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БИБЛИОТЕКА " ТРАГОМ СЛОВЕНА "
Издавач објављује дела помоћу којих се врши темељна анализа конструисаних
теорија са свим последицама које су ове теорије произвеле. Публикујући историјску
грађу, временом заборављену, или забрањену од стране званичне науке, па тиме
недоступну јавности на увид, истовремено помажући слободно истраживање, Издавач
помаже продоре до нових извора и откривања нових истина које би могле дати вернију
слику развоја словенске цивилизације.
Библиотеку овакве врсте осмислио је српски палеолингвиста Радивоје Пешић са
следећим намерама: „Слободно приказивање нових историјских извора и грађе
осмишљено трансисторијском оријентацијом и мултидисциплинарним приступом уз
дужно уважавање досадашњих резултата ван догматских и дневно-политичких оквира
и вредновање нових напора свих категорија заснованих на строго научној законитости
у циљу откривања нових светлости палеословенске цивилизације и правог значаја
њеног доприноса у развоју универзалне цивилизације.“
1. Радивоје Пешић: Винчанско писмо – Двојезично српско-енглеско издање. Студија
у којој проф. др Радивоје Пешић помера границе настанка првог писма на свету, не
само просторно, са Месопотамије на Подунавље, већ и временски на око 2000 година у
дубљу прошлост. Књига је отворила нове димензије у изучавању историје и
писмености. Издање илустровано са 58 археолошких табли. Тврд повез. Цена 1200 дин.
(Клубска Цена 800 дин)
2. Константин Николајевић: Први векови српске историје пре Немањића –
Историјска студија обрађује мало познати период пре Немањића. Драгоцена из разлога
што о овом раздобљу српске историје постоји веома мало записа и трагова, књига
поседује прегледну таблу родословног стабла до Стефана Немање. Тврд повез. Цена:
1200 дин. (Клубска Цена 800 дин)
3. Драгољуб Антић: Континуитет винчанске културе – Нов метод у третирању тема
сеоба народа, миграција, порекла Индоевропљана. Винчанска цивилизација као
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предходник модерне Европе. Оживљавање Хипербореје
истраживањима. Цена 700 дин. (Клубска Цена 600 дин)

