
ZA
MALE
VELIKANE

Књиге у специјализованим кутијама и дипломе за 
награђивање ученика



Напомена: све цене у каталогу исказане су са урачунатим ПДВ-ом

ПОКЛОН
КУТИЈА И 
ДИПЛОМА

Књига Први школски час, први пут у оваквом избору, пред читаоца поставља Андрићеве приче. Ова 
збирка прича представља колекцију имагинације, сећања, промишљања на тему живота, уметности 
и смрти. Oна, поред осталих мотивских окосница, тематизује искуство немања као плодоносан чин 
који рађа писца и читав свет идеја. Андрићев сугестиван уметнички језик дочарао је један систем 
вредности и једно – за данашње генерације – прохујало време, у којем је школска табла „изгледала 
као предодређена да [...] објави велика, дивна открића“, док је књига имала ореол недостижности, 
време у којем је читање представљало привилегију, a библиотека назадовољену „органску потребу 
духа“.

* повез: тврди, шивени 
* папир: кунстдрук 130 g/m2

* штампа: пун колор 
* формат: 21 cm x 29,5 cm
* обим: 86 страна 
* шифра: УГ 08

ИВО АНДРИЋ

ПРВИ 
ШКОЛСКИ ЧАС

950 динара



ПОКЛОН
КУТИЈА И 
ДИПЛОМА

Комплет садржи:
* Знакови поред пута
* На Дрини Ћуприја
* Проклета авлија
* Мост на Жепи
* Еx Ponto

ИВО АНДРИЋ

КОМПЛЕТ

* повез: тврди, шивени 
* папир: офсетни 80 g/m2

* штампа: 1/1 
* формат: 14,5 cm x 20,3 cm
* шифра: K 02

1750  динара



Напомена: све цене у каталогу исказане су са урачунатим ПДВ-ом

ПОКЛОН
КУТИЈА И 
ДИПЛОМА

КЛАСИЦИ РУСКЕ 
КЊИЖВНОСТИ

* повез: тврди, шивени 
* папир: офсетни 80 g/m2

* штампа: 1/1 
* формат: 14,5 cm x 20,3 cm
* шифра: К 03

Комплет садржи:
* Александар Сергејевич Пушкин
 Евгеније Оњегин
* Лав Николајевич Толстој
 Ана Карењина (у две књиге)
* Николај Васиљевич Гогољ
 Ревизор
* Антон Павлович Чехов
 Ујка Вања
* Фјодор Михајлович Достојевски
 Злочин и казна

2550 динара



ПОКЛОН
КУТИЈА И 
ДИПЛОМА

БИСЕРИ СРПСКОГ 
РЕАЛИЗМА

* повез: тврди, шивени 
* папир: офсетни 80 g/m2

* штампа: 1/1 
* формат: 14,5 cm x 20,3 cm
* шифра: К 04

Комплет садржи:
* Лаза К. Лазаревић
 Изабране приповетке
* Милован Глишић
 Приповетке
* Радоје Домановић
 Приповетке и сатире

1300  динара



Напомена: све цене у каталогу исказане су са урачунатим ПДВ-ом

ПОКЛОН
КУТИЈА И 
ДИПЛОМА

ПЕСНИЦИ 
РОМАНТИЗМА

Комплет садржи:
* Бранко Радичевић
 Песме
* Јован Јовановић Змај
 Песме
* Ђура Јакшић
 Песме
* Лаза Костић
 Песме

* повез: тврди, шивени 
* папир: офсетни 80 g/m2

* штампа: 1/1 
* формат: 14,5 cm x 20,3 cm
* шифра: К 05

1400 динара



ПОКЛОН
КУТИЈА И 
ДИПЛОМА

ЗЛАТНИ СТИХОВИ 
МОДЕРНЕ

Комплет садржи:
* Алекса Шантић
 Песме
* Јован Дучић
 Песме
* Милан Ракић
 Песме
* Владислав Петковић Дис
 Песме

