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КАТАЛОГ
Лектира за основну школу
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ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд
Обилићев венац 5, 11000 Београд
e-mail: k ontakt@zavod.co.rs
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www.zavod.co.rs
СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈУ
Милорада Јовановића 11, 11000 Београд - Жарково
Централа 011/3051-900; 3051-912
ОДЕЉЕЊЕ ЗАВОДА У НОВОМ САДУ
Сремска 7, 21000 Нови Сад
комерцијала 021/6616-310; 6623-454; факс 021/522-069

КЊИЖАРЕ
БЕОГРАД

Обилићев венац 5, 011/2630-763
(за основну школу)
Обилићев венац 5, 011/2638-405
(за средњу школу)
Косовска 45, 011/3227-088
Палмотићева 1а, 011/3224-706
Вукасовићева 50, 011/3594-835
Јурија Гагарина 14к, 011/6302-227
Милорада Јовановића 11, 011/3051-966
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НОВИ САД

Сремска 7, 021/662-4433
Матице српске 1, 021/417-625

НИШ

Трг краља Александра 3, 018/511-428

КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Владе Ћетковића 1, 028/425-111

Каталог лектира – I разред
Дело: А ла

је леп овај свет,
избор из поезије за децу
Аутор: Јован Јовановић Змај
Илустратор: Дарко Ђорђевић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 37 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 11901
Сиже
Јован Јовановић Змај највише је писао за децу и о деци. То су песме високог
моралног значаја и са обавезном поуком.
Захваљујући својој способности да посматра живот из угла детета, вешто је успео да
придобије најмлађу публику, која и дан-данас ужива у стиховима и поистовећује се са
ликовима из песама.
Његове најпознатије песме су „Ала је
леп овај свет”, „Ала су то грдне муке”, „Кажи
ми кажи”, „Голема репа”, „Деда и унук”, „Жаба
чита новине”, „Пачја школа”, „Таши, таши”,
„Циганин хвали свога коња” и многе друге.

Белешка о писцу

Ј

ован Јовановић Змај је рођен у Новом Саду 1833. године. Био је један од највећих лиричара српског романтизма. По занимању је био лекар, а током целог свог живота бавио се уређивањем и издавањем књижевних, политичких и дечјих часописа. Најзначајније Змајеве збирке песама су „Ђулићи” и „Ђулићи увеоци”, прва о сретном породичном животу, а друга о болу
за најмилијима. Поред лирских песама, писао је сатиричне и политичке песме, а први је писац у српској књижевности који је
писао поезију за децу.
Умро је 1904. године у Сремској Каменици.
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Каталог лектира – I разред
Дело: Тако

је причала
мени моја бака
Аутор: Десанка Максимовић
Илустратор: Биљана Миросављевић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 45 страна
Повез: тврд
Каталошки број: 11905
И
Сиже
У разнолики свет поља, шума и ливада
Десанка Максимовић је жарко заљубљена и
зато о њему и пева и прича. У њеним причама тај свет има људске особине. Песникиња
је са тим светом присна и чини нам се да су
птице и рибе, шумски путељци и планински
извори њени стари добри познаници. Само
она зна да нам каже зашто је лабуд бео, где
се сакривају патуљци и бауци, где живи цар
играчака и како се дозивају рибе возарице.
Она нам прича бајке. Лепота тог причања нас заноси и осваја. И док читамо
њене бајке и боравимо у њиховом свету, чини нам се да је све баш тако било и
постаје нам драго што смо у својој машти
доспели у такав свет.

Белешка о писцу

Д

есанка Максимовић рођена је 1898. године у Рабровици код Ваљева. Она је била песник, приповедач, романсијер, писац
за децу, а повремено се бавила и превођењем, махом поезије, са руског, словеначког, бугарског и француског језика.

Студирала је на одељењу за светску књижевност, општу историју и историју уметности Филозофског факултета у Београду.
Била је професорка књижевности и чланица Српске академије наука и уметности. Објавила је око педесет књига поезије, песама и прозе за децу и омладину, приповедачке, романсијерске и путописне прозе.
Њена поезија је и љубавна и родољубива, и полетна, и младалачка, и озбиљна и осећајна. Неке од њених најбољих песама
су: „Предосећање”, „Стрепња”, „Пролећна песма”, „Опомена”, „На бури”, „Тражим помиловање”, „Покошена ливада”, и „Крвава бајка”.
Године 1993, у својој 95. години, у Београду је преминула Десанка Максимовић.
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Каталог лектира – I разред
Дело: Откључана

скривница, избор
песама за децу
Аутор: Момчило Тешић
Илустратор: Звонимир Кенђел
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 66 страна
Повез: тврд
Каталошки број: 12911
Сиже
„Школовање” Момчила Тешића је било
живљење на земљи, са земљом и од земље.
Ни када је постао познат и признат, он није
престао да обрађује земљу, да се радује
сетви и жетви, да стрепи од мрких облака и
љутих ветрова. Зато је природа у његовим
песмама тако природна и схватљива. То су
чисте, једноставне слике, ведре и лепе, изречене разумљивим језиком. Свака песма
је ново чуђење и нова радост. Природа је
наизглед тако обична, а тако чудесна.

Белешка о писцу

М

омчило Тешић, земљорадник, књижевник и један од најпознатијих српских песника за децу, рођен је 1911. године у
Глумчу. Завршио је четири разреда основне и четири разреда ниже гимназије у Пожеги. Иако је кратко време био у
државној служби, цео радни век провео је бавећи се земљорадњом. Члан удружења сељака књижевника постао је
1938. године, а 1954. и члан Удружења књижевника Србије. Писао је поезију и прозу за децу и одрасле и сакупљао народне
умотворине.
Тешићеве песме су објављиване у многим листовима и часописима, превођене на стране језике и заступљене у многим
антологијама. У његовом литерарном опусу најбројније су песме за децу.
Момчило Тешић је умро 25. фебруара 1992. године у Глумчу.
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Каталог лектира – I разред
Дело: Од

змаја до
бескраја, избор из
српске поезије
за децу
Аутори: Игор Коларов,
Бранко Стевановић
Илустратор: Милица Ненадић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 123 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 11911

Сиже
Ово је твоја књига. Скроз. Пуна је чуда, слика и музике. Ако те неко пита каква је то књига, кажи:
„То је чудесна књига умотана у боје, која по цео дан пева!” А, затим отпевај или прочитај наглас једну
песму из ње. И још једну. И још једну... И сви ће видети да знаш разне тајне.
Свака књига има своје великане. Писци великани ове књиге су Јован Јовановић Змај, Десанка
Максимовић, Гвидо Тартаља, Григор Витез, Момчило Тешић, Душан Радовић, Драган Лукић, Добрица
Ерић, Љубивоје Ршумовић...
Читаоци – великани сте ви.
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Каталог лектира – I разред
Дело: Српска

народна
књижевност за децу
Аутор: Никола Вујчић
Илустратор: Љубомир Бабић
Формат: 15 × 23,5 cm
Обим: 424 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 32181
Сиже
Ова ће вас књига увести у чудесни свет саткан од најлепших нити нашег језика. Она ће вас
вратити у нека друга, стара времена и измишљене светове који и данас делују готово стварно.
Они су још ту, поред нас, само их треба открити.
Још се у успаванкама осећа тихи и умилни глас мајке која успављује своје чедо, још
из шаљивих песама одјекује смех, загонетке и
даље љубоморно чувају своје тајне, а узбудљиви свет бајки исприповедан је као да смо сви
у њему. Ето, ова књига вам враћа и дарује ваш
свет који расут у нашем памћењу треба чувати
и дивити му се. Па, уживајте!

Белешка о писцу

Н

икола Вујчић рођен је у Великој Градуси код Сиска 1956.
године. Он је српски књижевник и песник. Дипломирао је на
Филолошком факултету у Београду. Био је уредник часописа
„Знак”, главни и одговорни уредник „Књижевне речи”, уредник у
Књижевној омладини Србије, главни и одговорни уредник листа
„Задужбина” и уредник у издавачкој кући „Филип Вишњић”. Својом
поезијом чини један истрајан и самосвојан глас српске поезије.
Живи у Београду.
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Каталог лектира – I разред
Дело: Шевина

јутарња
песма
Аутор: Григор Витез
Илустратор: Биљана Миросављевић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 54 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 13907
Сиже
У овој књизи читаћете изабране песме Григора Витеза. Изабране, то значи најбоље. Његова песма настаје из дубине радозналог малог бића које тек спознаје свет, у игри језика и
маште, чуђењу и радовању. Витез је тај чаробни
свет детињства ухватио у најлепшим тренуцима
трајања, у непоновљивости слика и доживљаја.
Попут Душка Радовића чија је синтагма „поштована децо” одредила пут модерној песми за
децу, Витезове песме у којима језик шуми, гргољи и гугуће – представљају јединствену поетску имагинацију.

Белешка о писцу

Г

ригор Витез је рођен у селу Косовцу у Славонији 1911. године.
Био је српски песник, дечји писац и преводилац. Писао је поезију за децу и одрасле, приче и прозу за децу, сликовнице,
игроказе, али његово стваралаштво остало је недовољно познато
и вредновано.
Умро је 1911. године у Загребу.
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Каталог лектира – I разред
Дело: Језик

разиграни,
избор народних
умотворина
Илустратор: Звонимир Кенђел
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 80 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 11907
Сиже
Назвали смо ову књигу „Језик разиграни”
јер нам открива шта се све језиком којим
говоримо може рећи, испричати, опевати.
Ђацима првацима игра је нешто драго, познато
и блиско.
У овој књизи главна играчка је говор нашег
језика. Пажљиво, гласно, више пута читајте ове
кратке, немирне језичке играрије. Богатство
језика створио је народ, стварале су га од
давнина баке, мајке и деца. Можда многи нису
ни знали да читају и пишу, али су памтили и
старији млађим причали и певали. Касније је
забележено и доспело до наших дана.
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Каталог лектира – II разред
Дело: Е,

баш то, избор из
савремене поезије
за децу
Илустратор: Младен
Анђелковић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 124 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 12913

Сиже
Слушајте, чујете ли? Речи су играчке, а песма је игра.
Од песме се расте, кикоће, певуши, намигује, размишља,
ћути, скаче. Па, изволите. Проверите. А сад ви.
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Каталог лектира – II разред
Дело: Плава

МЕСЕЧИНА
Аутор: Добрица Ерић
Илустратор: Борис Кузмановић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 82 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 15917

Сиже
Ова књига пружа могућност да откријеш
поезију. Узми је кад си расположен за читање и
читај, све док не пронађеш песму која одговара
твом расположењу у том тренутку.
Добрица Ерић је, дакле, плави сањар. То
јест – песник. Љубав према завичају у његовим
песмама извире из успомена на детињство.
Зато није чудно што у његовим песмама често
видимо село и све оно што је у селу и околини
лепо и пријатно: куће, ливаде, цвеће и наравно,
људи. У песмама срећемо и чуђење, патњу,
трагање, радост и још много слика и осећања
које само песник уме да пронађе, наравно, у
пределима маште.