у

новим

руским

4. Александар Петровић: Праисторија Срба – Двојезично српско-енглеско издање
изворних докумената античких аутора, први пут преведених на српски језик, чине извор
и омогућавају разматрање грађе за стару повесницу. Цена 1200 дин. (Клубска Цена 800
дин.)
5. Јуриј Венелин: Скандинавоманија – Подстрек за буђење нових погледа и идеја у
проналажењу правих токова истине кроз нашу историју. Истовремено, читалац ће
пратити како настају митови, како се претварају у збиљу од које се ствара историја.
Цена: 490 дин. (Клубска Цена 350 дин)
6. Велесова књига – превод и коментари Радивоје Пешић – Двојезично српскоенглеско издање. Најстарији до сада познати запис о Словенима, писан словенским
језиком, који документује да су Словени имали своје писмо много пре него што то
званична наука тврди, истовремено пружа широку слику настанка, развоја и сеоба
словенских племена, њиховог друшвеног, политичког и религиозног живота у пероду од
650. године пре Христа до средине IX века. Цена: 1200 дин. (Клубска Цена 800 дин)
7. Живот је љубав - О винчанском писму – Зборник критичких радова на тему
винчанског писма двадесет аутора. Својеврстан докуменат о цензури и фалсификовању
историје. Цена 600 дин. (Клубска Цена 400 дин)
8. Радивоје Пешић: Оптужујем ћутање – Двојезично српско-енглеско издање записа
и предавања. Прва целина књиге "Завера порицања" текстови су из палеолингвистике и
историографије, а друга "Како помоћи Европи" филозофска тумачења света у
континуму историјског наслеђа. Од стране читалаца, ова књига проглашена је за
најбољу насталу у последњих неколико година. Тврд повез. Цена 1200 дин. (Клубска
Цена 800 дин)
9. Бранко Вукушић: Словенско-тројанска мистерија – Салинасова теза о Троји на
Балкану и Атлас Хомерове географије, Словени као индијанци Европе - паралеле о
цивилизацијама древне Америке и најбројнијој заједници словенских народа у Европи.
Цена 690 дин. (Клубска Цена 550 дин)
10. Миодраг Пурковић : Средњевековна српска култура – Култура једног народа
представља цео његов живот и изражај, па се аутор потрудио да нам у овој књизи
прикаже и војску и цркву и одећу, накит, јело, пиће напредне средњевековне српске
државе. Људи, сталежи, насеља, занимања, законодавство и државно уређење, путеви,
рудна богатства, привреда, сабори, владари, лекари, обичаји, веровања, и друго,
поглавља су која нам омогућавају да упознамо своје порекло. Цена 550 дин. (Клубска
Цена 400 дин)
11. Александар Асов: Словенска астрологија – По први пут на српском језику
најдревнија словенска-ведска религија у компарацији са каснијом античком, познавање
звезда старих Словена, кретања небеских тела и одређивање наталне карте. Цена 980
дин. (Клубска Цена 700 дин)
12. Александар Асов: Словенски богови – Пантеон богова древних, аријевских
Словена са њиховим атрибутима и значењима. Цена 800 дин. (Клубска Цена 600 дин)
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13. Антоније Амброзич: Гордијев чвор језика – Однос и анализа старо-фригијских и
венетских записа као могућност да су Александар и његов Македонски народ били
Венети... Цена 600 дин. (Клубска Цена 400 дин)
14. Драгољуб Антић: Винчанска стара Европа и Срби – Наставак истраживања на
тему Винчанске цивилизације као претходника Старе Европе, допуњено најновијим
резултатима из области генетике, лингивстике, математике... Цена 890 дин. (Клубска
Цена 600 дин)
15. Олег Трубачов: Етногенеза и култура најдревнијих Словена I и II део. –
Етноисторијска судбина Словена од одраза најдавнијег боравка на Дунаву и
индоевропском прапостојбином на Балкану. Цена првог дела 900 дин. цена другог дела
900 дин. (Клубска Цена 700 дин)
16. Борис Хлебец: О старини Јужних Словена – Налази до којих је проф. Хлебец у
овом раду дошао, оквир су за претпоставке о времену боравка Јужних Словена на
Балкану... Цена 480 дин. (Клубска Цена 300 дин)
17. Гимбутас, Пешић, Вин: Прва Европа – Књига текстова три аутора о проблему
винчанске цивилизације као жаришта са кога се ширила култура Прве Европе у доба
