
библиотечког пословања (аутоматизација) мреже је неминовност. Наведени 
послови  обављају се дугорочно и у континуитету, у складу са реалним 
могућностима, на примерен и свеукупни најбољи могући начин. Алармантан 
проблем библиотека на Чукарици је изузетно запуштено стање просторија 
– од случаја до случаја (неокречене просторије, слабог вештачког и природног 
осветљења, скучених површина са дотрајалим браварским и столарским 
инвентаром, у зимским условима рада без одговарајућег грејања, лети у 
прегрејаним просторијама, влага...). Њихово препројектовање и извођење 
радова функционалних пoбољшања, цивилизацијска је обавеза. Наведени 
послови остварују се и оствариваће се реализацијом планираних улагања на 
нивоу сваке године са двоструким циљем: обезбеђивање боље искоришћености 
постојећих површина као и свеукупни амбијетални подстрек за запослене и 
кориснике. Постоје два важна става поводом библиотечких просторија. Први 
се односи на реновирање и препројектовање постојећих. Други се односи на 
далекосежнији циљ – на жалост, град Београд нема ни једну зграду наменски 
подигнуту за потребе јавних библиотека. Зато је наше трајно опредељење 
усмерено ка потпуној сарадњи са надлежним преставницима на свим нивоима 
власти, струке и знања, утицајних јавних личности, медијима, са којима ће се 
радити на остваривању замисли добијања наменског земљишта и подизања 
наменске зграде за централну библиотеку „Лаза Костић“ на територији Бановог 
брда, а према важећим библиотечким стандардима. Са представницима 
општинске власти општине Чукарица покренули смо и обновили потребу 
за сарадњом. У том смислу, направљен је, након успостављања обостраних 
квалитетних односа сарадње, разумевања, разговора, договора, плана 
могућих решења за бројне библиотечке проблеме у области проблематике 
запуштених комуналних инфраструктура. Наводимо значајнија остварења: 
проширење библиотечког огранка у насељу Церак за 30 m2; успостављено 
централно грејање за библиотечки огранак у насељу Жарково; усвојен је план 
озелењавања јавних површина испред улаза у централну библиотеку Лаза 
Костић (извођење радова на пролеће 2006).

На род на би бли о те ка „Ми о драг Бу ла то вић“ по сто ји од 
1945. го ди не. У са ста ву чу ка рич ке би бли о те ке „Ла зо Ко

чо вић“ на ла зи ла се до 1974. го ди не, ка да, под име ном На род
на би бли о те ка „Ра до је Да кић“, по ста је Ма тич на би бли о те ка 
но во о сно ва не Оп шти не Ра ко ви ца. Од 1989. на ла зи се у са ста
ву Би бли о те ке гра да Бе о гра да, а од 2001. го ди не но си име 
„Ми о драг Бу ла то вић“. У окви ру мре же Би бли о те ке на ла зи се 
Цен трал на би бли о те ка и пет огран ка: огра нак „Иво Ан дрић“, 
Пе тло во бр до, „Иси до ра Се ку лић“, Ре сник, „Ми лош Цр њан
ски“, Ра ко ви ца, „Ду шан Ма тић“, Ми ља ко вац и „Ми ро слав 
Ан тић“, Ви ди ко вац. По ред Цен тра за кул ту ру Оп шти не, Би
бли о те ка је је ди на уста но ва кул ту ре у Ра ко ви ци. У про шлој, 
2004. го ди ни, Би бли о те ка је има ла 6321 упи са них чла но ва 
и пре ко 122.000 ко ри шће них књи га. По след њих пар го ди на 
на бав ка књи га и ча со пи са је зна чај но по ве ћа на, та ко да је 
Би бли о те ка, из раз ли чи тих из во ра, по ста ла бо га ти ја за 5656 
књи га, ве ли ки број сли ков ни ца и пре ко три де сет на сло ва ча
со пи са из раз ли чи тих обла сти, ко је чла но ви мо гу да чи та ју у 
про сто ри ја ма Би бли о те ке. У Би бли о те ци и ње ним огран ци ма 
чи та о ци ма је на рас по ла га њу фонд од 85.000 књи га. Ен ци кло
пе ди је, реч ни ке, лек си ко не и дру ге вред не на сло ве мо гу ће је 
ко ри сти ти у про сто ри ја ма Би бли о те ке, уз струч ну по моћ би
бли о теч ког осо бља. У Би бли о те ци је мо гу ће и фо то ко пи ра ти 
де ло ве књи га чи је из но ше ње из про сто ри ја Би бли о те ке ни је 
мо гу ће. Фонд је та ко ђе обо га ћен ве ли ким бро јем на сло ва из 
обла сти ин фор ма ти ке и ме наџ мен та. За ин те ре со ва ни ро ди те
љи мо гу про на ћи ве ли ки из бор књи га из обла сти пе да го ги је 
и деч је пси хо ло ги је ко ји се 
од но се на вас пи та ње и од
гој де це. Нај ве ћи број учла
ње них у Би бли о те ку „Ми о
драг Бу ла то вић“ чи не де ца, 
због че га се и на ба вља ве ли
ки број деч јих књи га, сли
ков ни ца и ча со пи са ко је је 
мо гу ће пре ли ста ти, чи та ти 
у Би бли те ци или по не ти ку
ћи. У ко ри шће њу књи жног 
фон да ко ри сни ци ма по ма
жу струч ни рад ни ци Би бли о те ке; дру ги из вор ин фор ма ци је 
су ли сни ка та ло зи: аутор ски и на слов ни. У Би бли о те ци се 
на ла зи ра чу нар на ко ме је ко ри сни ци ма и чла но ви ма омо гу
ће но пре гле да ње CD ROMova ко је Би бли о те ка по се ду је. Од 
свог осни ва ња Би бли о те ка има ве ли ких про бле ма са про сто
ром. Ни је дан огра нак, као ни Цен трал на би бли о те ка, не ма ју 
чи та о ни цу, као ни по себ но деч је оде ље ње. Од пет огра на ка 
Би бли о те ке че ти ри се на ла зе у про сто ри ма чи ја је по вр ши на 
ни је ве ћа од 40 m². Ску че ни, не а де кват ни про сто ри у ко ји ма 
је сме ште на Би бли о те ка има ју ло ше гре ја ње, елек трич не и во
до вод не ин ста ла ци је, про ки шња ва ју и, због ло ше изо ла ци је, 
зи ми су вр ло хлад ни, а ле ти не из др жи во то пли. Ру ко вод ство 
оп шти не на ко јој се Би бли о те ка на ла зи, не ма, на жа лост, раз
у ме ва ња за на ше про бле ме и го то во је на за ин те ре со ва на за 
рад ове уста но ве кул ту ре. За огра нак на Ви ди ков цу, ко ји је и 
у нај ло ши јем ста њу због ду го го ди шњег про ки шња ва ња што 
угро жа ва и за по сле не и књи жни фонд, Се кре та ри ја та за кул
ту ру Скуп шти не гра да Бе о гра да одо брио је сред ства за адап
та ци ју. Оче ку је се ско ри по че так ра до ва. Струч ни рад ни ци 
у то ку го ди не оба вља ју уоби ча је не би бли о те кар ске струч не 
по сло ве: ин вен та ри са ње и об ра ду при сти глих књи га, го ди
шњи рас ход оште ће них и не ак ту ел них књи га, пре сиг ни ра
ње фон да и ре ви зи ју ка та ло га. Због по ме ну тог про бле ма са 
про сто ром, Би бли о те ка сво је кул тур не ак тив но сти сво ди на 
из ло жбе но вих књи га, обе ле жа ва ње ју би ле ја при год ним из ло
жба ма, ор га ни зо ва ње по се та уче ни ка окол них шко ла и пред
школ ских уста но ва Би бли о те ци, као и из ла га ње њи хо вих 
ра до ва у про сто ри ја ма Би бли о те ке. У са рад њи са шко ла ма 
са те ри то ри је Оп шти не, Би бли о те ка ор га ни зу је и књи жев не 
су сре те са деч јим пи сци ма, а за јед но са ор га ни за ци јом При ја
те љи де це Ра ко ви це, ор га ни зу је и уче ству је у ма ни фе ста ци
ји Ђач ка пе снич ка су сре та ња. И по ред мно гих ства ри ко је 
тре ба по пра ви ти, по бољ ша ти и уна пре ди ти, ста ње је мно го 
бо ље не го што је би ло го ди на ма уна зад. Зна ју ћи да се про
ме не не до га ђа ју пре ко но ћи, би бли те ка ри се на да ју да ће се 
у на ред ном пе ри о ду про ме ни ти сли ка гра ђа на о би бли о те ци 
и да ће би бли о те ке по ста ти про сто ри у ко је се ра до ула зи, 
где се де ша ва ју ко ри сне и вред не ства ри, где се мо гу оба ви ти 
мно ги по сло ви и где ће се љу ди осе ћа ти при јат но. Ме сто ко је 
ће би ти ле по, про стра но, све тло, пу но жи во та, но вих књи га и 
за до вољ них љу ди.