Белешка о писцу

Д

обрица Ерић је рођен 1936. године у Доњој Црнући. Он је српски књижевник, песник, прозни и драмски писац.
Аутор је више романа, 5 књига лирске прозе, 23 збирке песама, 5 позоришних драма и преко 40 књига за децу.
Заслужни је уметник града Београда. Дела су му продата у тиражу од милион примерака. Доста их је преведено на стране
језике.
Живи и ради у Београду и Гружи.
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Каталог лектира – II разред
Дело: Доживљаји

мачка Тоше
Аутор: Бранко Ћопић
Илустратор: Младен Анђелковић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 78 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 12915
Сиже
„Доживљаји мачка Тоше” су радо читани
већ више од 50 година. На самом почетку нећемо ништа обећавати, иако смо сигурни да ћеш
се добро забавити читајући о доживљајима
славног мачка Тоше, чича Трише, пса Шарова,
Миша пророка, буволовца Жуће и других.
Ово је књига о необичном пријатељству између млинара Трише, који се пење на орах да
би дохватио месец и мачка Тоше, шаљивџије и
враголана. Они живе у миру и слози, али једног
дана деди нестаје сочно парче сланине. Мачак је омастио брк не слутећи да ће тако запасти у велику невољу. На свом путу избављења
мачак доживљава незаборавне авантуре, а
његов дневник је сведочанство да и највећи
непријатељи,мачка, миш и пас могу постати нераздвојни пријатељи.

Белешка о писцу

Б

ранко Ћопић је рођен 1915. године у Хашанима у Босни. У књижевности се јавио пре Другог светског рата. Пише песме,
приповетке, романе, сатире и аутор је неколико сценских текстова. Објавио је велики број књига од којих су најпознатије:
„Под Грмечом”, „Борци и бјегунци”, Јежева кућа”, „Приче партизанке”, „Башта сљезове боје”, „Осма офанзива”, „Доживљаји
Николетине Бурсаћа”.
Он спада у ред наших писаца који топлим приповедањем, животним реализмом и занимљивим причањем подједнако привлачи и децу и одрасле.
Бранку Ћопићу су, као и многим нашим страним писцима, непосредни догађаји бивали понекад повод да напишу књижевно дело. Оставши рано без родитеља, нашао се под заштитом свог деде, Рада Ћопића и стрица Николе, који ће касније постати
омиљени ликови Бранковог приповедања.
Трагично је изгубио живот 24. марта 1984. године.
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Каталог лектира – II разред
С
 рпске народне бајке
Илустратор: Вуга Радуловић
Живковић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 133 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 12917
Дело:

Сиже
Ове бајке су избор из збирке „Српске народне приповјетке” које је пре више од сто година сачинио Вук
Стефановић Караџић. Он је ове приповетке записивао од најбољих приповедача. У овим бајкама срешћемо
разне јунаке и бића. Проналазићемо „којекаква чудеса”: моћ разумевања „немуштог језика” (тајна која се чува
животом); змијског цара, змајеве, аждаје и але; тајну одрастања (откриће ти је Биберче); упознаћеш нашу Мару
– „пепељугу” и још много тога...
Стићи ћеш до сунчеве, месечеве и ветрове мајке, опловићеш свет галијом, јахати крилате коње, спасаваћеш
принцезе и видети благо небројено.
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Каталог лектира – II разред
Дело: Деца

могу
да полете
Аутор: Љубивоје Ршумовић
Илустратор: Биљана
Миросављевић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 69 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 13911
Сиже
Љубивоје Ршумовић је један од оних песника који је одабрао игру и шалу као облик разговора са својим читаоцима. Његове песме су
махом духовите, са одређеним поукама. Прочитамо ли више пута неке песме, закључујемо да
смо открили свет нови око себе и у себи, Ршумовић и ми, заједно.

Белешка о писцу

Љ

убивоје Ршумовић је рођен 1939. године у Љубишу на Златибору. Школовао се у Љубишу, Чајетини, Ужицу и Београду.
Дипломирао је на Филолошком факултету у Београду, на Одсеку компаративне књижевности.
У Београду је упознао Душка Радовића, под чијим утицајем је почео да пише песме за децу. Радио је на Радио Београду,
затим на Телевизији Београд, где је био аутор емисија за децу „Хиљаду зашто”, „Хајде да растемо” и „Фазони и форе”. Данас живи
у Београду.
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Каталог лектира – II разред
Дело: Палчица

Аутор: Ханс Кристијан Андерсен
Илустратор: Ивица Стевановић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 71 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 12903

Сиже
Андерсен је један од највећих писаца бајки
на свету. Бајке из ове књиге повешће те у неко
старо доба када су се испуњавале жеље. Са
јунацима ових бајки проћи ћеш кроз један
чудесан свет у којем и животиње и биљке и
предмети имају људске особине.
Његове приче су разумљиве, буде машту и
лако могу занети, јер је он сам умео да машта,
увиђа разна чудеса и размишља као деца.

Белешка о писцу

Х

анс Кристијан Андерсен рођен је 1805. године у месту Оденсе у Данској. Био је дански књижевник, познат као писац бајки.
Он је проширио тематику бајке, развијао народне мотиве, али и стварао оригиналне приче. Квалитет његових бајки је,
између осталог, у томе што је уклопио поезију у причу, писао богатим, лаким и лепршавим језиком, са пуно хумора испод
којег се често могу наћи озбиљни, тужни, иронични мотиви из којих деца могу учити — „Оловни војник”, „Царево ново одело”,
„Мала сирена”...
Умро је 1875. године у Копенхагену.

15

Каталог лектира – II разред
Дело: Бајке

Аутор: А
 лександар

Сергејевич
Пушкин
Илустратор: Ивица Стевановић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 69 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 12905

Сиже
У овој књизи прочитаћете две бајке: „Бајку
о рибару и рибици” и „Бајку о цару Салтану”.
Упознаћете различите ликове, обичне и необичне, добре и зле. Заволећете скромног деду
и златну рибицу, а љутићете се на нескромну
бабу. Саосећаћете се са славним кнезом Гвидом
Салтановичем, његовом мајком и прекрасном
царевом кћерком – лабудицом, који се боре
против неправде. И овде се преплиће оно што
је могуће и оно што се дешава само у машти,
али пошто је ове бајке написао песник, оне се
разликују од већине осталих бајки које су написали Андерсен, Браћа Грим и други.

Белешка о писцу

А

лександар Сергејевич Пушкин рођен је у Москви 1799. године. Он је био руски књижевник. Многи га сматрају за најбољег
руског песника и оца модерне руске књижевности. Пушкин је међу првима у Русији почео да пише народним језиком и
дистанцирао се од романтичарске књижевности популарне у западној Европи. Направио је стил који је мешао сатиру,
романтику и драму.
Пушкин је волео бајке. У детињству их је слушао од своје дадиље. Када је одрастао и сам их је писао. Поред „Бајке о рибару
и рибици” и „Бајке о цару Салтану” познате су и „Бајка о златном петлићу”, „Бајка о царевој кћери и седморици витезова”, „Бајка
о попу и слузи и његовом Балди” и друге.
Умро је 1837. године у Санкт Петербургу.
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Каталог лектира – II разред
Дело: Ја

сам чудо видео,
народне загонетке,
шаљиве приче и песме,
бајке, басне и пословице
Илустратор: Биљана Савић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 78 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 12909
Сиже
За ову другу књигу народне усмене
књижевности припремили смо невелик избор
дела с којим се нисте сусрели у збирци Језик
разиграни. У њима се богатим језиком причају
маштања, мудрости, радозналости. Пева се о
могућим и немогућим догађајима, чудима и
лагаријама. Сликају се особине људи. Збијају
се шале на рачун хвалисавости, лењости,
лукавости, а изражава поштовање према добру,
скромности, вредноћи, слози.
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Каталог лектира – II разред
Дело: Ако

желиш
Илустратор: Љубомир Бабић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 69 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 12901

Сиже
У овој књизи наћи ћете преко 50 најлепших
песама наших познатих песника – Десанке
Максимовић, Душана Радовића, Драгана Лукића, Стевана Раичковића, Добрице Ерића,
Пере Зупца, Мирослава Антића и многих других.
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Каталог лектира – III разред
Дело: Столице,

зашто не
корачаш, избор из
поезије за децу
Аутор: Драган Лукић
Илустратор: Младен Анђелковић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 65 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 13913
Сиже
Драган Лукић пише о обичним стварима са
којима се сусрећемо сваког дана: о столици, о
женском шеширу и рукавицама, о бензинској
пумпи и аутомобилима... Све су ове ствари
обичне, у животу незанимљиве. Песник не
познаје незанимљиве ствари.

Белешка о писцу

Р

ођен је у Београду 1928. године. После студија радио је једно време као професор српског језика и књижевности, а затим
је прешао у Радио Београд, где је био уредник Програма за децу.
Песме и приче за децу почео је да објављује у часописима за децу, као што су: „Полетарац”, „Змај”, „Весела свеска” и другим.
Лукић и данас објављује своје песме у часописима, али је издао и велик број збирки песама и приповедака за децу. Наводимо
само неке од њих: „Из једног џепа”, „Дечаци, девојчице и одрасли”, „Мој тролејбус”, „Овде станују песме”, „Вагон прве класе”, „Како
расту ногавице”, „Шта тата каже”, „Деца и џинови” и друге.

19

Каталог лектира – III разред
Дело: Позив

за игру, избор
позоришних комада
Илустратор: Зоран Пешкан
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 95 страна
Повез: тврд
Каталошки број: 13915

Сиже
Приче које ћемо у овој књизи читати, а које
би се врло лако могле претворити у својеврсну
игру, заправо су драмски текстови. Најчешће
ћемо срести ликове и ситуације (тј. збивања)
који су из нашег свакодневног живота, али и
оне занимљиве какве бисмо сигурно волели да
упознамо. У оваквим играма своје место морају
имати и измишљена бића (као што су патуљак
или змај), а кукуруз, па и пас или кртица, дружељубиво страшило и чак једна школска година, могу да говоре. А, никако није чудно што су
догађаји и ликови најчешће комични, јер такви
су и дани нашег школског живота и детињства,
а текстови су поређани тако да се прво срећемо
са једноставним сликама, па онда тек долазимо
до сложенијих прича. Важно је знати да свако
дете може бити, наравно – у оваквим играма,
сваки лик ове књиге која је пред нама.
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Каталог лектира – III разред
Дело: Трећи

царев син,
избор из бајки
Аутор: Браћа Грим
Илустратор: Борис Кузмановић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 55 страна
Повез: тврд
Каталошки број: 13909

Сиже
Већ знамо да нас бајке одводе у чудесне
крајеве и светове. У њима срећемо многе
чаробњаке који људима или помажу или одмажу, јер они непогрешиво разликују људску
добродушност и злоћу. Са бајкама стижемо у
тајанствене шумске кућице и у просјачке колибе, али и у раскошне царске дворце и племићке
замкове. Оне нам омогућавају да се нађемо у
друштву принцеза и царевића, али и просјака и
ратара сиромаха.