* повез: тврди, шивени 
* папир: офсетни 80 g/m2

* штампа: 1/1 
* формат: 14,5 cm x 20,3 cm
* шифра: К 06

1500  динара



Напомена: све цене у каталогу исказане су са урачунатим ПДВ-ом

ПОКЛОН
КУТИЈА И 
ДИПЛОМА

3350 динара

СРЕДЊЕВЕКОВНА
ТРИЛОГИЈА

Комплет садржи:
* Наташа Половина
 Сава Немањић - Свети Сава
* Наташа Половина
 Цар Душан
* Невена Варница и Наташа Половина
 Српски средњи век кроз
 историју и легенду

* повез: тврди, шивени 
* папир: кунстдрук 130 g/m2

* штампа: пун колор
* формат: 21 cm x 29,5 cm
* шифра: К 01



повез: тврди, шивени 

папир: кунстдрук 130 g/m2

штампа: пун колор

формат: 21 cm x 29,5 cm

обим: 80 страна

шифра: УГ 01

повез: тврди, шивени 

папир: кунстдрук 130 g/m2

штампа: пун колор

формат: 21 cm x 29,5 cm

обим: 72 страна

шифра: УГ 06

повез: тврди, шивени 

папир: кунстдрук 130 g/m2

штампа: пун колор

формат: 21 cm x 29,5 cm

обим: 125 страна

шифра: УГ 07

Сава Немањић
Свети Сава Цар Душан Српски средњи век 

кроз историју и 
легенду

Књига Сава Немањић – Свети 
Сава резултат је дугогодишњег 

посвећеног бављења Наташе 
Половине ликом и делом Светог 

Саве. Ауторка је казивање о 
Светом Сави, које је прерасло у 

једну топлу, светлу и приступачну 
причу о средњем веку, 

представила захваљујући следећим 
поднасловима: „Растко“, „Сава“, 

„Ктитор“, „Писац“, „Оснивач 
научне медицине“, „Архиепископ“, 

„Путник“, „Светитељ“, 
„Књижевни јунак“.

Књига Цар Душан Наташе 
Половине представља детаљну 
студију о Душановом пореклу, 

животу и начину владања. Осим 
тога, ауторка је за потребе овог 
издања приредила и прилоге из 
књижевности у чијем је центру 

управо лик моћног владара 
Цара Душана: реч је о песмама 

из народне књижевности и 
песмама које припадају циклусу 

Тражим помиловање Десанке 
Максимовић, а које постављајући 

ову средњовековну личност у 
мотивски фокус, потврђују њен 

значај и њену поетичност.

Књига Српски средњи век кроз 
историју и легенду резултат 
је ауторског дослуха Наташе 
Половине и Невене Варнице, 

али како и сам наслов сугерише 
дослуха историје и фикције. 

Јер, народна веровања, и када 
представљају поља фикције, 
имају свој историјски повод 

или логичку заснованост. Врата 
средњег века отворена су кроз 
представу историјско-митског 

лика Светог Саве, а потом је овај 
историјски период дочаран низом 

средњовековних личности. У 
књизи је посебна приповедачка 

пажња посвећена Боју на Косову.

950 
динара

950 
динара

1450 
динара

ПОКЛОН
КУТИЈА И 
ДИПЛОМА

ПОКЛОН
КУТИЈА И 
ДИПЛОМА

ПОКЛОН
КУТИЈА И 
ДИПЛОМА



Напомена: све цене у каталогу исказане су са урачунатим ПДВ-ом

ПОКЛОН
КУТИЈА И 
ДИПЛОМА

ПОСЕБНА 
ИЗДАЊА

3400 динара

Комплет садржи:
* Невена Проле
 Наши великани науке
* Мирослав Јаћимовић
 Немањићи и задужбине
* Невена Проле
 Велика имена српске
 уметности
* Мирослав Јаћимовић
 Војводе и Србија у
 ослободилачким 
 ратовима XX века

* повез: тврди, шивени 
* папир: кунстдрук 130 g/m2

* штампа: пун колор
* формат: 21 cm x 29,5 cm
* шифра: К 07



Војводе и Србија 
у ослободилачким 
ратовима XX века

Велика имена српске 
уметностиНемањићи и задужбине

Књига Војводе и Србија у 
ослободилачким ратовима 
XX века аутора Мирослава 

Јаћимовића тематизује следеће 
војсковође: Путника, Мишића, 

Степановића и Бојовића. 
Наведене војводе оствариле 
су низ победа у биткама на 
Куманову, Битољу, Бабуни, 

Брегалници, Црном Камену, 
Церу, Колубари, Солунском 

фронту и многим другим 
местима.