Библиотека

„Лаза Костић“
Библиотека

„Миодраг Булатовић“
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Ко смај ски трг 7, тел./факс 011/8251–318

Би бли о те ка „Ми ло
ван Ви да ко вић“ 

је нај ста ри ја кул тур
на ин сти ту ци ја у оп
шти Со пот. Со пот ски 
учитељ, Ди ми три је 
Ђор ђе вић осно вао је 
1911. го ди не Би бли о те
ку са задaт ком да „ум
но уса вр ша ва и не гу је 
на ци о нал на осе ћа ња 
код сво јих чла но ва“ и 
са ци љем да об у хва ти ши ре под руч је ко смај ског кра ја са се ди штем 
у Со по ту.

• На род на би бли о те ка „Ко смај“ по ста ла је 1990. го ди не јед на од 
ор га ни за ци о них је ди ни ца Би бли о те ке гра да Бе о гра да, а од 1998. 
го ди не до би ја име по књи жев ни ку Ми ло ва ну Ви да ко ви ћу (1780–
1842).

• Свој Дан, Би бли о те ка обе ле жа ва 24. фе бру а ра.
• У сво јој мре жи Би бли о те ка има три ста ци о ни ра на огран ка – у 

Ра љи, Ма лом Пож рев цу и Ро га чи (отворен је 11. но вем бра ове го
ди не).

• Би бли о те ка рас по ла же фон дом од око 52 000 би бли о теч ких је
ди ни ца. За 2005. го ди ну пла ни ран је упис 1 800 ко ри сни ка (за са да 
је упи са но 1 600) или око 9% укуп но бро ја ста нов ни ка оп шти не 
Со пот. У пр вих де вет ме се ци ове го ди не Би бли о те ку је по се ти ло 
26 320 ко ри сни ка и по зајм ље но је на ко ри шће ње 51 260 књи га, што 
пред ста вља 97% укуп ног књи жног фон да, ор га ни зо ва на су 34 про
гра ма.

• У ма лој оп шти ни као што је Со пот, а с об зи ром на ве о ма ду гу 
тра ди ци ју, Би бли о те ка је би ла и оста ла јед на од нај ак тив ни јих сре
ди шта кул ту ре у оп шти ни. Ин вен та ри са но је 5 516 би бли о теч ких 
је ди ни ца. Об ра ђе но је и сме ште но у фонд 5 000 приме ра ка у окви
ру 1.700 на сло ва; За аутор ски, на слов ни и струч ни ка та лог ура ђе но 
је 3.800 ка та ло шких ли сти ћа; Из вр ше на је еви ден ци ја се риј ских пу
бли ка ци ја; Де чи ји фонд је раз вр стан по књи жев но сти ма; У то ку је 
по пис 3 000 би бли о теч ких је ди ни ца ко је су пред ло же не за рас ход, 
што из но си 6% од укуп ног књи жев ног фон да; Ра ђе но је на пре сиг
ни ра њу књи га из гру пе „2“ кроз ин вен тар и ка та лог. За но ви огра
нак из дво је но је 3 500 би бли о теч ких је ди ни ца, ура ђе на је струк
ту ра и спро ве де но је кроз ин вен тар не књи ге. По ред сво је основ не 
де лат но сти Би бли о те ка ор га ни зу је и мно го број не кул тур нообра
зов не про гра ме (књи жев не ве че ри, пре да ва ња, пред ста ве, из ло жбе, 
про гра ме за де цу...) Тра ди ци о нал ни про гра ми Би бли о те ке су: Дан 
Про ле ћа, Ус кр шње ма шта ри је, Оп штин ска смо тра ре ци та то ра, Мај
ски ли те рар ни кон курс, Да ма ма с љу ба вљу и кул тур ноумет нич ка 
ма ни фе ста ци ја „Да ни Ми ло ва на Ви да ко ви ћа“, у спо мен на срп ског 
ро ма но пи сца, ко ја по чи ње на Иван дан у Ма на сти ру Тре си је (7. 
јул), а за вр ша ва се на Пе тров дан (12. јула) у пор ти Не ме ни кућ ке 
цр кве. Ор га ни за то ри ових су сре та су Би бли о те ка гра да Бе о гра да 
са Би бли о те ком „Ми ло ван Ви да ко вић“, ГО Со пот и Цр кве ном оп
шти ном Не ме ни ку ће.

• Од пре две го ди не осно ван је Књи жев ни клуб „Ми ло ван Ви да
ко вић“ при Би бли о те ци, ко ји оку пља ло кал не књи жев не ства ра о це 
и ус по ста вље на је са рад ња са књи жев ним клу бо ви ма из Бе о гра да 
и Гроц ке. Би бли о те ка не ма сво ју згра ду као за себ ну гра ђе вин ску 
це ли ну. Од 1973. го ди не би бли о те ка има сво је про сто ри је у згра ди 
Цен тра за кул ту ру на око 300 ме та ра ква драт них. Би бли о те ци не
до ста је про стор за де по но ва ње књи га, та ко ђе не до ста ју по ли це за 
сме штај књи жев ног фон да. По треб но је да се ура ди ре кон струк ци
ја елек трич не мре же и са ни тар ног чво ра. Нео п ход на је на бав ка још 
јед ног ра чу на ра и уво ђе ње Ин тер не та.

• Ло кал на за јед ни ца је пре две го ди не адап ти ра ла огра нак у Ра
љи (на пра вље не су но ве по ли це, под је ис хо бло ван и из ла ки ран, 
оспо со бље но је гре ја ње), а ове го ди не је у ци љу ши ре ња би бли о теч
ке мре же у оп шти ни Со пот, омо гу ћи ла про стор за но ви огра нак у 
Ро га чи ( 30 ква дра та, на пра вље не су по ли це за сме штај књи жев ног 
фон да, нео н ско осве тље ње, ла ми нат, га си фи ка ци ја...)

Ве сна Са рић

„Рај сам од у век за ми шљао као не ку вр сту би бли о те ке“
Хор хе Лу ис Бор хес

Би бли о те ке су ви тал ни део свет ског си сте ма обра зо ва ња, и 
скла ди ште ња и пре тра жи ва ња ин фор ма ци ја. За хва љу ју ћи 

би бли о те ка ма, кроз књи ге, ча со пи се, аудио и ви зу ел ну гра ђу, 
до ступ но је ве ко ви ма та ло же но зна ње.  Сла ве но серб ска би
бли о те ка зе мун ска осно ва на је на Све тог Са ву 27. ја ну а ра, 
1825. го ди не, а њен но ми нал ни осни вач био је тр го вац Мој сеј 
М. Ла за ре вић у до го во ру са Зе мун ским па ро хом Кон стан
ти ном Ра ки ћем.  1989. го ди не ин те гри са на је у мре жу јав них 
би бли о те ка Би бли о те ке гра да Бе о гра да.

По чет ком 1999. го ди не пре се ља ва се у но ви про стор, ка да 
је про ме ни ла име у Би бли о те ка „Све ти Са ва“. Би бли о те ка је 
у свом ду гом жи во ту до би ла број не на гра де и при зна ња: Пр
во мај ска на гра да за зна чај не ре зул та те у раз во ју кул ту ре, 
два пу та на гра да „Ми ло рад Па нић Су реп“, Ор ден за слу га 
за на род са злат ним вен цем итд. Го ди не 1987. Би бли о те ка је 
из да ла 4 бро ја ча со пи са Пи смо (чи ји је, ина че, осни вач)  из да
ла пу бли ка ци ју Вук Ка ра џић: Из ме ђу Зе му на и Срем ских 
Кар ло ва ца. Оно што тре ба по себ но из дво ји ти је по сто ја ње 
За ви чај ног фон да ко ји са др жи са вре ме ну и исто риј ску гра ђу 
о Зе му ну, ста ру и рет ку књи гу и фо то гра фи је. Би бли о те ка је 
од у век  би ла жа ри ште кул тур них до га ђа ња у зе мун ској оп шти
ни.У ње ним про сто ри ја ма одр жа не су мно го број не књи жев не 
ве че ри, из ло жбе сли ка и књи га, ве че ри по е зи је и му зи ке, пре
да ва ња, су сре ти са ве ли ка ни ма пи са не ре чи, пи са ње на град
них те ма та, обе ле жа ва ње свих зна чај них да ту ма.

По себ ну па жњу би бли о те ка по кла ња нај мла ђим чи та о ци
ма кроз са рад њу са свим шко ла ма у оп шти ни, ор га ни зу ју ћи 
раз не кул тур нообра зов не про гра ме: књи жев ни су сре ти са 
нај ми ли јим де чи јим пи сци ма, ли ков не, му зич ке про гра ме као 
и раз не ак ци је: „Чи та лач ка знач ка“, „До си те је во пе ро“, „Мај
ска пе снич ка су сре та ња“, књи жев не кон кур се и так ми че ња.
Би бли о те ка то ком свог по сто ја ња ни кад се ни је ба ви ла са мо 
сво јом уском основ ном де лат но шћу, већ је од свог пр вог да на 
по сто ја ња, ка да је по ку ша ла да у сво јим окви ри ма ство ри и 
пр ви зе мун ски му зеј, уоча ва ла по тре бе ста нов ни ка Зе му на, ак
тив но уче ству ју ћи у обра зов ним, кул тур ним, умет нич ким и 
дру штве ним де лат но сти ма.