Белешка о писцу

Б

раћа Јакоб и Вилхелм Грим рођени су 1785. и 1786. године. Они су саставили једну од најзначајнијих постојећих збирки
бајки. 1812. године појавила се прва едиција, међутим, стално су настајале нове измене и додаци, до педесетих година
деветнаестог века. Збирка браће Грим је на крају бројала више од 200 прича. Они су историчари и веома су прецизно записивали бајке, поштујући народну традицију.
У најпознатије бајке убрајају се: „Снежана и седам патуљака”, „Ивица и Марица”, „Златна гуска”, „Три прасета”, „Вук и седам
јарића”, „Златна рибица”, „Црвенкапа” и „Трнова ружица”.
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Каталог лектира – III разред
Дело: Приче

са извора,
избор народних бајки,
приповедака и басни
Илустратор: Биљана Миросављевић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 117 страна
Повез: тврд
Каталошки број: 13903

Припремите се да у овој књизи откријете:
Како народне бајке тумаче судбину људи: зашто су
једни срећни, а други несрећни?
Зашто не постоје тајне на земљи?
Какав свет живи у тајанственим горама?
Како чаробни предмети помажу људима?
Какве препреке човек мора да савлада за остварење
своје љубави?
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Каталог лектира – III разред
Дело: Позив

на путовање,
избор из поезије и прозе за
децу
Аутор: Душан Радовић
Илустратор: Ивица Стевановић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 75 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 14903
Сиже
„Читаћете ове песме и приче. У њима је све
што је овај писац хтео и умео да каже. Како се
пишу овакве песме и приче? Реч по реч, као што
је одштампано. А зашто баш те речи и такве приче? Овај писац хтео је нешто лепо и допадљиво
да исприча деци. ”

Белешка о писцу

Д

ушан „Душко” Радовић рођен је 1922. године у Нишу. Он је био песник, писац, новинар, афористичар и ТВ уредник. Радио је као главни уредник „Пионирских новина”, уредник Програма за децу Радио Београда, уредник Програма за децу
Телевизије Београд, уредник листа „Полетарац”, новинар „Борбе“ и (од 1975. године) уредник Студија Б.
Душан Радовић је српски писац за децу и његова дела су ведра, животна и блиска дечјој свакодневници („Поштована
децо”, „Смешне речи”). Писао је текстове за телевизијске серије („На слово, на слово”), афоризме („Београде, добро јутро”) и
радио-драме („Капетан Џон Пиплфокс”).
Умро је 1984. године у Београду.
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Каталог лектира – IV разред
Дело: БЕЛА

ГРИВА
Аутор: Рене Гијо
Илустратор: Дарко Ђорђевић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 81 страна
Повез: тврд
Каталошки број: 14905

Сиже
У овој књизи описано је чудесно
пријатељство једног храброг дечака и прелепог, слободног, дивљег коња. Смештена
у предео непрегледних мочвара по којима
галопирају дивљи пастуви, ова необична прича
нас учи да слобода и љубав немају цену.

Белешка о писцу

Р

ене Гијо је био француски писац за децу који је живео у Африци. Рођен је у општини Куркури у западној Француској 1. јануара
1900. године. Након студија наука преселио се у Сенегал где је радио као учитељ. Више од 20 година провео је у Африци и
већина његових књига потиче из тога времена. У мноштву његових књига истичу се „Краљ мачака”, „Бела Грива”, „Сирга,
краљица афричке џунгле” и др. Године 1964. је добио књижевну награду „Ханс Кристијан Андерсен”, престижну награду на пољу
књижевности. Умро је у Паризу 26. марта 1969. године.
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Каталог лектира – IV разред
Дело: Принц

облака
Аутор: Гроздана Олујић
Илустратор: Борис Кузмановић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 104 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 14907

Сиже
Бајке је Гроздана Олујић градила на изворима богатства народних бајки, али новим
симболима и савременим поетским језиком.
Најчешћи мотив њених бајки су деца, и то
усамљена деца, која су у савременом животу
затворена у високим облакодерима, међу бетонским зидовима. Маштају о љубави, чезну за
друштвом и нежношћу и у сталном су трагању
за сопственим путем и срећом.

Белешка о писцу

Г

роздана Олујић је рођена 1934. године у Ердевику. Гимназију је завршила у Бечеју. Дипломирала је и магистрирала енглески
језик и књижевност на Универзитету у Београду.
Књижевним радом почела је да се бави веома рано. У средњошколским данима објављивала је своје радове у „Стражилову” и „Младој култури”.
Неки од најпознатијих романа за одрасле су „Излет у небо”, „Гласам за љубав”, „Дивље семе” и други. За децу је објавила књиге
бајки „Седефна ружа” и друге бајке, „Небеска река” и роман „Звездане луталице”. Добитник је многих награда за књижевно стваралаштво, а књиге су јој преведене на више од тридесет језика.
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Каталог лектира – IV разред
Дело: Кроз

васиону и
векове
аутор: Милутин Миланковић
Илустратор: Вуга Радуловић
Формат: 14 × 20 cm
Обим: 371 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 32213

Сиже
Ово је једна од најлепших књига написаних
за популаризацију науке. Књига „Кроз васиону
и векове” сачињава 37 писама које је аутор упутио својој неименованој драгој пријатељици. Он
јој је у тим писмима на једноставан, занимљив,
понекад духовит и необично сликовит начин објашњава најзначајније појаве, не само
из астрономије већ и из геологије, историје
и науке уопште. Иако замишљена као научна
историја астрономије, ова књига није само водич кроз историју те науке већ и имагинарно
путовање кроз простор и време, времеплов у
коме нам се отварају необични и невероватни
светови чије загонетке радознали људски ум
вековима покушава да разреши.

Белешка о писцу

M

илутин Миланковић рођен је у Даљу 28. маја 1879. године. Он је био српски инжењер, климатолог и астроном. Оснивач
је катедре за небеску механику на Београдском универзитету и светски уважаван научник, познат по теорији ледених
доба. Уз изузетно образовање не само из природних наука, историје, књижевности, уметности, филозофије, имао је и
несумњиви књижевни дар. По лепоти језика и јасноћи стила њему припада место најбољег писца међу научницима.
Умро је у Београду 1958. године.
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Каталог лектира – IV разред
Дело: Јутро

на месецу,
избор из светске поезије и
прозе за децу
Илустратор: Светлана Морача
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 110 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 14910

Сиже
Писци разних народа написали су много лепих песама и занимљивих прича, од којих су неке и у овој твојој
домаћој лектири. Ти писци живе широм света, па се у
овим песмама и причама говори о људима из различитих
земаља, припадницима бројних нација и раса. Ова ће те
књига провести кроз тај разнолики свет, а у њему су претежно дечаци и девојчице.
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Каталог лектира – IV разред
Дело: Сунце

је почело
да се злати, избор из
поезије за децу

Аутор: Милован Данојлић
Илустратор: Дарко Ђорђевић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 77 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 14915

Сиже
Песник Данојлић пева о плодовима на твом
столу: јабукама, крушкама, грожђу, лубеници,
онако као човек који их по први пут проналази. Пева о авантури сласти, укуса, мириса и
боја, о сусрету са разумљивом и блиском природом. Ту су и друге појаве које те свакодневно
окружују: доброта воде на извору или у чаши у
руци, ваздух у коме се изобилно купаш, сунчева
светлост у којој полако зри и твој лик, пропланак који препознаје шетачев корак и позива га
на игру.

Белешка о писцу

М

илован Данојлић је рођен 1937. године у селу Ивановцима у Србији. Гимназију је учио у Љигу и Београду, где је и дипломирао на Филолошком факултету.
Данојлић пише песме и огледе, а показао се и као врстан преводилац. Прву збирку песама за децу „Како спавају трамваји”
објавио је 1959 године, а следиле су је „Фуруница јогуница” (1969), „Родна година” (1972) и „Како живи пољски миш” (1979).
Носилац је високих награда за поезију, роман и превођење.
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Каталог лектира – IV разред
Дело: Град

градила
бјела вила, избор
митолошких, обредних
и обичајних народних
лирских песама
Илустратор: Лазо Сатмари
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 101 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 14901
Сиже
Митолошке песме су вероватно најстарији
слој наше усмене лирике. Оне певају о далеком времену људског сна – о томе како је по
народној машти некада могао бити стваран
свет из загонетних дубина хаоса, из којег су,
однекуд, израњали сунце, месец, и звезде да
га обасјају и загреју. Зато су небеска тела главни јунаци ових песама. У њиховим фантастичним градитељским подухватима, путовањима,
женидбама, у њиховој игри, чак, одсликава се
стварање.
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Каталог лектира – IV разред
Дело: Испеци

па реци,
избор народних питалица,
загонетака, пословица и
анегдота
Илустратор: Ивица Стевановић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 75 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 14913

Сиже
Наслов ове збирке је једна позната пословица. Досетили смо се да она значи: „Добро размисли, па кажи”.
Увек је лакше питати него одговорити, поготово паметно и духовито. Одабрали смо седамдесетак загонетака о човеку, животињама, биљкама, предметима, природним појавама, небеским телима. У књизи проналазимо
и питалице, пословице и анегдоте које представљају бисер нашег народног стваралаштва. Збирка је право
богатство памети, радозналости, мудрости и животног искуства.
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Каталог лектира – IV разред
Дело: Ма ли

пират
Аутор: Анто Станичић
Илустратор: Младен Анђелковић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 170 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 14911

Сиже
Ово је занимљив и узбудљив роман чија ће
те радња повести далеко у историју, у једну од
година осамнаестог века. У машти писца поново је створено „оно што је некад било и што
није било, оно што се догодило и што се могло
догодити”
„Мали пират” је књига о поморцима –
Бокељима и њиховој борби против турског
гусара који је отео сестру капетана Илка и
Миљана. Овај авантуристички роман обилује
поморским појмовима, те разним досеткама и
опасним, драматичним ситуацијама. Можемо
доста сазнати и о обичајима Бокеља у то време.

Белешка о писцу

А

нто Станичић се родио у Тивту 1909. године.
Скоро цео свој радни век провео је и радио у Београду, равно тридесет година, где је и пензионисан 1978. године.
Своју прву књигу „Приче на граници истине” објавио је 1952. године. Четири године касније (1956) излази његова знаменита књига „Мали Пират”. У својим делима Анто Станичић обрађује вечиту жељу човека да превазиђе своје слабости, човеков
сан да створи један бољи свет у коме би владале људске врлине као што су љубав, пријатељство, поверење и изнад свега
слобода.
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Каталог лектира – IV разред
Дело: Слоновска

музика,
избор из светске поезије и
прозе за децу
Илустратор: Милан Павловић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 128 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 14917

Сиже
Овај избор није ништа друго до позив на откривање чудесних вртова сакривених у књигама света. У „Слоновској музици” не важе никаква правила. Може се читати било кад, било где,
преко реда, редом или одназад. Сваки читалац
нека пронађе свој начин читања.
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Каталог лектира – IV разред
Дело: Алиса у земљи чуда
аутор: Луис Керол
Илустратор: Биљана Миросављевић
Формат: 16 × 22 cm
Обим: 105 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 13901

Сиже
Књига „Алиса у земљи чуда” за коју сам
писац каже да је бајка, представља раздрагано,
весело, али и чудесно књижевно дело.
Када се стрмоглави у рупу Белог зеца, Алиса
открива један необичан свет, пун чудних бића.
Ступивши у земљу чуда, Алиса упада у узбудљиву
авантуру – биће присутна на необичној чајанки
где, окусивши мало чаја, постаје мања од мрава,
а одмах затим, грицнувши колачић, нарасте
виша од куће. Хоће ли Алиса, тражећи излаз из
луде авантуре, наћи пут до своје куће?

Белешка о писцу

Ч

арлс Лутвиџ Доџсон, познатији по свом псеудониму Луис Керол, родио се у јужној Енглеској 1832. године. Он је био енглески писац и математичар. Познат је првенствено као писац књига за децу. Аутор је најчитанијих дела енглеске књижевности: „Алиса у земљи чуда” , „Кроз огледало и шта је Алиса тамо нашла”, „Лов на Снарка”, „Силвија и Бруно”.
Луис Керол је умро 1898. године.