неолита. Цена 790 дин. (Клубска Цена 600 дин)
18. Мирољубов /Асов: Словенске веде – Цена 490 дин. У доба ведизма, људи су
тражили објашњење свих појава, људске судбине и воље Бога. Дубоко верујући да Бог
диктира своју вољу људима, човек је желео да зна и протумачи знаке којим а Бог
изражава своје захтеве. Два најбоља руска познаваоца овог периода пишу о тим
временима... (Клубска Цена 300 дин)
19. Милан Ристановић: Одисејево златно руно Јадрана – Да ли су се догађаји о
којима говоре Илијада и Одисеја у историји заиста догодили онако како их је Хомер
опевао, и да ли су личности које песник помиње проживеле свој биолошки век у том
истом временском периоду? На ова питања одговара М. Ристановић, професор Сорбоне
и уз мултидисципланирани приступ нуди могуће одговоре, лоцирајући Одисејева
путовања у Јадранском мору... Цена 890,00. (Клубска Цена 600 дин)
20. П. Хаџи-Андонов: Изгубљена племена Израела – У Библији можемо прочитати
да је Бог одабраним израелским племенима обећао: „...и многи ће народи од тебе
настати...“ Где су ти људи којима је Бог дао ово обећање? Да ли су сви они завршили
међу такозваних „десет изгубљених племена Израела, који једноставно ишчезавају са
светске сцене након што су одведени у заробљеништво од стране Асирије? У потргу за
њима, кренуо је аустралијски археолог српског порекла Хаџи-Андонов и открио многе
до сада непознате чињенице из прошлости... Цена 790 дин (Клубска Цена 600 дин).
21. Александра Бајић: Словенски богови на Балкану – У књизи су прегледани
бројни извори и упоређена схватања разних аутора који су се бавили темом словенских
богова на Балкану. Ова грађа је упрошћена и систематизована како би била доступна
ширем кругу читалаца, а такође учинила употребљивом и за истраживања архетипова,
тј. испитивања колективног-несвесног у души балканског човека. Цена 600 дин
(Клубска Цена 400 дин)
22. Винко Стојанов: Ново читање и тумачење – Како је етрурско писмо послужило
за одређивање винчанског писма, тако ова књига представља покушај превођења
етрурског писма уз помоћ старословенског. Поред
лингвистичких порука самог
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превода, извршена је анализа етрурског окружења из праисторијског, предантичког
периода, до данашњих дана. Распродато
23. Јуриј Мирољубов: Религија Словена претхришћанског периода – Словени су
народ индоевропског корена и у словенским језицима може се наћи највише освова
санскртског језика. Аутор је изучавање религије Словена претхришћанског периода
засновао на постојању религиозних индоевропских веза са примерима. Распродато
24. Владимир Ћоровић: Стари српски записи и натписи – У овој збирци налазе се
две врсте грађе, једна је нова са досад непознатим записима и натписима која се први
пут објављује од смрта Ћоровићеве, а друга је већ познати епиграфски материјал који
је аутор критички исправио и допунио. Распродато
25. Горан Комар: Сушћепан – Историјски поучник – Аутор књиге пружа темељне
поуке из историје места у настојању да Сушћепан смести у шири оквир догађаја и
политичко-културних токова српског Приморја. Истовремено се читаоцу откривају
последњих година пронађени материјални трагови слојевите и сакривене културе овог
места. Распродато
26. Радивоје Пешић: Завера порицања – Збирка предавања највећег српског
палеолингвисте која је одржао у Италији у периоду од 1977-1990, на суптилан начин
говоре о разлозима због којих је најмногобојнији словенски народ Европе у порошлости
а и данас, маргинализован у историји а његов утицај на друге цивилизације приказан
готово минорним. Распродато
27. Сима Лукин-Лазић: Две оскоруше – Аутор у овој књизи полемише са Станојем
Станојевићем, заступником тзв. берлинско-бечке историјске школе лепим, богатим
језиком уз китњасте реченице које долазе до изражаја у овом полемичком
надмудривању. Пред новим трендовима у историјској науци у Србији ово дело је готово
пало у заборав и сада се објављује после скоро сто година. Распродато
28. Владимир Шчербаков: Атлантида и Прасловени – Имајући у виду недовољну