Би бли о те ка „Све ти Са ва“ јед на је од нај у спе шни јих оп штин
ских би бли о те ка у окви ру мре же Би бли о те ке гра да Бе о гра да 
са око 11.000 чла но ва и пре ко 200.000 ко ри шће них пу бли ка
ци ја, што зна чи да се на нај бо љи на чин по пу ла ри ше књи га и 
чи та ње. Циљ и бу дућ ност би бли о те ке је да у свим сег мен ти ма 
сво га ра да при ме ном но вих тех но ло ги ја упу ти ко ри сни ке на 
њи хо во ко ри шће ње ка ко би бр же и лак ше до шли до но вих, ак
ту ел них ин фор ма ци ја и оса вре ме ни ли сво ја зна ња из обла сти 
кул ту ре, умет но сти, на у ке, тех ни ке итд.

Библиотека

„Милован Видаковић“
Библиотека

„Свети Сава“
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Гроц ка има тра ди ци ју у би бли о те кар ству о че му го во ри 
по да так да је чи та ли ште у Гроц кој осно ва но око 1869. го

ди не. Го ди не 1937. по ми ње се као би бли о те ка у Гроц кој. По 
осни ва њу На род ног уни вер зи те та, ше зде се тих го ди на два де
се тог ве ка, ра ди при На род ном уни вер зи те ту са осам огра на
ка на те ри то ри ји оп шти не. Би бли о те ци гра да при па ја се 1989. 
го ди не. Да на шњи на зив „Или ја Га ра ша нин“ до би ја 1997. го
ди не. Би бли о те ка да нас де лу је у објек ту Цен трал не би бли о
те ке и објек ту деч је би бли о те ке у Гроц кој и у два огран ка у 
Вр чи ну и у Ка лу ђе ри ци. Огра нак у Ка лу ђе ри ци ра ди у но
вом про сто ру по вр ши не 186 ме та ра ква драт них. Би бли о те

ка рас по ла же фон дом 
од око 47.000 књи га, а 
учла ње но је око 3000 
чла но ва. За раз ли ку 
од дру гих оп шти на, 
Би бли о те ка је је ди на 
кул тур но ин фор ма тив
на уста но ва оп шти не. 
Ре дов но се ор га ни зу ју 
кул тур ноумет нич ки 
про гра ми (књи жев не 

ве че ри, ли ков не из ло жбе, из ло жбе књи га, му зич ки про гра
ми, про гра ми за де цу, пред ста ве и слич но). Упра во ових 
да на у би бли о те ци у Гроц кој и Ка лу ђе ри ци је от по че ла са 
ра дом сли кар ска ра ди о ни ца ко ју во де Љу би ца Ша кић у Гроц
кој и Љи ља на До нев у Ка лу ђе ри ци, обе ака дем ски сли ка ри. 
У Гроц кој у са ста ву би бли о те ке у окви ру „Га ле ри је 11“ још 
од 1992. го ди не успе шно де лу је књи жев ни клуб „Об зор ја“. 
Клуб је из дао књи гу по е зи је и про зе гро чан ских пе сни ка 
„Ду шом ви ђе но“. Би бли о те ка је сво је вре ме но по мо гла из да
ва ње књи ге Гроц ка и Гро ча ни, ауто ра Ми ла на Ла за ре ви ћа. 
Би бли о те ка оства ру је до бру са рад њу са ло кал ном вла шћу, и 
са јав ним пред у зе ћи ма и уста но ва ма на те ри то ри ји оп шти
не. Ви ше сред ста ва за по тре бе ин ве сти ци о ног и те ку ћег одр
жа ва ња објек та, за нео п ход ну опре му и ра зно вр сне про гра
ме, сва ка ко би по спе ши ло ути цај ове уста но ве на те ри то ри ји 
оп шти не. 

Би бли о те ка „Јо ван Ду чић“ је ОЈ Би
бли о те ке гра да Бе о гра да. На ла зи се 

на те ри то ри ји оп шти не Ба ра је во ко ја је 
нај ве ћа, али раз у ђе на и нај ма ње на се ље
на бе о град ска оп шти на. Мре жу Би бли

о те ке чи не цен трал но оде ље ње, огра нак у Вра ни ћу и огра нак „Бран
ко Ра ди че вић“ у Ме ља ку. Би бли о те ка има 2.000 ко ри сни ка. Ко лек
тив ни чла но ви Би бли о те ке су сви пред школ ци и чла но ви ко лек ти ва 
пред школ ске уста но ве „По ле та рац“, уче ни ци основ них шко ла у Ба
ра је ву и Вра ни ћу и сред ње шко ле у Ба ра је ву, рад ни ци До ма здра вља, 
сред ње шко ле и СО Ба ра је во. Укуп ни књи жни фонд бро ји 54.000 
књи га. Би бли о те ку је то ком про те клих 9 ме се ци по се ти ло 18.600 по
се ти ла ца ко ји су по зај ми ли 40.000 књи га и дру ге гра ђе. Као је ди на 
кул тур на ин сти ту ци ја има мо ве ли ку од го вор ност, али и мо гућ но сти 
де ло ва ња. Са ра ђу је мо са основ ним шко ла ма и сред њом шко лом, ор
га ни за ци јом „Де ца Ба ра је ва“, Ра дио Ба ра је вом, Књи жев ним клу бом 
„Јо ван Ду чић“, Удру же њем по то ма ка Со лу на ца, фол клор ним ан сам
блом „Шу ма ди ја“ и др. У то ку 2005. го ди не при но вље но је, ин вен
та ри са но и фи зич ки об ра ђе но 5.500 књи га и оста ле гра ђе. Ура ђе ни 
су од го ва ра ју ћи ка та ло зи, а рас хо до ва но је 2.700 до тра ја лих књи га. 
Сва ке го ди не Би бли о те ка ор га ни зу је ве ли ки број про гра ма ра зних 
са др жа ја да би смо за до во љи ли кул тур не по тре бе чи та ла ца свих уз
ра ста. Че ти ри ме се ца у го ди ни већ 
тра ди ци о нал но по све ћу је мо  нај
мла ђи ма. На рав но, че сто се ор га
ни зу ју и про гра ми из не на ђе ња, у 
ви ду дру же ња са деч јим пи сци ма, 
глум ци ма и оста лим јав ним лич но
сти ма за ни мљи вим де ци. 
Тра ди ци о нал но ор га ни зу је мо:
Март: Так ми че ње ре ци та то ра
Уче ству ју уче ни ци основ них шко
ла и сред ње шко ле у Ба ра је ву.
Април: Квиз зна ња и за ба ве
Уче ству ју уче ни ци III и IV раз ре да основ не шко ле. Квиз је ор га ни зо
ван та ко да об у хва та што ви ше обла сти, али и да бу де ди на ми чан и 
за ни мљив. Због то га је ово је дан од про гра ма за ко ји су јед на ко за ин
те ре со ва на де ца, њи хо ви учи те љи и ро ди те љи, па се у пу бли ци увек 
тра жи ме сто ви ше.
Так ми че ње у осли ка ва њу вас кр шњих ја ја
У окви ру ове ма ни фе ста ци је ор га ни зу је мо и ра ди о ни це у осли ка ва ју 
вас кр шњих ја ја ко је су сва ке го ди не све по се ће ни је.
Мај: Мај ска пе снич ка су сре та ња
Де цапе сни ци има ју при ли ку да пред ста ве сво је ра до ве, да се упо
зна ју ме ђу соб но као и са пе сни ци ма ко ји нам том при ли ком до ла зе у 
по се ту.
Ок то бар: У окви ру Деч је не де ље ор га ни зу је мо ви ше ра ди о ни ца под 
на зи вом „Дру гар ство и то ле ран ци ја“
У окви ру овог про гра ма де ца се кроз игру упо зна ју са сво јим пра ви
ма и основ ним људ ским вред но сти ма.
     Ма скен бал
Ма скен бал се углав ном из во ди на отво ре ном, та ко да је овај про грам 
већ до био ши ре раз ме ре.
     Так ми че ње за нај бо љу по зо ри шну пред ста ву
Углав ном се из во де на по зна ти ја де ла свет ске и до ма ће књи жев но сти 
за де цу.
Ли те рар ни кон курс на за да ту те му за уче ни ке основ них и сред њих 
шко ла
Већ го ди на ма се тру ди мо да под сти че мо и осме ли мо де цу да се из ра
жа ва ју на што леп ши на чин. 
 Од ра слим чи та о ци ма пре по ру чу је мо на ше:

• Књи жев не три би не на ко ји ма се мо гу су сре сти са по зна тим 
пи сци ма, као и са ло кал ним ли те рар ним ства ра о ци ма. 