33

Каталог лектира – V разред
Робинзон Крусо
Аутор: Данијел Дефо
Илустратор: Љубомир Бабић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 303 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 15901
Дело:

Сиже
Ми данас живимо окружени тековинама цивилизације: електричном струјом, разним превозним средствима. Радио, телевизија, филм,
новине, књиге и најсавременија електронска
средства комуникације омогућују нам да о свему будемо брзо и добро обавештени и да из
дана у дан стичемо нова знања.
Да ли би човек, да се случајно нађе на неком
пустом острву, могао да живи без свега тога?
Овај роман Данијела Дефоа одговориће на
то питање и показаће да ли се маштом може
предвидети све што би доживео човек на
пустом острву сам.

Потпуни наслов
Дефоовог романа гласи:
ЖИВОТ И НЕОБИЧНЕ ПУСТОЛОВИНЕ
РОБИНСОНА КРУСОА МОРНАРА ИЗ ЈОРКА
који је двадесет и осам година живео
сасвим сам на ненасељеном острву крај
америчке обале, близу ушћа велике
реке Ориноко, пошто је био избачен
на обалу после бродолома, приликом
којега је страдала сва посада осим њега;
са повешћу како су га најзад исто тако
чудесно спасли гусари.
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Белешка о писцу

Б

иографи Данијела Дефоа нису сасвим сигурни да ли се родио
1659, 1660. или 1661. године, јер књиге рођених у оно време
нису вођене тако савесно као данас. У погледу године смрти
нема дилеме – Данијел Дефо је умро у Лондону 1731. године.
Док није постао писац, Данијел Дефо се бавио различитим пословима. Славу је стекао тек романом Робинзон Крусо, који је врло
брзо постао популаран и међу омладином и међу старијим читаоцима, а преведен је на готово све језике света.

Каталог лектира – V разред
 оживљаји Тома
Д
Сојера
Аутор: Марк Твен
Илустратор: Љубомир Милачић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 286 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 15903
Дело:

Белешка о писцу

П

раво име писца је Самјуел Ленхорн Клеменс, а
књижевни псеудоним Марк Твен. Родио се 1835.
године у Мисурију. У раном детињству остаје
без оца и бива приморан да ради различите послове.
Био је шегрт у штампарији, речни пилот на Мисисипију, добровољац у америчком грађанском рату. Најдуже се бавио новинарством, које га је и повезало са
књижевним радом.
После великог успеха једне његове хумореске
1865. године узима књижевни псеудоним Марк Твен.
Он га подсећа на живот на реци, јер долази од повика
мерача дубине на Мисисипију који гласи „Маркирај
два!”, то јест обележи два хвата газа лађе, што се на
енглеском каже: „Маrk Тwain!”
Путовао је по Америци, Јужној Европи и Блиском
истоку. После женидбе Оливијом Ленгдн 1870. године
настанио се у Хартфорду, у држави Конектикат, где је
и створио бројна дела у којима описује догађаје из детињства и младости.
Марк Твен је писао репортаже, хумореске, путописе, приповетке и
Сиже
романе.
Најпознатији романи су: Доживљаји Тома Сојера;
Доживљаји Тома Сојера је роман у коме је писац Марк Твен оживео успомене из деДоживљаји Хаклбери
тињства. Том Сојер је живео у истим условима као и писац, а све остале личности из романа
Фина; Живот на Мипредстављају стварне особе из пишчеве околине.
сисипију; Краљевић и
Сазнаћеш много о начину живота на америчком западу тридесетих година деветнаестог века.
просјак.
Том Сојер је немиран и враголаст дечак без родитеља, који своје детињство пуно аванУмро је 1910. годитура и необичних догодовштина проводи у кући своје тетке на обали реке Мисисипи.
не, а свет га је искреТом је пун идеја за игру и њему никада не може бити досадно, чак ни онда када обавља
но ожалио као свог
њему мрске послове.
омиљеног писца.
Том Сојер пре свега представља симбол дечачке слободе и неспутаности, јер он може
сваку маштарију претворити у стварност.
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Каталог лектира – V разред
Дело: Хајдуци
Аутор: Бранислав Нушић
Илустратор: Звонимир Кенђел
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 195 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 15913

Сиже
Побећи од свакодневних обавеза и
дужности, отиснути се у свет снова, маште, у
авантуру – то је природна дечја жеља, зар не?
У овој књизи описане су маштарије групе
дечака са београдске периферије који су
покушали своје жеље да претворе у стварност.
Да би то остварили, они су се окупили у дечју
дружину. Више заинтересовани за игру него за
школу, они одлучују да побегну од куће и оду у
хајдуке.

Белешка о писцу

Б

ранислав Нушић рођен је у Београду 1864. године, а ту је и умро 1938. године. Он је наш истакнути писац: драматичар,
приповедач, романсијер, путописац. Најзначајнији и највреднији део његовог књижевног стваралаштва представљају комедије, међу којима су најпознатије: Народни посланик, Сумњиво лице, Протекција, Госпођа министарка, Ожалошћена породица, Покојник.
Не само да је писао за позориште него је и у позоришним кућама у Београду, Новом Саду, Скопљу и Сарајеву радио као
драматург или управник.
Одређени опус Нушићевог рада везан за позориште посвећен је деци. Он је 1903. године написао за децу комедију Наша
деца, а 1904. заједно са учитељем Михајлом Сретеновићем основао је прво дечје позориште у коме су улоге тумачила искључиво деца, а међу њима и Нушићева. На самом крају свог живота Нушић је допринео да се за децу у Београду оснује „Родино
позориште”, из ког је израсло данас веома познато позориште за децу „Бошко Буха”.
Свој једини дечији роман Хајдуци Нушић је написао у седамдесетој години живота, осетивши потребу да још једном оживи
дане детињства. Иако написан пре толико времена, овај први дечији роман хумористичког типа у српској књижевности ни данас није скоро ништа изгубио од своје занимљивости.
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Каталог лектира – V разред
 апетан Џон
К
Пиплфокс
Аутор: Душан Радовић
Илустратор: Милан Павловић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 61 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 15919
Дело:

Сиже
Гусарски капетан Џон Пиплфокс скупља
нову посаду за велику поморску авантуру
по јужним морима! Тражимо окретне и интелектуалне петаке који као од шале решавају укрштене речи, а уместо песница потежу мозак у борби са школским и морским
неманима. Помози нам да повратимо слободу гусарског живота и бескрај морског
плаветнила!

Белешка о писцу

Д

ушан „Душко” Радовић рођен је 29. новембра 1922. године у Нишу. Он је био песник, писац, новинар, афористичар и
ТВ уредник. Радио је као главни уредник „Пионирских новина”, уредник Програма за децу Радио Београда, уредник
Програма за децу Телевизије Београд, уредник листа „Полетарац”, новинар „Борбе“ и (од 1975. године) уредник Студија Б.
Умро је 16. августа 1984. године у Београду.
Душан Радовић је познати српски писац за децу и његова дела су ведра, животна и блиска дечјој свакодневници (Поштована
децо, Смешне речи). Писао је текстове за телевизијске серије (На слово, на слово), афоризме (Београде, добро јутро) и радиодраме (Капетан Џон Пиплфокс).
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Ш
 ешир професора
Косте Вујића
Аутор: Милован Витезовић
Илустратор: Маринко Лебовић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 119 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 15901
Дело:

Сиже
Иако је од почетка писан као роман, Шешир професора
Косте Вујића је своје прво јавно представљање имао као телевизијска драма, која је први пут приказана 24. фебруара
1972. године, и од тада шест пута репризирана, као најгледанија ТВ драма Телевизије Београд. Уврштена је и у Антологију телевизијске драме (1974).
Коста Вујић, главни лик романа, је ексцентрични професор немачког језика у Првој београдској гимназији. Роман
прати последњу, матурантску школску годину разреда коме је
професор Вујић разредни старешина, а која је и последња година рада пред пензију професора Вујића. Радња је смештена
на сам крај XIX века, а матуранти професора Вујића су они који
ће касније обележити Србију свог времена: Јован Цвијић, Михаило Петровић Алас, Јаков Продановић, Милорад Митровић,
Павле Поповић и др.

Белешка о писцу

М

илован Витезовић (11. септембар 1944. Витезовићи, Белоперица, Косјерић), српски писац. Био је уредник листова и
часописа Сусрет, Књижевне новине, Сатирикон, Јеж, дугогодишњи уредник Играног програма Телевизије Београд и главни уредник Уметничког програма Радио-телевизије Србије. Сада је универзитетски
професор на Академији уметности за предмет Филмски и телевизијски сценарио. Као спољни уредник за капитална дела Завода за уџбенике приредио је дела Павла Поповића, Богдана Поповића, Јована Скерлића, Милана Кашанина и Стојана Новаковића.
Пише песме, романе, драме, филмске и телевизијске сценарије, књиге за децу, есеје и афоризме. Објавио је четрдесетак књига, у преко двеста издања.
Аутор је дванаест бестселер романа (Шешир професора Косте Вујића, Лајање на звезде, Симфонија Винавер, Чарапе краља Петра, Хајдук Вељко Петровић,
Милена из Кнез Михаилове, Света љубав, Синђелић се са сунцем смирио, Принц Растко, Булерлеска у Паризу, Кад је невен био сунце, Госпођица Десанка).
Најзначајније његове збирке песама су: Слободније од слободе, Војници у воћњаку, Робијаши у срцу, Певање српско, Одбрана душе, Хамлет студира глуму, Сећање на нас; књиге афоризама: Срце ме је откуцало, Мождане капи, Мисларица, Луди драги камен, Човече, наљути се, Витешки кодекс; и
књиге песама за децу и младе: Ја и клинци ко песници, Наименовања, Песме које расту, Изабрано детињство.
Заступљен је у педесетак домаћих и страних антологија песама, сатира, афоризама, песама за децу и прича. Књиге је објављивао на немачком,
енглеском, руском, италијанском, француском, словеначком, македонском, румунском и грчком језику. Превођен је и објављиван у периодици и
антологијама и на пољском, чешком, мађарском, шведском, хебрејском, кинеском, бугарском и албанском језику.
Писао је за позориште, филм и телевизију. Аутор је и двадесетак радио-драма и монодрама.
Као телевизијски аутор, осведочио се телевизијском драмом Шешир професора Косте Вујића, телевизијским играним серијама Димитрије Туцовић, Вук Караџић и Приповедања Радоја Домановића. По његовим сценаријима снимљени су филмови Лајање на звезде, Кнежевина Србија, Краљевина
Србија и Где цвета лимун жут, као и документарна серија Карађорђе и Српска револуција.
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Дело:

Еро с онога свијета
– 50 шаљивих народних

приповедака

Младен
Анђелковић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 107 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 15911
Илустратор:

Сиже
У овој књизи одабрано је педесет шаљивих
народних приповедака. Читајући их боље ћете
упознати, разумети и заволети веома развијен
смисао народног ствараоца за шалу, смех и
подсмех.
У приповеткама сусрећемо се са Ером, Насрадин-хоџом, Циганином.
Варање, подвала, лукавство, лаж, досетка,
језичке двосмислености и мудре замке, дакле,
неочекивана понашања и реаговања јунака супарника у овим шаљивим двобојима стварају
задивљујуће комичне ефекте који тако збуњују
и изненађују противника да, у тренутку, поверује у немогуће. Основни судари су између
оних који имају власт, физичку и материјалну
моћ и оних који то немају; између господара и
слугу.
Збирку смо назвали Еро с онога свијета по
познатој и популарној шаљивој приповеци у
којој се Ера лажно представља и духовито вара
жену, њеног мужа и воденичара, а све то чини
убедљиво, брзо и лако.
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Дело: Јутра плавог сљеза
Аутор: Бранко Ћопић
Илустратор: Дарко Гркинић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 81 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 15923

Сиже
Пред тобом је избор из чувене збирке
прича Башта сљезове боје, из њеног првог
дела, Јутра плавог сљеза. Бранко Ћопић је
многима драг као писац који је у стању да
читаоца и растужи и обрадује, јер је живот
такав, у њему се стално смењују дани и
ноћи, радости и туге. Почев од приче
Башта сљезове боје, писац нас води на
путовање кроз своје детињство, у коме је
средишње место заузимао деда Раде. Мали
Бранко је деди веровао у свему, па чак и
кад му је овај рекао да је вук „зелен”…

Белешка о писцу

Б

ранко Ћопић је рођен 1915. године у Хашанима у Босни. У књижевности се јавио пре Другог светског рата. Пише песме,
приповетке, романе, сатире и аутор је неколико сценских текстова. Објавио је велики број књига од којих су најпознатије:
Под Грмечом, Борци и бјегунци, Јежева кућа, Приче партизанке, Башта сљезове боје, Осма офанзива, Доживљаји Николетине
Бурсаћа.
Он спада у ред наших писаца који топлим приповедањем, животним реализмом и занимљивим причањем подједнако привлачи и децу и одрасле.
Бранку Ћопићу су, као и многим нашим страним писцима, непосредни догађаји били понекад повод да напишу књижевно
дело. Оставши рано без родитеља, нашао се под заштитом свог деде, Рада Ћопића и стрица Николе, који ће касније постати
омиљени ликови Бранковог приповедања.
Трагично је изгубио живот 24. марта 1984. године.
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Дело: Песме о мајци
Аутор: Бранко В. Радичевић
Илустратор: Борис Кузмановић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 82 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 15915

Сиже
Ово је једна од најтоплијих књига на
свету. Веруј ми, многи су народи живели
на овом свету, па нестали. Само један
народ остаје за сва времена. То је један
посебан, вечни народ – народ мајки. Наше
мајке: твоја, моја или било чија, никада
неће престати да постоје. Увек ће живети у
нама њихове очи, које гледају у даљину и
питају се хоћемо ли доћи. Увек ће постојати
њихове руке спремне да загрле, помилују
и опросте све што смо им нажао учинили.

Белешка о писцу

Б

ранко В. Радичевић је рођен у Чачку 1925. године. Био је песник и приповедач, а бавио се и новинарством. Написао је
многе књиге за децу и одрасле. Током школовања и уопште друговања са књигом, упознаћемо се са многим његовим
књижевним делима: Лирика, Земља, Вечита пешадија, Плава линија живота, Бајке о гуслама и многим другим. Умро је 2001.
године у Београду.
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Није благо ни
сребро ни злато –
неисторијске народне
песме и песме о
Немањићима и
Мрњавчевићима
Илустратор: Младен Анђелковић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 99 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 15909
Дело:

Сиже
О многим збивањима у прошлости певале су
се или казивале стиховане приче и преносиле усмено, понекад врло дуго, све док је било слушалаца које је опевани догађај привлачио, и певача
и причалаца способних да памте и даље преносе
песму. Народне епске песме су врло разноврсне
по садржају: неке су стиховане бајке, у неким су
опевани породични односи, у неким је главна тема
љубав. Такве песме се називају неисторијским песмама јер казују нешто што се није могло догодити
у стварности или о збивањима која су непозната
историји. Ове се песме најчешће казују и због тога
се још називају приповедним песмама. Најзначајнији и највећи део српскохрватских епских народних песама испеван је у десетерцу, стиху од десет
слогова, са паузом (цезуром) након четвртог слога.
Десетерац наших народних песама нема риме (по
правилу, а по изузетку може се појавити).
Најстарији јунаци који су запамћени у песмама
јесу личности из породица Немањића и Мрњавчевића.
Народни певачи и њихови слушаоци имали су
своје омиљене јунаке, који су оличавали цењене
врлине: јунаштво, честитост, правдољубивост, деловање за опште добро. Стиховане усмене приче
о њима преношене су с колена на колено с намером да поуче о добру и да осуде зло.
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Велико двориште
и Мале бајке – избор
прозе
Аутор: Стеван Раичковић
Илустратор: Дарко Гркинић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 133 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 15917
Дело:

Сиже
Стеван Раичковић објавио је шест књига
за децу. Четири су написане у стиху (Гурије,
Ветрењача, Дружина под сунцем и Слике и
прилике), а две у прози (Велико двориште
и Мале бајке). Ова књига састављена је од
прича и бајки из та два прозна дела. Изабрана је, отприлике, половина укупног
броја прича и бајки.
У Великом дворишту видимо стварни
свет његовог детињства, са препознатљивим ликовима, догађајима и амбијентима,
а у Малим бајкама то је онај ток детињства
(има га свако) у коме се стварни догађаји
умотавају у тајанствену маглу бајки.

Белешка о писцу

С

теван Раичковић је рођен у Нересници код Кучева, 1928. године. Био је српски песник и академик. Гимназију је учио у
Сенти, Крушевцу, Смедереву и Суботици, где је и матурирао. Студирао је на Филолошком факултету у Београду, а већ са
17 година почео је да објављује песме у Књижевности, Младости, Књижевним новинама и Политици. Од 1945. до 1959.
године био је сарадник Литерарне редакције Радио Београда.
До 1980. године Раичковић је био уредник у Издавачком предузећу Просвета.
Објавио је више од двадесет збирки песама, седам књига за децу, неколико књига есеја. Преводио је руске песнике, Шекспирове и Петраркине сонете. Раичковићева поезија објављивана је на руском, пољском, чешком, словачком, мађарском,
бугарском, русинском, албанском, словеначком и македонском.
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Дело:

 АДОСТ И ПРВИ
МЛ
ИЗУМИ

Аутор: Никола Тесла
Илустратор: Младен Анђелкови
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 59 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 32212
Библиотека: „Књига и по”

Сиже
Никола Тесла је 1919. године, за амерички
часопис Electrical Experimenter описао свој живот
и научни рад у низу чланака под насловом Моји
изуми. Многима је у Америци, по својој прилици, Теслина прича наличила на бајку, јер је приповедао о некој далекој, неодређеној земљи и
неким помало нестварним људима, какав је био
и тај научнички особењак и усамљеник.
Из Теслиних сећања издвојен је склопљен и
приређен део приче о дечаку и момку Николи,
пре него што се, преко велике воде, отиснуо у
предалеки и неизвесни свет, и постао име које
светли и данас.

Белешка о писцу

Н

икола Тесла рођен је у Смиљану 1856. године. Он је један од најпознатијих светских проналазача и научника
у области физике, електротехнике и радио-технике.
Најзначајнији Теслини проналасци су полифазни систем, обртно магнетско поље, асинхрони мотор, синхрони мотор и Теслин трансформатор.
Никола Тесла је аутор више од 700 патената, регистрованих у 25 земаља, од чега у области електротехнике 112.
Умро је 1943. године у Њујорку, сиромашан и заборављен.

44

Каталог лектира – V разред
Дело: ПРИЧЕ СА ХОРИЗОНТА
Аутор: Александар Дудуковић
Илустратор: Александар

Прибићевић

Формат: 20,5 × 28,5 cm
Обим: 199 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 34791
Библиотека: „
 Херодотове

заврзламе”
Сиже

Грчка митологија је увек била занимљива
тема, како ученицима, тако и широј читалачкој публици. Приче с хоризонта на популаран
начин представљају исконске људске тежње
и идеје, а митолошке приче су испреплетане с
историјским чињеницама. Ни археологија није
остала по страни, па су приказана и најзначајнија археолошка налазишта из периода античке Грчке, као и биографије значајнијих археолога. Посебну вредност књиге чини велики број
илустрација.
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С
 помиње се
Краљевићу Марко –
избор народних песама
Илустратор: Љубомир Бабић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 113 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 16915
Дело:

Сиже
Лик Марка Краљевића стваран је у многим
песмама, током дугог времена, на многим територијама. Различити певачи стварали су поетску слику овог легендарног јунака, певали о његовом рођењу, односу према сродницима (оцу,
мајци, стричевима), женидби, заузећу градова
мегданима, племенитим подухватима и смрти.
У тај лик сваки певач је уткивао оно што је
већ чуо од других и што је знао из сопственог
искуства, односно оно што је одговарало његовој представи о великом јунаку.
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 ви осташе госпо,
С
у Косову – избор
народних песама о
Косовском боју и
покосовским временима
Илустратор: Ивица Стевановић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 139 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 16913
Дело:

Сиже
Створене од збиље и маште, песме о Косовском боју међусобно су основном идејом и садржајем повезане, те чине својеврсно јединство.
Оне описују догађаје пре боја, збивања која су
непосредно претходила сукобу, држање појединих личности и трагедију која је уследила.
Основна осећања косовске епике јесу јунаштво, племенитост, честитост, осећање трагичног и потреба за одрицањем.
И песме о покосовским временима прожете
су трагичним осећањем живота. Ту су опевани
великаши из деспотске породице Бранковића,
браћа Јакшићи, господари Црне Горе Црнојевићи, мађарски великаши који су се истакли у
борбама са Турцима и хрватски банови.
То су стиховане приче о породичним неслогама и усамљеним јунацима, чији су подухвати
јуначки и племенити, који се боре и онда када
нема никаквог изгледа за победу, са уверењем
да је боље часно умрети него се нечасно предати.
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Дело: Избирачица
Аутор: Коста Трифковић
Илустратор: Коста

Миловановић

Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 89 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 16901

Сиже
Комедија у три чина Избирачица
представља једно од најпознатијих и
најизвођенијих дела српског комедиографа
Косте Трифковића. Овај комад се одвија
у типичној српској грађанској породици
тог времена, а у центру пажње је Малчика,
размажена ћерка јединица.

Белешка о писцу

К

оста Трифковић (1843–1875) је један од најважнијих српских комедиографа, уз Јована Стерију Поповића и Бранислава
Нушића. Он се родио, живео (изузев краћег периода школовања у Ријеци), стварао и умро у Новом Саду.
У свом кратком веку, успео је да напише око петнаест краћих драмских комада. То су већином шаљиве игре, као Избирачица, Школски надзорник, Честитам, Љубавно писмо или комади са нешто озбиљнијом тематиком, као Француско-пруски
рат, Младост Доситеја Обрадовића и На Бадњи дан. У делима су дати типови из свакодневног живота – трговци, новинари,
адвокати, интелектуалци, помодари, удаваче из бољих породица, службеници. Радња је жива, динамична, без дубљих тема, али
са поучном нотом. Циљ је забава, комика свакодневнице.
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Дело: Пустоловне приче
Аутор: Владимир Андрић
Илустратор: Коста

Миловановић

Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 141 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 16917

Сиже
Пустолов је распричани херој који се зачас
нађе на било којој тачки Планете – као да је она
мали џепни глобус. Као да је свет једно, мало
веће, живописно село. Можда ће га неко срести
на Килиманџару, можда ће се неко наћи да му
помогне у експедицији између Седме и Осме
горе, можда ће му неко помоћи у обрачуну са
препреденим Грозозоом , или помоћи на неки
други начин. Само је потребно упустити се у
свет прича Пустолова, који живи између корица књиге. Само нам је, више од луде храбрости,
потребна воља да било где путујемо, више од
пустоловне одлучности – потребна је машта, а
више од вежбања и челичења тела – одлука да
се чешће запутимо у опчињујући свет књижевности и доспемо у свет Пустоловних прича.