Немањићи су подизали бројне 
задужбине којима се још увек 
дивимо. Значај тих манастира 
и храмова кроз векове, али и 

дан-данас, немерљив је, колико 
и утицај уздизања Србије у доба 

Немањића за читаву историју 
и колективну свест српског 

народа.

У књизи Велика имена српске 
уметности Невена Проле на 
једноставан начин, са жељом 

да подучи, али и резоноди 
и забави читаоца, описује 
детињство, школовање и 

стваралаштво великих српских 
уметника – Ђуре Јакшића, 
Стевана Мокрањца, Паје 

Јовановића, Надежде Петровић, 
Саве Шумановића и Милене 

Павловић.

повез: тврди, шивени 

папир: кунстдрук 130 g/m2

штампа: пун колор

формат: 21 cm x 29,5 cm

обим: 77 страна

шифра: УГ 03

повез: тврди, шивени 

папир: кунстдрук 130 g/m2

штампа: пун колор

формат: 21 cm x 29,5 cm

обим: 79 страна

шифра: УГ 01

повез: тврди, шивени 

папир: кунстдрук 130 g/m2

штампа: пун колор

формат: 21 cm x 29,5 cm

обим: 80 страна

шифра: УГ 04

850 
динара

850 
динара

850 
динара

ПОКЛОН
КУТИЈА И 
ДИПЛОМА

ПОКЛОН
КУТИЈА И 
ДИПЛОМА

ПОКЛОН
КУТИЈА И 
ДИПЛОМА



Напомена: све цене у каталогу исказане су са урачунатим ПДВ-ом

У књизи Наши великани науке приређене су 
биографије Николе Тесле, Михајла Пупина, 
Милеве Марић, Милутина Миланковића и 

Јосифа Панчића. Ова књига написана је са циљем 
да заинтересује читаоца и пружи му основна 

сазнања о најважнијим достигнућима и животу 
наших великана.

Наши великани науке Светлосни чувари нашег дома

повез: тврди, шивени 

папир: кунстдрук 130 g/m2

штампа: пун колор

формат: 21 cm x 29,5 cm

обим: 79 страна

шифра: УГ 02

повез: тврди, шивени 

папир: кунстдрук 130 g/m2

штампа: 1/1

формат: 21 cm x 29,5 cm

обим: 151 страна

шифра: ВИ 01

850 
динара

21000 Нови Сад, Tемерински пут 2
телефони: 021/419-380, 419-107
факс: 021/410-405
мејл: skolskaknjigans@gmail.com
веб-сајт: www.skolskaknjigaigp.rs
Фејсбук: skolskaknjiga.novisad

Књига Батрића Ћаловића која носи назив 
Светлоносни чувари нашег дома састоји се 

од четири целине. Сваки сегмент ове књиге у 
ауторском и приређивачком маниру тематизује 

животописе наших великана, а пропраћен 
је илустрацијама и поткрепљен наводима и 

прилозима. С обзиром на то да је у овој књизи 
реч о српском просветитељу и свецу (Светом 

Сави), свевременом научнику и изумитељу 
светског реномеа (Николи Тесли), писцу-

метафизичару и владици (Петру II Петровићу 
Његошу) и реформатору српског језика и 

сакупљачу народног блага (Вуку Караџићу), 
уочавамо сачинитељеву интенцију да у оквиру 

корица једне књиге окупи ствараоце који су 
деловали у различитим сферама науке и културе 

и својим делом задужили наш народ.

БАТРИЋ  ЋАЛОВИЋ

850 
динараПОКЛОН

КУТИЈА И 
ДИПЛОМА

ПОКЛОН
КУТИЈА И 
ДИПЛОМА