• Пре да ва ња из раз ли чи тих обла сти на у ке и умет но сти.
• Из ло жбе по све ће не зна чај ним пи сци ма. 
• Обе ле жа ва ње ју би ле ја. Сва ке го ди не у фе бру а ру обе ле жа ва

мо Дан би бли о те ке по све ћен Јо ва ну Ду чи ћу.
Цен трал но оде ље ње Би бли о те ке сме ште но је у згра ди та ко зва ног 
До ма кул ту ре. Про стор је не а де ква тан, ни је кре че но 13 го ди на, про
блем са гре ја њем про сто ри ја је аку тан. Сви ови про бле ми по сто је и 
у огран ци ма у још из ра же ни јем об ли ку. Ло кал на за јед ни ца за са да 
не ма ни мо гућ но сти, ни ин те ре со ва ња да про бле ме ре ша ва. 

Из ло жба о Зма ју у Бе чу
Из ло жба о Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју ко ја је у Би бли
о те ци гра да Бе о гра да по ста вље на 2004. го ди не, по
во дом 100го ди шњи це смр ти слав ног пе сни ка, пре
во ди о ца, ле ка ра и уред ни ка ча со пи са, по сле Но вог 
Са да, Кра гу јев ца и Бу дим пе ште, 8. но вем бра 2005. 
отво ре на је на Сла ви стич кој ка те дри у Бе чу.
У при су ству број них по се ти ла ца на отва ра њу из
ло жбе отво ри ли су проф. др Гер хард Не ве клов ски, 
Дра ган Ве ли кић, ам ба са дор Ср би је и Цр не Го ре 
у Аустри ји, Гор да на Илић Мар ко вић, пре да вач на 
Сла ви стич кој ка те дри, сту ден ти Сла ви стич ке ка

те дре из Бе ча  и Ол га 
Кра сићМар ја но вић, 
аутор из ло жбе. Би ла је 
то при ли ка да се реч ју и сли ком подсeтимо 
Зма је вих беч ких да на ко је су оста ли за бе ле же
ни на мно гим стра ни ца ма пи шче вог днев ни
ка, а и да се ње го ви сти хо ви и би о гра фи ја чу ју 
и на срп ском и на не мач ком је зи ку.
Са рад њу Би бли о те ке гра да Бе о гра да и Сла ви
стич ке ка те дре из Бе ча ма те ри јал но је по мо
гла HVB бан ка. 

Ол га Мар ја но вић

ИЗ ЛО ЖБА О ДА НИ ЛУ КИ ШУ У БУ ДИМ ПЕ ШТИ

У сре ду, 30. но вем бра 2005. у Би бли о те ци гра да Бе о гра да пот пи сан је уго
вор о са рад њи из ме ђу Цен трал но е вроп ског ин сти ту та из Бу дим пе ште и 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да. Са рад ња ће се оства ри ва ти пре ко раз ме не про
гра ма две уста но ве, а по че ће отва ра њем из ло жбе Би бли о те ке гра да о Да
ни лу Ки шу у Га ле ри ји Ин сти ту та. Пред ви ђе но је да на отва ра њу из ло жбе 
, 3. де цем бра 2005. го во ри Пре драг Чу дић, наш ам ба са дор у Бу дим пе шти. 
У ор га ни за ци ји Ки шо ве из ло жбе уче ству је и Срп ска са мо у пра ва у Бу дим
пе шти. Го сто ва ње ко ле га из Ин сти ту та, у Бе о гра ду, оче ку је мо по чет ком 
2006. го ди не.
Уго вор о са рад њи пот пи са ли су ди рек тор Цен трал но европ ског ин сти ту та 
за кул ту ру Пе тер Мо дош и ди рек тор Би бли о те ке гра да Бе о гра да, Јо ван 
Ра ду ло вић.

Ол га Мар ја но вић

Библиотека

„Илија Гарашанин“
Библиотека

„Јован Дучић“
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Ви ше град у Бе о гра ду
„Жи вот је не схва тљи во чу до јер се не пре ста но тро ши и оси па, а ипак 

тра је и сто ји чвр сто као на Дри ни ћу при ја“.
 Иво Ан дрић

Би бли о те ка гра да Бе о гра да је не дав но у са рад
њи са би бли о те ком „Иво Ан дрић“ из Ви ше гра да 
ор га ни зо ва ла  из у зет но бо гат про грам у Оде ље њу 
умет но сти и Га ле ри ји „Атри јум“ под на зи вом „Ви
ше град у Бе о гра ду“. По здрав ну реч упу ти ли су Би
ља на Бил би ја, за ме ник ми ни стра кул ту ре у Вла ди 
Ре пу бли ке Срп ске, Ми ла дин Ми ли ће вић, на чел

ник оп шти не Ви ше град и Жар ко Чи го ја. У пр вом де лу про гра ма пред ста
вље на је Спо мен би бли о те ка „Иво Ан дрић“ из Ви ше гра да уз пре зен та ци ју 
до ку мен тар ног фил ма „По ла ви је ка са љу би те љи ма књи ге“. Ди рек тор ове 
уста но ве Стој ка Ми ја то вић, пред сед ник Дру штва би бли о те ка ра Ре пу бли
ке Срп ске уру чи ла је по клон књи ге ди рек то ру БГБ Јо ва ну Ра ду ло ви ћу. 
При ка зан је и до ку мен тар ни филм „Ту ри стич ка раз глед ни ца Ви ше гра да“. 
У дру гом де лу про гра ма све ча но је отво ре на из ло жба фо то гра фи ја „Мо
сто ви“. Из ло жбу је отво рио Ра до је Та сић, но ви нар. На из ло жби је при ка
зан филм „Ћу при ја кроз ве ко ве“.

    Ме ђу број ним спо ме ни ци ма тур ске ар хи тек ту ре на про сто ри ма бив
ше Ју го сла ви је нај при сут ни ји су мо сто ви, ко јих је по пре да њу би ло осам. 
Од свих мо сто ва на Бал ка ну, без сум ње, нај слав ни ји је мост Мех медпа ше 
Со ко ло ви ћа на Дри ни, у Ви ше гра ду ко ји је ре мек де ло тур ске мо сто град
ње. Са гра ђен је у пе ри о ду од 1571. до 1577. го ди не пре ма на цр ти ма ве ли ког 
мај сто ра ми ма ра Си на на. Си нан Ибн Аб дул мен нан је био мај стор ар хи
тек тон ске умет но сти ко ји је за вре ме вла да ви не сул та на Су леј ма на Ве ли
чан стве ног 19 го ди на слу жбо вао као ја ни чар у Осман ској вој сци. На кон 
бит ке код Бе о гра да 1521. го ди не, ми мар Си нан је као ја ни чар уче ство вао у 
бит ка ма код Ро до са, Мо ха ча, Бе ча, Ира кеј на, Кр фа... Да ро ви ти не и мар ру
ко во дио је из град њом на ши ро ком про сто ру од Мо ста ра и Ви ше гра да до 
Баг да да и Ба сре, од Бу де и Го зле ве до Ме ке и Ме ди не. Тво рац је ре мек де ла 
као што су: џа ми ја прин ца Мех ме да, Су леј ма ни ја, џа ми ја Мех мед па ше 
Со ко ло ви ћа у Истaнбулу итд. Мно га де ла ми ма ра Си на на ни су са чу ва на, 
не ка су по ру ше на и стра да ла у по жа ру или ни су ре но ви ра на. Де ло овог 
гра ди те ља за о кру жу је осман ску кла сич ну ар хи тек ту ру. 

Ви ше град ски мост пред ста вља сим бол гра да и не ми је све док исто риј
ских до га ђа ја. Ори ги нал не фо то гра фи је мо ста пр ви пут су би ле из ло же не, 
као и књи ге на ра зним је зи ци ма на шег но бе лов ца  Иве Ан дри ћа. Он је овај 
мост ове ко ве чио и  учи нио по зна тим у све ту.

Мир ја на Са вић 

Библиотека

„Влада Аксентијевић“
Обре но вац, Ми ло ша Обре но ви ћа 182, тел: 8721–129,
8727–454. факс: 8723–532, biblios@absolutok.net
ди рек тор: Ми лан Ђур ђе вић

Би бли о те ка „Вла да Ак сен ти је вић“ у Обре нов цу при па да ти пу 
јав них би бли о те ка, па је као та ква усме ре на сво јим де ло ва њем 

ка оп штем обра зо ва њу, ин фор ми са њу и за до во ља ва њу кул тур них 
по тре ба гра ђа на, као и очу ва њу кул тур них вред но сти оп шти не 
Обре но вац. Но си лац је би бли о теч ке де лат но сти у оп шти ни у пе ри
о ду по сле Дру гог свет ског ра та, а тра ди ци јом се на ста вља на рад 
„Рад нич ке чи та о ни це“ из 1904. го ди не. То ком сво је исто ри је ра ди ла 
је као са мо стал на уста но ва а би ла је и део На род ног уни вер зи те та. 