Белешка о писцу

В

ладимир Андрић је рођен 1944. године у Обреновцу. Основну школу је учио у родном граду, а завршио је Ваљевску
гимназију. На Факултету драмских уметности у Београду дипломирао је филмску режију.
Објавио је књиге: Напред плави, смеђи и црни, Вечерњи слон, Срце на зиду, Писма из першуна, Пустолов, Кроз гудуре Обреновца, Дај ми крила један круг, Берба ушију, Замало да ме попију мачке, Читај ветру омиљене књиге (приредио Игор Коларов),
а аутор је више стотина кратких телевизијских игроказа Лаку ноћ, децо.
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 ружина сињи
Д
галеб
Аутор: Тоне Селишкар
Илустратор: Борис Кузмановић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 115 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 16905
Дело:

Сиже
Роман који буди дечју пажњу и радозналост.
Радња се одвија између два светска рата
на једном далматинском острву, у новели познатом као Галебово острво. Централна тема
везана је за догодовштине сиромашног дечака који је у непрестаној борби између добра и
зла, правде и неправде, између живота и смрти. Заједно са другим учесницима приче излази
као победник.

Белешка о писцу

П

есник, приповедач и критичар Тоне Селишкар је рођен 1900. године у Љубљани. Учитељску и педагошку школу завршио
је у Љубљани. Као учитељ и наставник службовао је у разним местима Словеније, што се види и из садржаја његових
књижевних дела.
Написао је тридесетак књига поезије и прозе. Селишкар је, пре свега, познат као дечји и омладински прозни писац. Његова
прва дечја књига Руди или мали човек у великом свету написана је већ 1926. године. После тога написао је много романа и приповедака. Најпознатија дела за децу су Дружина „Сињи галеб” (1936), велики ратни роман Другови (1944), Посада без лађе (1955),
Индијанци и гусари (1957), Девојчица с јуначким срцем (1959).
Селишкар је написао и многе песме и приповетке за одрасле.
Умро је 1969. године у Љубљани.
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Дело: ОРЛОВИ РАНО ЛЕТЕ
Аутор: Бранко Ћопић
Илустратор: Љубомир Бабић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 196 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 16903

Сиже
Бранку Ћопићу су, као и многим нашим и страним писцима, непосредни догађаји били понекад
повод да напишу књижевно дело. Један стваран
догађај из детињства послужио је писцу да напише епизоду у свом роману Орлови рано лете.
Роман Орлови рано лете први је део Пионирске
трилогије у којој писац описује период ђачког живота. То је прича о оној генерацији наше омладине
којој је рат ускратио детињство, прекинуо лепоту
друговања и безбрижност. Преко ноћи се догодила промена – страшна и необична и за одрасле и
за децу. За њих – младе – који су тек ногом ступили на позорницу живота, реч рат није имала оно
страшно дејство све дотле док нису видели рушилачку снагу непријатеља, док нису упознали људе
који се окрећу против сопственог народа, док
убијање није постало део свакодневнице.
Раме уз раме са борцима су бранили своју
отаџбину. Винули су се и они, попут орлова, ка
небу своје слободе.
Писац је оживео једно „босоного детињство”.
Лепоти казивања доприносе хумор, сликовитост
израза, уверљивост и велика љубав према деци.
Кроз дело сазнајемо, иако писац ведро прича,
колико рат оставља трага у човеку, како штети
једном народу и колико жртава и самоодрицања
треба да би се стекла слобода. Отуда роман не
представља само сведочанство о прошлости, он
представља упозорење да домовину, као нешто
најдрагоценије, треба чувати, а слободу ценити.

Белешка о писцу

Б

ранко Ћопић је рођен 1915. године у Хашанима, у Босни. У
књижевности се јавио пре Другог светског рата. Пише песме,
приповетке, романе. Објавио је велики број књига од којих су
најпознатије: Под Грмечом, Борци и бјегунци, Приче партизанке, Башта
сљезове боје, Осма офанзива, Доживљаји Николетине Бурсаћа.
Он спада у ред наших писаца који топлим приповедањем,
животним реализмом и занимљивим причањем подједнако
привлачи и децу и одрасле. Трагично је изгубио живот 24. марта
1984. године.
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 ЕЧАЦИ ПАВЛОВЕ
Д
УЛИЦЕ
Аутор: Ференц Молнар
Илустратор: Биљана
Миросављевић
Нела Таталовић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 215 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 16907
Дело:

Белешка о писцу

М

ађарски писац Ференц Молнар родио се у
Будимпешти 1878. године и своје је детињство
проводио, као и дечаци у његовом роману, на
улицама великог града. Те улице нису биле подесне за
игру, а слободан простор скоро да није ни постојао и за
њега се требало борити.
Своју књижевну каријеру Молнар је започео рано,
као осамнаестогодишњи младић, бавећи се најпре новинарством, да би се касније потпуно предао писању
романа за децу.
Године 1907. објавио је роман Дечаци Павлове улице,
који је убрзо стекао велику популарност код мађарске
деце, а затим су га упознали и млади читаоци широм
света, јер је књига преведена на готово све светске језике.
Ференц Молнар је умро 1952. године.

Сиже
Роман говори о ривалству двеју дружина и њиховој борби за животни простор. Једна је дружина
дечака Павлове улице у чији састав улази и гит-удружење, а друга је дружина црвених кошуља. Гит-удружење је настало тако што су његови чланови скупљали материјал гит са прозора, након чега су морали
лоптицу гита држати у свом џепу и свакодневно га жвакати. Њихов вођа је био Вајс, да би га касније
заменио Колнаи.
Председник Дечака Павлове улице је Бока. Немечек је био тај који је спасао дружину од црвених
кошуља, а Гереб онај који их је издао.
Ово је прича о томе како су дечаци Павлове улице проводили своје детињство у ратним играма, копирајући старије, као и јунаке из прочитаних авантуристичких романа.
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Дело: АУТОБИОГРАФИЈА
Аутор: Бранислав Нушић
Илустратор: Младен Анђелковић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 263 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 32201
Библиотека: „Књига и по”

Сиже
Овај роман обухвата двадесет и четири приче у којима је Нушић описао различите периоде
свог живота. То су периоди од рођења до првог
зуба, од првог зуба до првих панталона, затим
одрастање, школовање и све љубави. На изразито шаљив начин је описао своју прву љубав
према девојчици Перси из свог комшилука.
По много чему чувена Аутобиографија је за
многе његов најдуховитији текст.

Белешка о писцу

Б

ранислав Нушић је рођен у Београду 1864. године. Модерни драматичар био је истовремено и хроничар и критичар прилика у друштву. Теме за своја дела најчешће је узимао из периода владавине Обреновића, из друге половине XIX века.
Несумњив књижевни дар писца види се у путописима, фељтонима, приповеткама, цртицама, романима. Ипак, чини се да
је највише дошао до изражаја у драмама, које се деценијама изводе у позоришним кућама широм наше земље.
Аутор је бројних познатих дела: Госпођа министарка, Народни посланик, Пут око света, Др, Покојник, Општинско дете,
Тако је морало бити, Аутобиографија, Хајдуци и многих других. Карактерише их особен језик паланачке средине у коме су
спојени народни говор, турцизми, језик администрације. Кроз говор јунака Нушић постиже код публике одређене психолошке
ефекте и употпуњује естетски доживљај.
Животна уверљивост је онај квалитет који нам комедију чини блиском и Нушића сврстава у ред наших најбољих комедиографа.
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 РОЗ ПУСТИЊУ И
К
ПРАШУМУ
Аутор: Хенрик Сјенкјевич
Илустратор: Еуген Славик
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 444 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 23206
Библиотека: „Књига и по”
Дело:

Сиже
Ово је авантуристички роман о Сташи и његовој другарици Нел, који представља незаобилазну станицу на путу одрастања многобројних
генерација.
Кроз пустињу и прашуму је узбудљива прича о путовању двоје младих кроз Африку.

Белешка о писцу

Х

енрик Сјенкјевич је пољски писац, рођен 1846. године. Пропутовао је Европу, али и Африку и Америку
пишући путописе испуњене нестварним и стварним догађајима. Добитник је Нобелове награде
за роман Quo vadis, 1905. године. Био је посвећен проучавању историје, што је за резултат имало
велику књижевну трилогију о Пољској средином XVII века: Огњем и мачем, Потоп и Пан Володијовски.
Његови романи прате догађаје људи који пролазе кроз стварне проблеме и авантуре.

Умро је 1916. године у Швајцарској.
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Дело: Хајдук Станко
Аутор: Јанко Веселиновић
Илустратор: Коста

Миловановић

Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 502 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 17923

Сиже
Из „историјског романа” Хајдук Станко могуће
је доста сазнати о приликама у Србији за време
Карађорђевог устанка против Турака. А још више
и о народном животу и околностима које су на
почетку деветнаестог века до устанка и довеле.
Прецизније: о животу српског (мачванског) села,
обичајима и веровањима; о његовим стаменим
и пожртвованим житељима који су, привржени
патријархалном реду и родољубивом односу
према предачком наслеђу, показали како се ваља
односити према вредностима као што су слобода
и част свога народа, поготово онда када су опасно угрожене. Због тога, овај роман Јанка Веселиновића јесте и права епопеја тих преломних догађаја новије српске историје.
Посебно је издвојен лик младог бунтовника
Станка који, због неправде која му је учињена, одлучује да одбегне у шуму, у хајдуке. На тај начин,
он је прво постао осветник, али потом и самосвесни борац за општу народну правду и слободу.

Белешка о писцу

Ј

анко М. Веселиновић је рођен 1862. године у мачванском селу Салашу Црнобарском. У суседном селу Глоговцу, у коме му је
отац службовао, проводи детињство и похађа основну школу. У Шапцу завршава четири разреда гимназије. Школовање наставља у Београду, у учитељској школи, али је не завршава. Ипак постаје учитељ у селу Свилеуви , у посавско-тамнавском крају.
Почиње да пише приповетке. У мају 1886. године у Шабачком гласнику објављује причу На прелу. У октобру му излази прва
књига приповедака, под насловом Слике из сеоског живота, а 1888. године излази и друга књига.
Хајдук Станко објављен је 1896. године, а 1900. Веселиновић постаје драматург Народног позоришта. За живота је објавио
преко сто двадесет приповедака, од којих су неке превођене. Од шест романа два су завршена, два недовршена, а два су остала
започета. Објавио је и два позоришна комада.
Умире 1905. године у очевој кући у Глоговцу.
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Каталог лектира – VII разред
Дело:

 енац славе Светог
В
Саве – избор из Савиних

списа, народних предања и
уметничке поезије о Светом
Сави
Илустратор: Милош Алексић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 119 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 17903

Сиже
Свети Сава је први српски књижевник и писац. Он
је у народу оставио дубоке трагове као духовник, градитељ и обновитељ манастира, први поглавар Српске
православне цркве и њен организатор.
Списи Светог Саве, дати у изводима на савременом језику, читају се са радозналошћу и због обиља
историјских података и због занимљивог стила којим
су писани. Народно и уметничко стваралаштво о
Светом Сави раскошно је по мотивима, машти и језику, а високим уметничким нивоом одговара месту
које је народ у својој свести наменио овој личности.
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Каталог лектира – VII разред
Дело: Плави чуперак
Аутор: Мирослав Антић
Илустратор: Тања Лазић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 68 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 17909

Сиже
Плави чуперак је најпопуларнија књига песама Мирослава Антића. Овом књигом песама
Антић је освојио ново тематско подручје за дечју
поезију. Љубавне песме у дечјој поезији дуго су
заобилажене и сматране неприкладним за овај
узраст. Показало се, међутим, да ова тема управо
погађа најживља осећања младих и најтананија
сећања одраслих.