припремљеност оних који се први пут упознају са древним митом о Атлантиди, а и
сумње оних који су га упознали преко других аутора, ова књига је најбољи избор да га
упознају или да му се поново врате. Књигу је бриљантно приредио Бранко Вукушић, а
она садржи три теме које повезује „митолошка веза“: древни митови као скривена
историјска истина, мит о древној Америци који се временски и просторно везује за
праатлантску цивилизацију и мит о Прасловенима као Источним Атлантима. Распродато
29. Радмило Петровић: Словени и Срби – Преко документарне археолошке базе,
професор Р. Петровић указује на чињеницу да је Балканско полуострво и његово шире
залеђе, ток Дунава од Будимпеште до Црног мора и Добруџе, један самосталан
духовно-митолошки ареал који је сачувао своју особитост од Лепенског вира, 7000
година пре наше ере, па све до 14. века и времена Краљевића Марка. Распродато
30. Душан Вукотић: Прародитељ европског човека – Аутор даје на знање да је у
европским и светским центрима историјске науке права истина одавно позната, али да
се свесно приказује у искривљеној форми... чиме се затире порекло-прародитељ
европског човека. На примеру тумачења 400 немачких речи, Вукотић трага за
изгубљеним пореклом на инвентиван и проницљив начин што његове есеје сврстава у
праву научну студију. Распродато
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31. Софија Давидовић-Живановић: Мемента археологиа – Археолог С.Д.
Живановић у књизи истражује рано присуство Словена на Балкану, однос Словена и
Сармата и чињеницу да се ради о једном народу, истраживања на палеолитском
локалитету Јованица... Распродато
32. Божидар Митровић – Коловенија-Најстарија цивилизација – У књизи је
прецизно одређено и објашњено како је из назива речи КОЛОВЕНИ (исписаној азбуком
из етрурског периода), одн. назива Виниколо (исписаног азбуком из лидијског периода)
неправилно прочитана реч Словени. Тиме је створена чврста основа за разјашњење
како је из истог назива Коловени настао назив Sведи/Швеђани, Хелвети/Швајцарци,
Вини/Фини/Финци, Корвати/Хрвати/Croati... Цена 1200 дин, (Клубска Цена 890)
33. Роберто Салинас Прајс – Хомерска шапутања – Уверење аутора је да Илијаду и
Одисеју треба сместити у Балкански контекст. Као и прва Салинасова књига „Хомерова
слепа публика“ и ова отвара велику расправу о Хомеру. Штавише, аутор сугерише да су
Илијада и Одисеја у оригиналу створени на словенском дијалекту и касније преведени
на „хомерски“ грчки од стране других народа који су живели на том простору... Цена
1200 (Клубска Цена 900).
34. Драгољуб Вукићевић-Сарап: Језик и писмо древних Срба – Детаљна анализа
догађаја везаних за појаву и развој језика и писма код предака данашњих Срба, почев
од најдавнијих времена и простора који представља колевку ИндоевропљанаПодунавља. Цена 600 дин (Клубска Цена 400).
35. Александра Бајић: Велика богиња Словена – Књига је посвећена најстаријем
женском принципу, великој богињи мајци Словена. Кроз народно стваралаштво, мит,
литературу, археологију и најновија научна достигнућа, ауторка следи трагове Велике
богиње све до Винче и Лепенског Вира, њенох најдревнијих европских обитавалишта...
Цена 780 дин (Клубска Цена 600 дин).
36. Иво Вукчевић: Словенска Германија – Најобимнија грађа објављена до данас о
постојању Срба на просторима Западне Европе, пре свега Германије, од античког до
касног средњег века, дата је у књизи преко бројних топонима, записа, и књига аутора
из античког и средњовековног периода. Такође пристуни су и изводи савремених
научника који су се овом проблематиком бавили. Цена 1200 дин (Клубска Цена 900
дин)
37. Драгољуб Антић: Природно-физичка генеза Срба – Књига систематизује
природно-физичке оквире у којима су се одвијали историјски процеси током последњих
20.000 година и успоставља аналогије између историјских и физичких процеса. На
основу тога, утврђује генетски лингвистички и културни континуитет индоевропске
цивилизације од настанка у оквиру Винчанске Прве Европе до данас, као и место Срба у
тим процесима. Цена 900 дин (Клубска Цена 600 дин)