Бо љи усло ви за рад обез бе ђе ни су пре се ље њем у згра ду Ми ло ше вог 
ко на ка 1974. го ди не, где се и да нас на ла зи цен трал на би бли о те ка. 
Овај обје кат, по диг нут око 1824. го ди не, као кул тур ноисто риј ски 
спо ме ник под за шти том је За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
гра да Бе о гра да. Од 1994. го ди не као са мо стал на би бли о те ка ушла је 
у ред 17 оп штин ских би бли о те ка ко ја фи нан си ра Скуп шти на гра да 
Бе о гра да. Би бли о те ка да нас по ред цен трал не згра де има и че ти ри 
ак тив на огран ка и то: два у гра ду (у Јав ном пред у зе ћу за ин фор ми
са ње и на се љу Рој ко вац) и два у се ли ма (Сту бли не и Дрен). Рад са 
8000 ко ри сни ка се оба вља у по зајм ном, на уч ном (са чи та о ни цом), 

деч јем, за ви чај ном и оде ље њу пе ри о ди ке. Ко лек тив но члан ство 
свих обре но вач ких пред у зе ћа и уста но ва ду го го ди шња је прак
са. Књи жни фонд бро ји пре ко 54000 би бли о теч ких је ди ни ца 
ко је се на ла зе у сло бод ном при сту пу. По ве ћа ним го ди шњим 
на бав ка ма књи га и пе ри о ди ке, аудиови зу ел не гра ђе и мул ти
ме ди јал них пу бли ка ци ја по ну да је зна чај но обо га ће на зад њих 
го ди на. То је зах те ва ло и уво ђе ње аде кват не опре ме за ко ри
шће ње свих вр ста гра ђе. По себ на па жња се по кла ња на бав ци 
на уч не и за ви чај не гра ђе. Ре дов но се во ди и ажу ри ра цен трал ни 
ли сни аутор ски ка та лог, ко ји и у елек трон ском об ли ку по сто ји 
од 2002. го ди не. Исте го ди не је фор ми ра на и ба за по да та ка о ко
ри сни ци ма и њи хо вим за ду же њи ма. Це ло куп ном сво јом огра
ни за ци јом и кон цеп ци јом Би бли о те ка раз ви ја са вре мен, отво
рен ме тод ра да са ко ри сни ци ма, ста вља ју ћи се нај не по сред ни је 
у њи хо ву слу жбу за хва љу ју ћи пре ду се тљи во сти, љу ба зно сти 
и струч но сти би бли о теч ких рад ни ка. У Би бли о те ци се ре дов
но ор га ни зу ју ра зно вр сни про гра ми са ци љем по пу ла ри са ња 
књи ге и чи та ња. Су сре ти са књи жев ним ства ра о ци ма, пред ста
вља ња књи га, три би не, пре да ва ња упот пу ње ни су и из ло жба
ма књи га и сли ка и ма њим по зо ри шним пред ста ва ма. Од 1990. 
го ди не Би бли о те ка до де љу је и књи жев ну на гра ду „Би бли ос“ 
ко ја се до де љу је за нај у спе ли је де ло у то ку го ди не. Ова на гра да 
је го ди на ма сво га по сто ја ња и име ни ма до са да шњих до бит ни
ка сте кла ис так ну то ме сто, о че му све до чи и то да се на ла зи у 
ре дов ном про гра му ак тив но сти Скуп шти не гра да Бе о гра да и 
Ми ни стар ства кул ту ре. До са да шњи до бит ни ци „Би бли ос“а су 
Ма ти ја Бећ ко вић, Љу бо мир Си мо вић, Бра ни слав Пе тро вић, Мо
мо Ка пор, Де јан Ме да ко вић, Љу бо мир Та дић, Јо ван Стри ко вић, 
Па три јарх срп ски Го спо дин Па вле, Сте ван Ра ич ко вић, Ра до ван 
Бе ли Мар ко вић, До бри ло Не на дић, Ми ло ван Да ној лић и Дра го
слав Ми ха и ло вић. Про шле го ди не об но вље на је из да вач ка де
лат ност об ја вљи ва њем књи ге „Пулс ва ро ши, при ло зи за мо но
гра фи ју Обре нов ца“. У то ку је ре кон струк ци ја и ре ста у ра ци ја 
цен трал не згра де би бли о те ке. Пла ни ра на је и из град ња но вог 
објек та ко ји би ре шио по сто је ће про бле ме сме шта ја књи жног 
фон да и про ши ре ње и ефи ка сни је вр ше ње основ не де лат но сти. 
На бав ка ком би ја ко ји ће вр ши ти функ ци ју по крет не би бли о те
ке је у то ку. Оче ку је нас и укљу чи ва ње у БИС и из ра да сај та 
би бли о те ке, као и по кре та ње Ин тер нетчи та о ни це.

Ива на Ја но ше вић

Сло бо дан Ми ле у снић 
(9. 4. 1947., Го ве ђе По ље, Да ру вар, За пад на Сла во ни ја 

– 22. 11. 2005., Бе о град)

Ис так ну ти цр кве ни и јав ни рад ник, при ја тељ Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да и мно гих ду гих кул тур них и јав них ин сти ту ци ја, нео

че ки ва но и на гло уснуо је у Го спо ду. Иза ње га је остао ње гов ве ли
ки рад ова пло ћен у књи га ма и де ли ма, а у се ћа њу са рад ни ка и при ја те ља остао је 
препознатљив по бла го сти, крот ко сти и оп ти ми зму ко јим је зра чио у сва ком по слу, 
ти хе на ра ви али ве ли ке рад не енeр ги је. За вр шио је Бо го сло ви ју Све тог Са ве у Бе о
гра ду, а по том и Бо го слоф ски фа кул тет Срп ске пра во слав не цр кве (1973). На Фи ло
соф ском Фа кул те ту, на од се ку Исто ри је умет но сти, му зе о ло шки смер, ди пло ми ра 
(1977), ра дом Срп ско сли кар ство 17. и 18. ве ка у За пад ној Сла во ни ји, ма ги стри ра 
(1984) и успе шно бра ни док тор ску ди сер та ци ју (2004). Рад ни век по чи ње у Срп ској 
па три јар ши ји. Јед но вре ме ра ди као управ ник Па три јар шиј ске штам па ри је, а по том 
у Му зе ју Срп ске пра во слав не цр кве, пр во као де лат ник, а по том и управ ник (1990). 
Ра дио је и као глав ни и од го вор ни уред ни ка ре ви је СПЦ (1985–1989) и као глав ни 
и од го вор ни уред ни ка ли ста Пра во сла вље (1989–1992). Об ја вио је 15 књи га ме ђу 
ко ји ма се по себ но из два ја ју Све ти Ср би (1987, 2000, 2003), Све ти Сте фан Шти ља-
но вић – рат ник и све тац (1992), Во дич кроз ма на сти ре у Ср би ји (1995), Сред њиове-
ков ни ма на сти ри Ср би је, ен гле ско и срп ско из да ње, 1995, 1998), као и мо но граф ска 
де ла: Ма на стир Дра го вић (1986), Му зеј СПЦ (1987, 2001), Ма на стир Кр ка, на срп
ском и ен гле ском (1994, 2004), Хи лан дар, на пет је зи ка у два из да ња (1998), Све ти ње 
Ко со ва и Ме то хи је, на че ти ри је зи ка у два из да ња (1999, 2001), Ма на сти ри Ср би је, 
на срп ском и ен гле ском (2002, 2003) и Срп ски Ма на сти ри (2004). Би бли о гра фи ја 
Сло бо да на Ми ле су сни ћа бро ји не ко ли ко сто ти на би бли о граф ских је ди ни ца. По ред 
то га исто вре ме но је оба вљао и мно ге дру ге цр кве не и јав не по сло ве во љен и по
што ван од сво јих са рад ни ка као при ја тељ успе шно је са вла да вао број не по сло ве и 
оба ве зе. Учио је од ста ри јих и по у ча вао мла ђе. По ма гао је сви ма во ђен де лат ном 
ве ром. У хра му Све тог оца Ни ко ла ја у Бор чи, у при су ству по ро ди це и лич но сти из 
кул тур ног и по ли тич ког жи во та, 24. 11. 2005. опе ло је слу жио Па три јарх срп ски. 
Г. Па вле, а са слу жи ва ли су ми тро по ли ти цр но гор скопри мор ски Г. Ам фи ло хи је и 
да бро бо сан ски Г. Ни ко лај, епи ско пи: срем ски Г. Ва си ли је, ба нат ски Г. Ни ка нор, 
жич ки Г. Хри зо стом, шу ма диј ски Г. Јо ван, осеч копољ ски и ба рањ ски Г. Лу ки јан, 
Ви кар ни епи скоп хво стан ски г. Ата на си је и број но све штен ство. Са хра њен је на 
гро бљу Збег у Бор чи, а иза ње га је оста ло ње го во де ло, по ро ди ца и при ја те љи ко ји 
ће га по усну ћу жи вог но си ти у ср цу.