Белешка о писцу

М

ирослав Антић је рођен 1932. у Мокрину, а умро
је 1986. године у Новом Саду. У родном Мокрину
похађао је основну школу, гимназију је завршио у
Панчеву, а студије уписао у Београду. Живео је у Новом Саду.
Бавио се разним пословима – сликарством, новинарством,
филмом, а радио је и у луткарском позоришту. Био је
уредник листа Ритам и Змајевог Невена, Дневника у
Београду и Младог поколења у Новом Саду.
Објавио је велики број песничких књига, од којих
су најпознатије: Испричано за пролећа, 1950. године,
Концерт за 1001 бубањ, 1962. године, Кров света, 1974.
године, Ходајући на рукама, 1984. године.
За децу је написао: Насмејани свет, 1955, Последња
бајка, 1964, Плави чуперак, 1965, Гарави сокак, 1973, Прва
љубав, 1978, Хороскоп, 1984. и друге.
Добио је више истакнутих признања за свој
књижевни рад.
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Каталог лектира – VII разред
Дело: Мали принц
Аутор: Антоан де Сент

Егзипери
Антоан де Сент
Егзипери
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 103 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 17921
Илустратор:

Сиже
Причу о љубави и пријатељству, Антоан де
Сент Егзипери почиње враћајући се у прошлост
када је био шестогодишњи дечак који је одмалена
испољавао интересовање за сликарство.
Његови први цртежи били су маштовити, а оно
што малишан није успео да нацрта, измаштао
би. Стога и не чуди што одрасли, који не виде
скривену суштину, нису разумели његове
рукотворине. „Одрасле особе никада ништа не
разумеју саме, а деци је заморно да им свеудиљ
пружају објашњења.” Цртеж на којем је, према
малишановој замисли, био змијски цар који је
прогутао слона, одрасли су поједноставили
видећи на њему обичан шешир. Већ тада је
писац разумео да његов прави пријатељ може да
буде само онај који стварност посматра другим
очима, који у најобичнијим стварима открива
дубоко скривену драгоценост.
„Суштина је очима невидљива.”

Белешка о писцу

А

нтоан де Сент Егзипери је француски писац рођен 29. јуна 1900. године у Лиону као треће по реду од петоро деце. Већ од
детињства је показивао склоност ка писању. Године 1921. постао је пилот у Стразбуру. Учествовао је на страни ослободилачких
снага против Немачке.
31. јула 1944. године није се вратио са задатка.
Писац је многих чланака, прича и романа међу којима су најпознатији Правац југ (1928), Ноћни лет (1931), Земља људи (1939),
Ратни пилот (1942), Смисао живота (1956), Цитадела (1948) и најпознатији Мали принц, ког је написао 1943. године.
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Каталог лектира – VII разред
 оп Ћира и поп
П
Спира
Аутор: Стеван Сремац
Илустратор: Љубомир Бабић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 343 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 17905
Дело:

Сиже
Сремац је од ујака Јована Ђорђевића
чуо анегдоту о поповима – њиховом сукобу, избијању зуба, његовој замени и изненађењу пред владиком. Међутим, Сремац
је анегдоту проширио уводећи низ других ликова, детаља, описа села и догађаја.
Све је то обојио хумором. Тако је од танке
шаљиве приче о поповима, захваљујући
уметничкој снази Стевана Сремца, постала
уверљива слика живота једног војвођанског села. Ту слику и данас са несмањеним
интересовањем доживљавамо.

Белешка о писцу

С

теван Сремац је рођен 1855. године у Сенти, у Бачкој.
Био је пун симпатија за обичне људе. Запажао је њихове особине, понашања, а нарочито је волео да слуша шаљиве
анегдоте. Кад је почео да пише приповетке и романе, ликове је често обликовао на основу стварних појединаца –
прототипова, а стечена запажања о људима уграђивао је у своја дела. Тако су настала његова најпознатија дела Зона Замфирова
и Ивкова слава (из нишке средине), Кир Герас (из београдске) и Поп Ћира и поп Спира (из војвођанске средине).
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Каталог лектира – VII разред
Покондирена
тиква
Аутор: Јован Стерија Поповић
Илустратор: Тихомир Челановић
Формат: 13,3 × 19,3 cm
Обим: 114 странa
Повез: брош
Каталошки број: 17925
Дело:

Сиже
У комедији Покондирена тиква комедиографски је тематизована нереална амбиција просте и
необразоване паланачке Феме, удовице богатог
опанчара, да постане нобл-дама и да из темеља
преобрази свој некадашњи живот, као и живот
својих најближих укућана, а пре свега ћерке, њеног вереника, једног слуге и слушкиње.
Покондирена тиква представља једну од
најуспешнијих комедија написаних на српском
језику. У њој и у другим Стеријиним комедијама равноправно се смењују смех и сузе, доброћудност и заједљивост, ведрина и песимизам. Обликујући веште и комичне заплете,
градећи оригиналне комичне јунаке, а затим и
користећи обиље језичких средстава којима се
постиже комични ефекат, Стерија је створио комедиографско дело које је постало уметнички
узор целокупној каснијој српској књижевности.

Белешка о писцу

Ј

ован Стерија Поповић рођен је у Вршцу 1806. године. Похађао је гимназију у Сремским Карловцима, Темишвару и Пешти, а
студије права завршио је у Пешти и Кежмарку.
По завршетку студија, радио је у Вршцу као наставник латинског језика, затим као адвокат. Касније је радио и као професор природног права, а затим и као начелник Министарства просвете (1842).
Он је први српски писац који драмски посао узима озбиљно, сав се даје позоришту и ствара на широј основи и са дубоким
разумевањем.
Иако се сматра оснивачем српске драме, он је много важнији као комедиограф, јер се ту тек с успехом огледао његов књижевни таленат. Прва је комедија Лажа и паралажа, затим Тврдица, Покондирена тиква и Зла жена, све комедије карактера. Од
комедија нарави најбоље су: Женидба и удадба, Кир Јања, Родољупци и Београд некад и сад.
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Каталог лектира – VII разред
И јуначки живот
одржати – избор
народних песама о
ускоцима
Илустратор: Небојша Пејић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 96 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 17917
Дело:

Сиже
Са подручја Турског царства у потрази за
бољим животом, раја је пребегавала на територије Млетачке републике и Хабзбуршке монархије. Пребези су насељавани на граници, а
затим употребљивани у борбама против Турака.
Сењски и котарски ускоци продирали су, копном
и морем, на турске територије и водили мање и
веће бојеве, а затим се брзо повлачили са пленом, заробљеницима и рањеним друговима.
Другу страну границе, чували су муслимански јунаци, крајишници, који се у песмама називају Турцима, иако су били исте крви и језика
као хајдуци и ускоци. Њихове подвиге опева
муслиманска епика.
Сењски ускоци су живели у Сењу и његовој
околини, а деловали су у XVI и првим деценијама XVII века, борећи се на страни Хабзбуршке
монархије против Турака.
Котарски ускоци били су поданици Млетачке републике, настањени у равним Котарима, а деловали су у XVII веку.
Најпознатији јунаци у ускочком кругу песама јесу Иван Сењанин, Тадија Сењанин, Јуриша
Сењанин, Стојан Јанковић, Илија Смиљанић и
други.
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Каталог лектира – VII разред
Жетву жела вила
и девојка – избор
посленичких народних
лирских песама
Илустратор: Драгана
Латиновић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 103 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 17919
Дело:

Сиже
Као и остале врсте народне поезије, и посленичке песме (песме о раду и уз рад) морале су
настати веома давно. У науци се претпоставља
да су својим ритмом пратиле ритам рада – да
су из њега и постале. Али, остаци таквих песама
код нас се нису сачували. Оно што је, чини се,
од тих прастарих представа остало, могли би
бити послови који се у њима описују и којима
се некада, по свему судећи, придавао божански
карактер.
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Што одврже тебе
у хајдуке – избор
народних песама о
хајдуцима
Илустратор: Ивица Стевановић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 88 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 17915
Дело:

Сиже
Током XIV и XV века највећи део наших народа нашао се у Турском царству у положају раје,
поробљен, обесправљен и изложен многим
наметима. На историјској позорници појавили
су се као носиоци отпора и хајдуци и ускоци; у
народном песништву појавили су се нови и другачији хероји.
Они који зулум нису могли трпети одметали
су се у хајдуке; напуштали су тегобан живот ратара и сточара, одлазили су у шуме и из бусије
нападали трговачке караване или делове регуларне војске.
Хајдучија је врло сложена појава, а хајдучки
живот веома тежак, препун опасности. Народни певачи видели су и опевали светлу и тамну
страну овог вида отпора туђинској власти и
сваком угњетавању. Сликањем ликова познатих хајдука и описивањем њихових подвига народни певачи су изражавали свој однос према
животу, своју веру у потребу борбе и отпора.
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Каталог лектира – VIII разред
Уста раја ко из
земље трава – избор
епских народних песама о
ослобођењу Србије
и Црне Горе
Илустратор: Марко Алексић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 115 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 18903
Дело:

Сиже
Народне епске песме о војевању за ослобођење Србије и Црне Горе од турских освајача
у XVIII и поготово у XIX веку, настале су у доба
у коме је њихов сакупљач, Вук Караџић, и сам
живео. Стога их је он назвао „Народне јуначке
пјесме новијих времена”. То је било време великих устанака у Србији и најжешћих отпора непрестаном турском угрожавању непокорних и
непокорених племена у Црној Гори.
Песме новијих времена настајале су непосредно после догађаја које опевају. Њихови
певачи најчешће су и учесници у тим догађајима. Песме о устаничким војевањима, у највећем
броју, испевао је Филип Вишњић. Овај слепи
песник-певач често се и сам налазио у шанчевима опкољеним Турцима и својом песмом бодрио устанике на јуначке подвиге.
Иако се махом знају творци ових песама,
оне су по духу и уметничкој структури- народне
песме.
И женски ликови су у овим песмама ретки, а
породични, љубавни и други мотиви из интимне
сфере људског живота само су понегде наговештени. Главна преокупација твораца ових песама
били су бојеви са вековним поробљивачем.
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Каталог лектира – VIII разред
 оживљаји
Д
Николетине
Бурсаћа
Аутор: Бранко Ћопић
Илустратор: Небојша Пејић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 170 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 18901
Дело:

Сиже
Збирку приповедака „Доживљаји Николетине
Бурсаћа“ , објавило је издавачко предузеће „Свјетлост“ из Сарајева, 1956. године.
Догодовштине главног јунака ове збирке приповедака смештене су у време Другог светског рата
на подручје западне Босне. Ћопић је, како сам каже,
дело посветио свом заштитнику из раних школских
дана. Дакле, Никола Бурсаћ, ког Бранко из милоште
зове Николетина, стварно је постојао. Део инспирације је пронашао и у свом рођеном стрицу Николи
Ћопићу. Употреба аугментатива може се тумачити
као хипербола, али не искључује и друго значење –
ругање. Ћопић је, може бити, намеравао да наслика робусну фигуру јунака-партизана. У вајању овог
лика Ћопић се користи контрастом. Једном, као од
стене одваљеном горштаку удахнуо је нежну душу.
Николетина, који се не боји да сам удари на чету
непријатељских војника, скоро се онесвести пред
женском лепотом.