БИБЛИОТЕКА " ЖЕНЕ ИЗ ПРОШЛОСТИ "
Библиотека је настала са намером да се осветле несвакидашњи женски ликови из
превасходно националне, и прошлости других култура. Женски ликови из прошлости
неоправдано су вековима занемаривани и жеља је Издавача да се објављивањем књига
о њима ова неправда бар донекле ублажи.
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1. Миодраг Пурковић: Кћери кнеза Лазара – Историјска студија обрађује животе
пет кћери кнеза Лазара: Маре, Драгане, Јеле, Теодоре и Оливере, са њиховим
потомством. Критичко издање допуњено поговором проф. др. Јелке Ређеп. Цена 400
дин (Клубска Цена 300 дин)
2. Миодраг Пурковић: Принцезе из куће Немањића – Историјска студија о
судбинама и потомству свих женских потомака куће Немањића. Критичко издање
допуњено поговором проф. др. Радета Михаљчића. Цена 400 дин. (Клубска Цена 300
дин)
3. Чедомиљ Мијатовић: Јелена Балшић – Аутор је најтоплијим речима описао једну
од најпознатијих кћери Царице Милице и сестру Деспота Стефана. У књизи су описани
најинтересантнији догађаји из њеног живота од 1. јануара, Нове године новог,
петнаестог века. Распродато
4. Михаило Ласкарис: Византијске принцезе у средњовековној Србији – Ово
значајно дело српске историографије даје преглед српских средњовековних краљица,
међу којима: Евдокије – жене Стевана Првовенчаног; Ане – жене краља Радослава;
Симониде – жене краља Милутина; Марије Палеологове – жене Стевана Дечанског;
Јерине и Јелене – жена деспота Ђурђа и Лазара Бранковића. Распродато
5. Чедомиљ Мијатовић: Љубав на двору Немањића – Историјски роман о Јелени
Анжујској и ученицама прве српске школе коју је она основала у средњoвековној
Србији. Љубав између престолонаследника Милутина и Анђелије – најбоље ученице и
љубимице краљице Јелене. Цена 400 дин. (Клубска Цена 300 дин)
6. Мирјана Пашић-Гаговић: Жене библије – У књизи су обрађене све жене Старог
Завета почев од прамајке Еве. У прилогу, осим илустрација, дат је именар свих женских
имена из Библије. Цена 550 дин. (Клубска Цена 400 дин)
7. Ружица Петровић: Филозофија утехе – Студија о животу и делу Ксеније
Атанасијевић, једне од првих српских жена филозофа. Цена 750 дин. (Клубска Цена
600 дин)
8. Јелка Ређеп: Бистру воду замутиле – Свађа кћери кнеза Лазара – Мотив свађе
Лазаревих кћери један је од мотива Косовске легенде и везан је за Мару, жену Вука
Бранковића и Јелу, по предању, жену Милоша Обилића. Сестре су се посвађале око
јунаштва њихових мужева, Вука и Милоша. Због Милошеве претње Вуку, Бранковић је
оклеветао Обилића кнезу Лазару и тако му се осветио. Мотив је обрађен у народним
песмама, у књижевним и историграфским сликама, а ова књига је историјско-књижевна
студија посвећена овој теми. Цена 550, (Клубска Цена 400 дин)