IN ME MO RI AM



Као устаљена пракса после Сајма књига, Секретаријат за 
културу града Београда је по конкурсу од 14. 10. 2005. године, 

са роком за достављање понуда до 30. 10. 2005. године, реализовао 
јесењи откуп књига за библиотеке у Београду и то:

– откуп следећих публикација у укупном износу од 18.072.758,81 
динара

ред.
бр. Издавач Број  

примерака Износ

1.  Adizes Southeast Europe 170 114.382,80
2.  АЕД студио 85 26.775,00
3.  Агора 170 74.927,16
4.  Академска организација Србије 25 10.342,80
5.  Алгоритам издаваштво 238 75.955,32
6.  Алмари 136 137.901,96
7.  Арс либри 17 7.140,00
8.  Артист 34 11.181,24
9.  Authors & Artists 51 9.639,00
10.  Блечић Милорад 17 2.975,00
11.  Дедић Милутин 17 11.900,00
12.  Фуруновић Драгутин 17 171.360,00
13.  Калезић Димитрије 17 5.100,00
14.  Калезић Димитрије 17 5.100,00
15.  Лазић Радослав 17 6.800,00
16.  Лебл Албала Паулина 17 7.650,00
17.  Параментић Милош 17 5.508,00
18.  Путник Радомир 17 5.236,00
19.  Ракић Радомир 17 76.500,00
20.  Савић Драгослав 17 7.650,00
21.  Станиславски К. С. 17 5.100,00
22.  Вагнер Рихард 17 4.760,00
23.  Вилар Жан 17 5.100,00
24.  Вучковић Радован 17 20.400,00
25.  Вукићевић Дејан 17 4.080,00
26.  Вулетић Љиљана 17 17.850,00
27.  Бели пут 680 230.454,72
28.  BeoSing 20 15.274,00
29.  Бук и Марсо 324 143.715,60
30.  BookbridgeBeogradska knjiga 70 28.486,08
31.  BookbridgeBeogradski krug 51 22.876,56

32.  BookbridgeBiro za kulturu i 
komunikaciju 2 680,4

33.  BookbridgeCentar za unapređ.
pravnih studija 34 13.880,16

34.  BookbridgeDosije 17 10.924,20
35.  BookbridgeDraslar 153 87.907,68
36.  BookbridgeGrafički atelje 

Bogdanović 17 15.422,40
37.  BookbridgeIgor Vranešević 17 7.582,68
38.  BookbridgeIstočnik 17 37.270,80
39.  BookbridgePropolis plus 34 17.478,72
40.  BookbridgePuna kuća 68 28.402,92
41.  BookbridgeSignature 36 14.968,80
42.  BookbridgeSoterija 34 16.450,56
43.  Bookland 1020 438.635,36
44.  Caissa Commerce 170 27.947,59
45.  Чаробна књига 272 74.477,00
46.  Центар за бригу о деци 340 42.840,00
47.  Центар за културу Пожаревац 34 7.138,37
48.  ЦИД 153 157.250,00
49.  Чигоја штампа 459 138.673,08
50.  Клио 697 483.235,20
51.  Данграф 17 7.140,00
52.  Дејадора 119 39.746,00
53.  Деметра 34 80.070,00
54.  Дерета 1107 491.337,00
55.  Дина 17 26.180,00

56.  Дом и школа 68 21.420,00

57.  Дом културе „Свети Сава“ 
Исток 17 3.978,00

58.  Драганић 578 167.262,15
59.  Едитор 289 95.233,32
60.  ENCO Book 17 4.522,00
61.  Esotheria 17 3.724,70
62.  Евро 1241 733.078,08
63.  Фабрика књига 68 32.910,30
64.  Фамилет 17 14.320,80
65.  Феникс либрис 34 22.780,00
66.  Филип Вишњић 425 137.901,96
67.  Фото футура 17 7.650,00
68.  Генсис интернационал 17 5.911,92
69.  Геопоетика 782 280.816,20
70.  Глас српскиграфика 51 23.562,00
71.  Гобосино 68 23.133,60
72.  Грађевинска књига 89 157.909,50
73.  Градска библиотека Панчево 17 4.760,00
74.  Граматик 51 17.493,00
75.  Гутенбергова галаксија 170 63.599,04
76.  Хеликс 34 11.900,00
77.  Хинаки 34 11.900,00
78.  Игам 68 49.480,20
79.  ИКЗ Стојановић 119 113.611,68
80.  Информатика 51 25.061,40

81.  Институт за новију историју 
Србије 51 36.890,00

82.  Истина  епархија далматинска 68 76.755,00
83.  Источник Београд 17 5.100,00
84.  Јанић и остали 68 48.960,00
85.  Јасен 68 38.684,52
86.  Јефимија 17 34.000,00
87.  Језикословац 17 26.010,00
88.  ЈРЈ 1989 578.019,18
89.  Кајрос 136 51.646,00
90.  Каргановић 85 21.348,60
91.  Каруповић 68 16.450,56
92.  Књига комерц 612 130.900,00

93.  Књижевно друштво „Свети Сава“ 153 23.800,00

94.  Компјутер библиотека 176 62.892,50
95.  Ков 51 12.852,00
96.  Креативни центар 1224 422.647,20
97.  Круг комерц 17 2.570,40
98.  Круг комерц – Александрија 

прес 51 26.729,78
99.  Круг комерц – Атос 17 13.494,60

100.  Круг комерц – Аутор и артист 17 2.570,40
101.  Круг комерц – Ауторско издање 34 17.850,48
102.  Круг комерц – Авангарда 17 11.900,00

103.  Круг комерц – Библиотека 20 
век 68 28.917,00

104.  Круг комерц – Култура 
публикације 51 28.274,40

105.  Круг комерц – Институт за 
филозофију 17 6.426,00

106.  Круг комерц – Киша 17 6.297,48
107.  Круг комерц – Лир БГ 17 12.209,40
108.  Круг комерц – Литера 34 19.438,65
109.  Круг комерц – Мали Немо 17 5.783,40
110.  Круг комерц – НСПМ 34 8.996,40
111.  Круг комерц – Политика 17 7.021,00
112.  Кукић Бранко и КД Градац 68 18.921,00
113.  Лом 255 62.534,16
114.  Лагуна 3757 940.064,30
115.  Легенда 17 4.498,20
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116.  Лео комерц 51 37.485,00
117.  Лира 34 10.608,00
118.  Логос 136 44.863,00
119.  Магнет публикације 119 33.022,50
120.  Мали Немо 68 24.191,14
121.  Маштаоница 17 4.626,72
122.  Матица српска 75 156.035,20
123.  Медија 2 153 65.480,94
124.  Метафизика 102 45.055,44
125.  Микро књига 136 89.505,00
126.  Мирослав 2 4.900,00
127.  МК Панонија 85 96.940,80
128.  Младинска књига 5 94.840,00
129.  Немосине 17 14.960,00
130.  Моћ књиге 986 491.680,80
131.  Моно Мањана прес 595 609.832,50
132.  Моро 272 46.818,00

133.  
Мултидисциплинарни цен.за 
потстиц.интеграционих проц.и 
харм.права

34 17.850,00

134.  Мултимедија 17 14.688,00
135.  Мултисофт 85 58.072,00
136.  Музеј примењене уметности 1 86.000,00
137.  Народна библиотека Смедерево 34 17.000,00
138.  Народна библиотека Србије 91 27.128,40
139.  Народна књига Алфа 8141 2.990.627,25
140.  Народно дело 2 8.000,00
141.  Наш дом 68 32.130,00

142.  НБ Стефан првовенчани
Краљево 119 27.072,50

143.  Нардна библиотека Вук 
Караџић – Крагујевац 87 19.250,00

144.  Небо 34 6.800,00
145.  НИН 340 143.354,88
146.  ННК 17 5.397,84
147.  Нолит 51 15.300,00
148.  НУБ Иво Андрић из Приштине 51 29.835,00
149.  Одисеја 136 25.151,84
150.  Оививио 17 5.950,00
151.  Океан 153 40.575,60
152.  Октоих 153 76.024,00
153.  Орион арт 34 30.202,20
154.  Орфеус 39 32.508,00
155.  Ошишани јеж 17 8.500,00
156.  Откровење 17 5.834,40
157.  Отворена књига 119 47.294,00
158.  Паидеа 850 343.699,20
159.  Партенон 136 52.876,80
160.  Плато 544 236.733,84
161.  Платонеум 70 22.562,82
162.  Плави круг 34 17.992,80
163.  Порталибрис 153` 40.940,25
164.  Прс експрес 5 18.144,00
165.  Принцип 17 6.120,00
166.  Прометеј Нови Сад 119 183.186,90
167.  Просвета 340 235.629,28
168.  Просвета Ниш 119 32.368,00
169.  Публик практикум 510 101.273,76
170.  РАД 493 152.424,72
171.  Радионица душе 34 102.000,00