Белешка о писцу

Б

ранко Ћопић је рођен 1915. године у Хашанима у Босни. У књижевности се јавио пре Другог светског рата. Пише песме, приповетке,
романе, сатире и аутор је неколико сценских текстова. Објавио је велики број књига од којих су најпознатије: Под Грмечом, Борци
и бјегунци, Јежева кућа, Приче партизанке, Башта сљезове боје, Осма офанзива, Доживљаји Николетине Бурсаћа.
Он спада у ред наших писаца који топлим приповедањем, животним реализмом и занимљивим причањем подједнако привлачи
и децу и одрасле.
Бранку Ћопићу су, као и многим нашим страним писцима, непосредни догађаји били понекад повод да напишу књижевно дело.
Оставши рано без родитеља, нашао се под заштитом свог деде, Рада Ћопића и стрица Николе, који ће касније постати омиљени ликови Бранковог приповедања.
Трагично је изгубио живот 24. марта 1984. године.
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Каталог лектира – VIII разред
Из српског
рјечника – избор
текстова
Аутор: Вук Стефановић
Караџић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 227 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 18921
Дело:

Сиже
У избору из Вуковог Српског рјечника
упознаћете друштвене односе и политичке
прилике тог доба; сазнаћете где се налазе
и како су добили имена бројни градови,
планине, реке; открићете чудесан свет
биљака и животиња, које могу судбински
да одреде човеков живот; забавићете
се уз приче из школског живота и
научити правила заборављених игара;
присуствоваћете обичајима и обредима
који су били нераскидиви део живота
патријархалне заједнице…

Белешка о писцу

К

ада је 1818. године у Бечу изашао из штампе Српски рјечник Вука Стефановића Караџића, мало ко је могао наслутити да
је на помолу права језичка и правописна револуција једног народа. Након народу страних и неразумљивих језичких
система – старословенског, црквенословенског, славеносрпског, Срби су коначно овим остварењем добили књижевни
језик заснован на народном говору.
У сарадњи са Јернејем Копитарем, чистим народним језиком Вук је приказао и протумачио 26 270 речи, првенствено из
свог краја (источнохерцеговачког дијалекта). Вук је применио енциклопедијски поступак: речи су уређене по азбучном реду, а
поред превода на немачки и латински језик, акцента и граматичког облика, ту су и чланци са објашњењем значења.
Овај инвентар народног говора био је и остао непроцењив подухват и документ времена отетог од заборава.
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Каталог лектира – VIII разред
Дело: Сумњиво лице
Аутор: Бранислав Нушић
Илустратор: Љубомир Бабић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 103 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 18909

Сиже
У првом периоду свог драмског стваралаштва Нушић је био под утицајем познатог
руског писца Николаја Васиљевича Гогоља.
Сам писац о томе говори у предговору комедији Сумњиво лице, које је првобитно
назвао „гогољијада у два чина”.
Чувена Гогољева драма Ревизор инспиративно је утицала на писца Сумњивог лица,
али је он драмски заплет везао за наше прилике и нарави.
Бирократски апарат тадашње Србије он
не критикује оном жестином и оштрином
како то чини Радоје Домановић у својим сатирама, али ипак довољно снажно да власт
Обреновића прикаже у правом светлу.

Белешка о писцу

Б

ранислав Нушић је рођен у Београду 1864. године. Модерни драматичар био је истовремено и хроничар и критичар прилика у друштву. Теме за своја дела најчешће је узимао из периода владавине Обреновића, из друге половине XIX века.
Несумњив књижевни дар писца види се у путописима, фељтонима, приповеткама, цртицама, романима. Ипак, чини се да
је највише дошао до изражаја у драмама, које се деценијама изводе у позоришним кућама широм наше земље.
Аутор је бројних познатих дела: Госпођа министарка, Народни посланик, Пут око света, Др, Покојник, Општинско дете,
Тако је морало бити, Аутобиографија, Хајдуци и многих других. Карактерише их особен језик паланачке средине у коме су
спојени народни говор, турцизми, језик администрације. Кроз говор јунака Нушић постиже код публике одређене психолошке
ефекте и употпуњује естетски доживљај.
Животна уверљивост је онај квалитет који нам комедију чини блиском и Нушића сврстава у ред наших најбољих комедиографа.
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Каталог лектира – VIII разред
У завади са светом
– приповетке за децу
Аутор: Иво Андрић
Илустратор: Ивица Стевановић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 113 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 18905
Дело:

Сиже
Написаће Иво Андрић у једној јединој реченици и у тој загради, више онако
успут: „Целог века се после лечимо од детињства”. Реченица је толико оптужујућа
да је Андрић осетио потребу да је стави у
заграду, а од ње може почети читаво једно
тумачење Андрићеве слике детињства. Наиме, детињство у Андрићевом виђењу није
простор безбрижне игре, смеха, породичног склада, разумевања, топлине, брижне
родитељске пажње, већ је то простор патње, муке, страха, неправде, несреће, насиља… од таквог детињства лек се узалуд
тражи читавог живота.

Белешка о писцу

И

во Андрић је рођен 9. октобра 1892. године у Долцу поред Травника, у тадашњој Аустроугарској. Детињство је провео
у Вишеграду где је завршио основну школу. Андрић је 1903. године уписао сарајевску Велику гимназију, најстарију
босанско-херцеговачку средњу школу, а словенску књижевност и историју студирао је на Филозофским факултетима у
Загребу, Бечу, Кракову и Грацу.
Био је књижевник и дипломата Краљевине Југославије. Добио је Нобелову награду за књижевност 1961. године за роман
На Дрини ћуприја (1945).
Написао је многа позната дела: Пут Алије Ђерзелеза, 1920, Мост на Жепи, 1925, Аникина времена, 1931, На Дрини Ћуприја,
1945, Травничка хроника, 1945, Проклета авлија, 1954. и многа друга.
Умро је 13. марта 1975. године у Београду.
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Каталог лектира – VIII разред
Нека буде што бити
не може – избор из
спева „Горски вијенац“
Аутор: Петар Петровић Његош
Илустратор: Дарко Гркинић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 90 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 18923
Дело:

Сиже
Спев Горски вијенац представља дело великог песника који је био владика и господар
просторно скучене, али јуначке српске земље
у првој половини XIX века. Малена Црна Гора
је славно, слободарско име стекла вековним
одупирањем царевини која је запосела и држала огромне територије на три континента.
У овој књизи доносимо Његошев главни
спев у одабраним одломцима, од којих је сваки
добио наслов по неком истакнутом стиху. Овај
спев израста на искуству народне песме и епском десетерцу као стиху по коме се она препознаје. У тешким приликама – каквих је у нашој историји било сувише – Његошеви стихови
били су на уснама, као охрабрење да се издржи
и истраје.

Белешка о писцу

П

етар Петровић Његош рођен је 1. новембра 1813. године (по јулијанском календару) у селу Његушима, главном селу
Катунске нахије, под Ловћеном и надомак Јадранског мора. Био је један од највећих српских песника, владар Црне Горе
и владика.
Његошево најславније дело „Горски вијенац” у Бечу је оцењено као „манускрипт генијалног творца”. Друга његова важна
дела су „Луча микрокозма”, „Огледало српско” и „Лажни цар Шћепан Мали”.
Умро је 19. октобра 1851. године на Цетињу.
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Каталог лектира – VIII разред
Између маште и
стварности
– избор из савремене
приповетке
Илустратор: Нела Таталовић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 213 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 18915
Дело:

Сиже
Смисао ове књиге је да вам послужи као путоказ, или као увод, у савремену домаћу приповетку. Наравно, овај избор само наговештава
богатство које ћете морати сами да откривате.
Наиме, овај избор је ограничен низом околности. Неки писци, као што су Борислав Пекић
или Вида Огњеновић на пример, нису у овом
избору због дужине својих приповедака. Неки
писци, опет, нису овде због тога што сте се са
њима упознали у вашим читанкама. Дакле, ову
књигу треба схватити најпре као својеврсан путоказ.
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Каталог лектира – VIII разред
Д
 ва су цвијета у
бостану расла –
избор из љубавних и
породичних народних
лирских песама
Илустратор: Лазо Сатмари
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 116 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 18913
Дело:

Сиже
Почетак певања овде је очараност момачком и девојачком лепотом. Њоме су задивљени
и сунце, и месец, и земља. У љубавној песми се
непрестано преплићу мушки и женски гласови.
У њој се час пробије младићев вапај у болу, јави
се трачак наде, или дође до испуњења његове
љубавне жеље. Девојчини поступци или њен
говор у песми следе момачке, са њима се плету,
сукобљавају или постоје сасвим самостално.
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Каталог лектира – VIII разред
БЕСКРАЈНА МОЋ
ГОВОРА – избор из
новије српске поезије
Аутор: Славко Стаменић
Илустратор: Коста
Миловановић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 153 стране
Повез: тврд
Каталошки број: 18917
Дело:

Сиже
Овај избор из новије српске поезије сведочи о моћима песничког говора, о богатству
виђења и доживљаја света исказаних стиховима. Многострукост поетика (као личних стилова) једна је од карактеристика и српске поезије
нашег времена. Не може се порећи да постоји
раскорак између афинитета младих читалаца
и песништва са којим се током школовања сусрећу, а тај раскорак, осим глобалне превласти слике и визуелних медија, вероватно је један од узрока чињенице да је нова читалачка
публика све малобројнија. Стога смо се у овом
избору потрудили да, као примерену лектиру,
понудимо репрезентативне песничке текстове
у којима се свакодневни живот непосредније
исказује кроз слике и сазвучја, које у себи носе
и потенцијал дубљег разумевања наших живота и света у којем живимо.
Ради лакшег сналажења у овој књизи, песме
су подељене у четири дела, у четири низа, а сваки низ у овој књизи почиње млађим песницима,
да би се дошло до текстова старијих песника,
њихових претходника.
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Каталог лектира – VIII разред
То је песма што
истина није – избор
шаљивих лирских
народних песама
Илустратор: Ђорђе Миловић
Формат: 14,5 × 20 cm
Обим: 75 странa
Повез: тврд
Каталошки број: 18911
Дело:

Сиже
У кругу шаљивих песама посебно су омиљени описи јуначких подухвата који представљају
пародије правих јуначких песама. У њима су,
на пример, омиљене теме четовања, описи хајдучких мука или јуначког лова, док се њихове
радње развијају супротно догађајима описаним у правим јуначким песмама. Исто тако се
граде и песме у којима се описују различити односи у заједници, који су изокренути у односу
на правила понашања.
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