БИБЛИОТЕКА "ТЕСТАМЕНТ"
1. Србољуб Живановић: Болести древних људи – Од којих су болести патили и
умирали древни људи, како су се лечили? Шта нам говоре археолошка налазишта
широм света, почев од фараонских гробница у Египту до гробова из средњoвековне
српске државе... Цена 700 дин. (Клубска Цена 600 дин.)
2. Марица Јосимчевић: Јовање - књига о другом постању – Књига којом је ауторка
уврхунила свој опус књижевне прозе. Први део је роман о мистичној љубави, који кроз
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аутентично искуство приказује алхемијски поступак преображавања плотске ватре
(кундалини енергије) у чист спирит, а други део је својеврсни речник симбола. Дело
открива да свако у својој полној енергији и љубави са близаначком душом носи целу
тајну Постања - и првотног и Другог у духу; да Београд крије првотне тајне у освит
времена и да ће у будућности бити спиритуална престоница света, мистичну суштину
српске заставе итд... Посвећеном читаоцу дело даје кључ за ново читање митологије.
Цена 890 дин. (Клубска Цена 600 дин.)
3. Љубомир Перуновић: Разговори с косовским иконама – Судбина Срба на
прелому миленијума преточена у спис који је завештање темељне људскости. Њен
аутор је трагач за смислом који лута од Неваде до Сибира а на Косову налази коначну
лепоту космоса. У њој нема ни буре ни раскола, ни источњака ни западњака, ни
ученога ни простога. Само сав, целокупни човек и сав Бог. Цена 480 дин. (Клубска Цена
300 дин) - Распродато
4. Љубица Ђорђевић: Песничко дело Десанке Максимовић – Најисрцпнија студија
једне од највећих српских песникиња двадесетог века дата је кроз докторску
дисертацију професорке Љ. Ђорђевић. Вена 890 дин. (Клубска Цена 600 дин)
5. Александар Петровић: О темељима повести филозофије – Предмет књиге су
основе европске философије. На трагу Платона, Аристотела и Прокла, филозофа који
без сумње, чине три врхунца античке философије, аутор промишља трајне вредности и
појмове који чине тло свеколиког европског мишљења. Цена 580 дин. (Клубска Цена
300 дин)
6. Јуриј Мирољубов: Моја Русија – Успомене на детињство проведено у царској
Русији једног од најчувенијих руских истраживача и научника, који ће први
дешифровати Велесову књигу на савремени језик и дати тумачења о најстаријем
периоду словенске цивилизације. Цена 480 дин. (Клубска Цена 300 дин)
7. Бранка Богавац: Разговори у Паризу – Разговори са 19 писаца који су обележили
20. век: Борхес, Макин, Дирас, Кундера, Варгас-Љоса, Милош, Еко, Јонеско.... Цена 780
дин. (Клубска Цена 600 дин)
8. Марко Вишић (превод и коментари): Песма над песмама – Најпознатија
биоблијска песма преведена је са Септуагинте, која се сматра равном оригиналној
верзији и оригинал и превод дати су упоредо, употпуњени студијом о животу и
приликама у време када је Песма настала... Цена 600 дин. (Клубска Цена 500 дин)
9. Вера Јанићијевић: Платон и тирани – Мисаона проза у којој ауторка излаже
епизоде Платонових боравака у Сиракузи, и једном од доминантних питања Платоновог
живота и опуса. Цена 480 дин. (Клубска Цена 300 дин)
10. Бранка Богавац: Сликарство као неразумна срећа – Разговори са нашим
најпознатијим сликарима у Паризу, међу којима су: Дадо Ђурић, Величковић, Поповић,
Омчикус, Михаиловић, Циуха... Цена 780 дин. (Клубска Цена 500 дин)
11. Србољуб Живановић: Анатомија – Академик професор Србољуб Живановић је
настављач традиције Београдске анатомске и антрополошке школе коју је утемељио
његов учитељ, академик професор Бранко Шљивић. Резултати његовог истраживања су
ушли у светске уџбенике анатомије и антропологије. Књига „Анатомија“ само је први
део збирке одабраних, најтраженијих радова из области анатомије. Сви радови у
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збирци су одштампани онако како су се појавили у часописима и књигама, на језику
којим су оригинално публиковани. Цена 780 дин. (Клубска Цена 500 дин)
12. Нобуро Мурамото: Природни имунитет – Како поштоваоци макробиотике, тако и
они који не познају ову област, лако ће схватити ово штиво, с обзиром да је њен
приступ више заснован на западној науци него на медицини истока. Аутор пружа увид у
узроке болести и даје савете за природно јачање имунолошког система, а посебно
поглавље посвећено је најновијој дегенеративној болести – сиди. Распродато
13. Миленко Пајић: Мерилин чита Уликса – Роман о једној од највећих филмских
икона 20. века Мерлин Монро, настао је од приче објављене у часопису „Поља“ а у
његовом креирању учествовало је више догађаја и људи из различитих простора и
времена, повезаних заједничком личношћу коју су обожавали... Цена 490 дин, (Клубска
Цена 350 дин.)
14. Ана Шомло: Била сам твоје море – Оригинална писма Франца Кафке употпуњена
су замишљеним одговорима Милене Јесенске која су дело ауторке. Цена 790 дин,
Клубска Цена 600 дин.
15. Србољуб Живановић: Медицинска антропологија – Књига афирмише
мултидисциплинарни приступ свакој људској популацији, као спецификуму који се
развијао према сопственим условима и правилима, значајна је не само као прва књига
те врсте написана на српском језику, већ по томе што је и у светској литератури једна
од ретких у којима је на свеобухватан начин изложен широк круг питања на којима се
заснива ова научна дисциплина... Цена 600 дин, Клубска Цена 400 дин.
16. Вера Јанићијевић: Миљеници богова - Аристотел и Александар –Аристотелов
састанак с младим македонским краљевићем био је један од највећих тренутака у
историји човечанства. То је био сусрет философског генија с потоњим војничким и
космотворним генијем. Цена 490 дин (Клубска Цена 300 дин).
17. Србољуб Живановић: Антропологија и палеопатологија 1. и 2. део. - Један од
утемељивача српске антропологије, Аутор у књизи даје извештај са првог испитивања
масовних гробница у Јасеновцу 1964. г. са приказом демографске структуре жртава и
описима артефаката који су пронађени. Овде су и студије о скелетним остацима
средњовековне Србије, као и Ђердапске скелетне серије. Цена оба дела 1600 дин.
Клубска Цена 1000 дин.