172.  Радио телевизија Србијесек.за 
издав.делат. 51 18.360,00

173.  Ренде 34 17.992,80
174.  Ружно паче 170 57.239,00
175.  Самиздат Б92 102 32.266,00
176.  Савез јеврејских општина СЦиГ 17 7.711,20

177.  Сезам бук 17 13.081,50
178.  Службени гласник 306 202.012,02
179.  Службени лист СЦиГ 102 85.465,80
180.  Смедеревска песничка јесен 221 38.427,48
181.  Соларис 187 133.399,00

182.  Српска академија наука и 
уметности 58 14.467,60

183.  Српска књига 68 20.563,20
184.  Српска књижевна задруга 272 153.510,00
185.  Српски ПЕН центар 34 18.700,00
186.  Стубови културевреме књиге 221 96.518,52
187.  Стилос издаваштво 238 96.054,54
188.  Светови 153 69.786,36
189.  Тopy 10 13.899,60
190.  Тривић 119 57.128,50
191.  Удружење књижевника Србије 17 10.234,00
192.  Укронија 68 19.828,80
193.  Унирекс 51 32.980,00
194.  Утопија 170 52.986,96
195.  Валера 209 799.020,00
196.  Виктрикс 17 16.524,00
197.  Војно издавачки завод 17 33.048,00
198.  Војска 17 15.422,40
199.  Задужбина Петар Кочић 17 5.440,00
200.  Жарко Албуљ 17 11.566,80

201.  Завод за уџбенике и наставна 
средства 204 172.584,00

202.  Зебра 51 15.422,40
203.  Zepter book world 85 38.556,00
204.  Жижа 20 2.948,40
205.  Змај 238 159.247,50
206.  Зограф 136 39.890,50

Комисију за откуп књига и часописа за потребе Библиотеке града 
Београда пратила је издавачку продукцију, извршила избор наслова и 
број примерака за откуп што је побољшало стање књижних фондова 
библиотека и указало на изразите вредности у издавачкој продукцији. 
Књижне фондови библиотека су обогаћени највреднијим издањима и 
подржан је и стимулисан рад издавача на објављивању издања трај
них вредности. Комисија је радила у саставу: Јован Радуловић (пред
седник), проф. Др Тихомир Брајовић, Др Бојан Јовић, Др Мирјана 
Детелић, Олга СрећковићФранић, Јасмина Нинков, Невена Милић, 
Наташа Тркуља и Јасмина Чубрило.

Секретаријат за културу  је 2005. године на тај начин заокружио 
планирану набавку књига за библиотеке чији је оснивач град Београд 
(пролећни и јесењи откуп) и омогућио библиотекама да континуира
но добијају нове наслове издавача.

На конкурс се јавило 256 издавача и аутора, који су за откуп пону
дили 2.792 наслова. Услове предвиђене конкурсом, издања из 2005. 
године, задовољило је 2.653 наслова. Комисија је одржала три седни
це, прегледала све приспеле понуде, узорке књига, и извршила одабир 
наслова са бројем примерака. Рад комисије је завршен 18.11.2005. го
дине. Бирајући наслове и број примерака Комисија је водила рачуна 
о вредности издања и захтевима библиотека за одређеним насловима. 
Комисија је одабрала 1620 наслова од 191 издавача и 15 аутора који су 
самостално понудили издања за откуп. Набављено је укупно 40.737 
примерака књига, бруто вредности 25.433.778,42 динара, уз просеч
ни рабат издавача од 29%, а то је 18.072.758,81 динара нето. Просеч
на цена књиге из јесењег откупа је 444,00 динара. Јесењим откупом 
књижни фондови библиотека обогаћени су просечно за 2396 приме
рака књига. Око 1500 примерака књига које су издавачи доставили 
као узорак такође ће бити дистрибуирано по библиотекама. 

Секретаријат за културу је путем откупа књига од издавача за 
потребе библиотека чији је оснивач град Београд у 2005. години 
набавио укупно 93.148 примерака књига и извршио претплату библи
отека на 53 часописа за уметност и књижевност. У књижне фондове 
библиотеке су унеле и око 3000 огледних примерака књига. Књижни 
фондови библиотека просечно су увећани за по 5655 књига. Библио
тека града Београда је књиге распоредила у 17 библиотека (Матична
градска и 16 општинских библиотека).
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Иако пр ви, удар ни текст, на слов књи ге је остао у за
пећ ку књи жев не те о ри је и лек си ко гра фи је. Што је 

још за ни мљи ви је, ни је се ро дио за јед но са књи гом. Ру
ко пи сна књи га не по зна је на слов ну стра ну, па се на слов 
скри вен на ла зи у in ci pi tu и ex pli ci tu (пра ко ло фо ну). Из у
ми тељ на слов не стра не је, мо гло би се ре ћи, Пе тар Ше
фер. Де си ло се то 1463. го ди не (по дру ги ма још 1454) на 
књи зи Bul la Cru ci a tae con tra Tur cos или Eine Mah nung 
der Chri sten ke it wi der die Tuеrken (По зив хри шћан ству 
про тив Ту ра ка) кад је на слов из дво јен на по чет ку пр ве 
стра не, док је пр ву књи гу с на слов ном стра ном штам пао 
Ар нолд Тер хер нен у Кел ну 1470. Али се, за пра во, 
узи ма да је пр ва пра ва на слов на стра на пу бли ко
ва на у Ве не ци ји 1476. Учи нио је то Не мац Ер хард 
Ра толт, а књи га се зва ла Ca len da ri um. Ни по сле 
не ко ли ко де це ни ја на слов нај че шће ни је ста вљан 
на књи ге, ве ро ват но из ко мер ци јал них раз ло га. 
Штам па ри су стра хо ва ли ка ко ће чи та лач ки ауди
то ри јум при хва ти ти но ви не. За то су, уоста лом, 
пр ве штам па не књи ге ду го пра ти ле тра ди ци ју 
ру ко пи сних. 

Ни це тињ ски Ок то их, срп ска ин ку на бу ла из 
15. ве ка, ни је имао на слов ну стра ну. Пр ва срп ска 
штам па на књи га с на слов ном стра ном је Псал тир 
Да ви дов Бар то ло меа Ги на ми ја, иза шла у Ве не ци
ји 1638. (По сле ове го ди не, као што је по зна то, 
на ста је пра зни на ду жа од јед ног ве ка у исто ри ји 
срп ске штам па не књи ге.)

Не зна тан је број књи жев них тра га ла ца за по е
ти ком на сло ва, али сва ка ко тре ба из дво ји ти Же
ра ра Же не та (па и На ги ба Ла луа, Леа Оека). На 
јед ном ме сту Ми ла Стој нић (Се ман ти ка и по е ти-
ка на сло ва у де ли ма Ми ло ша Цр њан ског, Ми лош 

Цр њан ски : збор ник ра до ва, Бе о град, Ин сти тут за књи жев
ност и је зик, 1996, стр. 13) кон ста ту је да „као чи ње ни ца 
књи жев но га де ла на слов ни је ушао ни у по пис струк ту ра 
књи жев но га де ла“.

Да би се на ве де но до ка за ло, до вољ но је отво ри ти не ко ли
ко спе ци ја ли зо ва них књи жев них ен ци кло пе ди ја и реч ни ка 
књи жев них тер ми на у ко ји ма од ред ни ца на слов не по сто ји. 
Ду шан ка Ма риц ки (у истом збор ни ку, стр. 371) на во ди јед
ног од рет ких лек си ко гра фа ко ји се по за ба вио про бле мом 
на сло ва, Ге ра фон Вил пер та, ко ји ка же да се „оби чај на сло
вља ва ња пе са ма уво ди тек у до ба ху ма ни зма“. Не ка не на
сло вље на де ла до би ја ла су на сло ве пре ма пр вој ре чи (као 
Абро ганс, пр ви не мач кола тин ски реч ник из 760. го ди не, 
или пре ма пр вом име ну из тек ста (као Етен ба хов Ти ту рел). 
Не ки ма је на слов да ро вао пр ви из да вач, као у слу ча ју Car-
mi na bu ra na, ру ко пи сне збир ке сред њо ве ков них пе са ма. 
Ба рок вра ћа мо ду ал тер на тив них на сло ва ан тич ких фи ло
зоф ских трак та та (Фе дар или О љу ба ви) ко ја се на ста вља (Кан дид 
или Оп ти ми зам) и до да на шњих да на.

„У но ви јој књи жев но сти функ ци ја на сло ва је пре све га да“, на
во ди да ље Д. Ма риц ки Вил пер та, „као крат ка и аде кват на 
озна ка де ла ука же на ње го ву са др жи ну и зна че ње, да име
ну је те му и по сре ду је по не што од су шти не рад ње; на слов 
тре ба да, евен ту ал но, ука же и на ју на ка, ме сто и вре ме 
рад ње — да бу де хро но топ, а сем то га тре ба да бу де и рит
мич ки за ни мљив, и еуфо ни чан; а сва ка ко, до да је Вил перт, 
тре ба да бу де и зго дан за ци ти ра ње“. По сто је, на рав но, и 
на сло ви ко ји не ма ју ни ка кве ве зе са са др жа јем из ме ђу 
ко ри ца. У срп ској књи жев но сти у то ме пред ња чи мла ди 
Ву ле Жу рић (Умри му шки, У кре ве ту са Ма до ном), али и 
та кви на сло ви ко ји на спе ци фи чан на чин скре ћу чи та лач
ку па жњу са мо до ка зу ју њи хо ву ва жност.

Ако су пред ње ко ри це (или на слов на стра на) ли це јед не 
књи ге, он да на слов пред ста вља ње го ве очи. Те шко да би 
се на шао аутор (ма из ко је умет нич ке бран ше да до ла зи) 
ко ји би на сло ву по ре као из у зет ну ва жност. Чак и кад се 
пе сма, ре ци мо, у збир ци оста ви без на сло ва, по чет ни сти
хо ви ће у са др жа ју пре у зе ти функ ци ју на сло ва јер је име
но ва ње (уоп ште) нео п ход но да би се ства ри раз ли ко ва ле.

Ако се сноп ре флек то ра фо ку си ра са мо на до бре на сло
ве, а по том да ље су зи на ду хо ви те (ко ји, сва ка ко, чи не 
кор пус до брих), мо же се оти ћи у раш чла њи ва њу и ко рак 
да ље. Та ко би, по тен ци јал но, на ста ло не ко ли ко гру па.

1. На сло ви на ста ли на прин ци пу стил ске сли ке ок си мо
рон одав но су у упо тре би. Мо жда је нај по зна ти ји ре пре
зент ове гру пе Бо дле ро во Цве ће зла, а та квих по сто ји ду ги 
низ. Ра до су им при бе га ва ле и на ше ли те рар не ве ли чи не 

(По ноћ но сун це В. По пе, Зим ско ље то ва ње В. Де сни це), 
„жи ви кла си ци“ (Днев ник пе не М. Па вло ви ћа, Ве се ли гро-
бо ви Љ. Си мо ви ћа), па и са вре ме ни мла ђи ауто ри (При лич-
но мр тви В. Ма ти је ви ћа). По след ња тач ка за кру жни цу, 
Че му још фи ло зо фи ја?, Кемп — лаж ко ја го во ри исти ну, 
Ли це на лич ја, Сплав про ки шња ва, Пе рач са пу на, Сва ко-
днев но хва та ње ве ве ри це не ки су од ус пе ли јих на сло ва 
ове ску пи не.

2. Нај ве ћа је гру па, чи ни се, до сет ка на сло ва. Од Ну ши
ће ве Књи ге дру ге, Ми хи зо ве Ауто би о гра фи је о дру ги ма, 
пре ко Аћи но ве сло је ви те Апо ка лип се Сад ко ја ко ри сти 
алу зи ју на филм слич ног на сло ва, је зич ки се игра зна че
њи ма сад и САД, а у ства ри се ра ди о мар ки зу ко ји се ба
вио пи са њем, до да на шњих да на и ро ма на Ухо, гр ло, нож 

хр ват ске спи са те љи це Ве дра не Ру дан, где се ме ња
њем са мо јед ног сло ва фра зе до би ја ехо срп скохр
ват ског ра та без ко јег би на слов био са мо обич на 
до сет ка. Игор Бла же вић, ина че по зна ти му зи чар, 
ра дио и ТВ во ди тељ и ко зер, на сло вом сво је пр ве 
књи ге Са бра на де ла исто вре ме но се под сме ва не
ким ауто ри ма ко ји са бра на де ла ни су за слу жи ли а 
већ их има ју, а сва ка ко и са мом се би. Но ви при ло зи 
за ауто би о гра фи ју асо ци ра ју Но ве при ло ге за би о-
гра фи ју Јо си па Бро за Ти та, а Уну тра шња стра на 
пост мо дер ни зма Уну тра шњу стра ну ве тра Ми
ло ра да Па ви ћа. Ма ра до на је, ипак, нео че ки ва ни 
на ста вак ни за у Киш, Бор хес, Ма ра до на, Qwert zu 
i Opš су са мо ли ко ви исто и ме не књи ге ски ну ти 
са обич не та ста ту ре. Ко је дао оглас тра же ћи им
по тент ног му шкар ца, ка кво је то Би шта ње пред 
ла пот, од че га се са сто ји При бор за чи та ње и под 
ко јим усло ви ма се до би ја Смрт на кре дит? Фор-
си ра ње ро ма на ре ке, Цр ња и Го ра, Жен ске ју нач ке 
пе сме, из два ја ју се у овој гру пи на сло ва.

3. Ти пич но пост мо дер ни стич ки био би на слов 
књи ге И. Кал ви на Ако јед не зим ске но ћи не ки пут-
ник. Мо жда се пре ње га не ко и се тио да по че так 
јед не ре че ни це про гла си на сло вом, али овај је сва
ка ко нај по зна ти ји те вр сте. Не део већ чи та ву ре че
ни цу, и то ону ко јом „де ма ски ра“ аутор ску „не по
у зда ност“, уна пре ђу је у на слов Ми хај ло Пан тић, 
са вре ме ни срп ски про за и ста (Не мо гу да се се тим 
јед не ре че ни це). У по и гра ва њу на сло ви ма на пост
мо дер ни стич ки на чин нај да ље је, чи ни се, оти шао 
Ч. Бу ков ски — Ка ква ко рист од на сло ва (а то је 
ујед но и на слов зго дан за кра ђу). Зло чин и ка зна 
не по гре ши во при зи ва До сто јев ског а игра је тим 
ве ћа што је и у овом слу ча ју ро ман а аутор је про
фе сор ко ји, из ме ђу оста лог, пре да је и До сто јев
ског. Је беш на слов је мо гао би ти увр штен и ме ђу 
ла сцив не, али се у овој гру пи на шао због иро нич
ног и са мо и ро нич ног ко је са др жи у се би.

4. По себ но за ни мљи вим чи не се ла сцив ни на
сло ви. У њи хо вом осми шља ва њу (бар у до ма ћим окви
ри ма) пред ња чи осoбена по ја ва у срп ској књи жев но сти 
— Ми о драг Ра и че вић (по не кад Т. Х. Ра ич). Без ма ло сва ки 
на слов ње го вих пе са ма, про зних за пи са ду хо вит је, а по
себ но се ис ти чу на сло ви књи га — „ме то ни миј ски“ Сви ра-
ње Ма ла пар теу, дво сми сле ни Му зи ни ве тро ви или Три це 
и ку’чи не. „Со чан“ је и на слов збир ке књи жев них кри ти ка 
Љи ља не Шоп Пи са ње уз ве тар. Два по след ња по ме ња њу 
јед ног сло ва под се ћа ју на Ухо, гр ло, нож, као и Ве ли ки на-
род ни кур вар.

5. Не на мер но ду хо ви тим мо гу се на зва ти они на сло ви 
код ко јих ни је би ло ни ка кве на ме ре да на сме ју, раз га ле. 
Та кав је ре ци мо на слов ста ре књи ге Екс це си Ту ра ка у Ср-
би ји. Или озбиљ на сту ди ја с на уч ним де мо граф ским пре
тен зи ја ма Ви шко ви жен ског ста нов ни штва. Или на слов 
Књи га пи та ња за ни мљи ве „књи жев не по ја ве“ 20их го
ди на 20. ве ка у Ср би ји, Алек се Кри сти ћа са под на сло вом 
ко ка же да је Хр ват? За што и по че му је Хр ват, те ни је 
Ср бин... од го вор кад про чи таш са др жи ну ове књи ге са зна-
ћеш?! По себ но успе шан на слов ове вр сте је За кон о ман гу-
пи ма ко ји нам от кри ва ка ко се зна че ње јед не ре чи (ман гуп 
— сто ка ко ја лу та без вла сни ка) из Ср би је кне за Ми ха и ла 
вре ме ном из гу би ло а до нас сти гло из ве де но. Ја сно је да 
ни је би ло на ме ре да се ро ђе ње де те та схва ти као ште та, 
али је не ка ко та ко ис па ло у на сло ву Не же ље но ро ђе ње де те та као слу чај 
ште те и од го вор ност ле ка ра. По сле ди це би би ле вр ло не при јат не ако би се 
на слов На га зне ми не — са ре чи на де ла схва тио до слов но. И, на кра ју, ка ко 
да ти од го вор на пи та ње Шта да оче ку је те док че ка те бе бу? Или За што се 
ни сте уби ли? Мо жда је од го вор у на сло ву из пр ве гру пе — Са мо у би ства за 
при мер.

1. Текст је из ка та ло га исто и ме не из ло жбе.
Де јан Ву ки ће вић

Каква корист од наслова