БИБЛИОТЕКА „ОДИСЕЈ“
1. Србољуб Живановић: Папуа Нова Гвинеја - Земља рајских птица –
Антрополошка студија написана после три године боравка у Папуи Новој Гвинеји у којој
нека од племена још увек живе у заједницама на нивоу човека из неолита... Откривање
порекла, расе, обичаја народа Земље Рајских птица. Цена 790 (Клубска Цена 600 дин).

БИБЛИОТЕКА "ТАЈНИ СПИСИ"
1. Седам светилишта - хебрејска кабала – Најстарији текстови мистике и
езотеричне традиције Хебреја. Опис путовања душе у екстатичне визије небеских

Страна: 8

Издавачка Кућа ПЕШИЋ и СИНОВИ

Каталог Издања на датум: 19 Октобар 2007 године

регија седам светилишта да би се досегло пред божји престол. Цена 490 дин. Клубска
Цена 300 дин.
2. Гностичка несторијанска јеванђеља – У књизи је приказан један стари, скоро
заборављени метод просветљења. Јеванђеље Мира Исуса Христа говори о стадијумима
људске свесности а како су несторијански гностици имали највећу улогу у очувању овог
текста, ова се књига објављује под називом Гностичка несторијанска јевађеља, што је у
духу старог езотеричног предања, да је Истина увек жива и једина, али да се називи
мењају... Цена 480 дин. (Клубска Цена 300 дин)

БИБЛИОТЕКА "ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ"
1. А. Чекалова, М. Пољаковска: Живот и обичаји у византијском друштву –Теме
свакодневног живота Византинаца обавешзавају нас о томе каква је била исхрана
поданика царства Ромеја, како су празновали разне прилике, како се облачили, у шта
су веровали, због чега се радовали или туговали... Цена 790 дин. Клубска Цена 600
дин.
2. Светлана Плетњова: Хазари – Ауторка књиге је један од најбољих познаваоца
бурне судбине Хазара – народа који се у В веку појавио на историјској сцени, основао
чувени Хазарски каганат и нестао. Њихово присуство, међутим, једна је од кључних
тема средњевековне Европе. Цена 790 дин. Клубска Цена 600 дин.
3. Владимир Шчербаков: Атланти, богови и људи – Земља богова и дивова –
Велика Свтитод, била је прапостојбина Аса. Реконструкцијом митова преживелих до
данашњих дана, аутор прати развој ове цивилизације све до познатих времена. Цена
790 дин. Клубска Цена 600 дин.
4. Павел Тулајев: Венети – Ко су били Венети – европеиди, представници беле расе и
носиоци њене цивилизације? Ни Индоевропљани ни Евроазијсци, одговара аутор и даје
низ доказа о народу који је давно ишчезао са сцене, али су његови потомци и данас
међу нама. Цена 790 дин. Клубска Цена 600 дин.
5. Марија Гимбутас: Словени, синови Перуна – Историја Словена реконтруисана је
од стране једног од водећих археолога 20. века. У овој књизи она даје осврт на
најранији период Словена до формирања њихових првих држава. Цена 790 дин.
Клубска Цена 600 дин.
6. Јуриј Мирољубов: Аријевци – Ко су ти давни народи звани Аријевци, божја деца и
другови небеских сила? На ово питање одговор у књизи даје Ј. Мирољубов, познавалац
Веда, руски научник који је први дешифровао Велесову књигу и за којим је остало
обимно дело посвећено словенској историографији. Цена 790 дин. (Клубска Цена 600
дин.)
7. Драгољуб Вукићевић-Сарап: Срби – Срби и њихово порекло и данас су предмет
дискусија и полемика. Не упуштајући се у приказивање историјских догађаја, државних
творевина и владара, ова књига има за циљ да формулише целовит поглед на порекло
и првобитна станишта народа од којих су настали данашњи Срби и да подстакне на
темељнија истраживања која би омогућила што објективније сагледавање историје
Срба и њихових предака. Цена 790 дин. (Клубска Цена 600 дин.)
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8. Војислав Трбуховић: Индоевропљани – Прошло је више од двеста година од
првих научно заснованих проучавања индоевропских језика, народа и цивилизација.
Ово је прва књига објављена код нас која на свеобухватан начин сажима све што је до
сада истражено о теми Индоевропљана, са посебним освртом на Балкан, колевку Прве
Европе и првих Индоевропљана. Цена 890 дин (Клубска Цена 650 дин)
9. Харолд Харман: Историја Потопа – Геолози су пре неколико година открили да је
Црно море дуго времена било једно, од Средоземног мора потпуно одвојено, низинско
слатководно језеро. Годинама се у Црно море сливао водопад и плавио велике,
делимично насељене области. Харолд Харман, један од најпознатијих лингвиста данас,
описује узроке и ток овог потопа. При томе наилази на трагове једне од најстаријих
великих култура и прати на основу археолошких налаза, пре свега на основу писма и
историје језика, њихово значење чак до Месопотамије. Цена 790 дин, Клубска Цена
600 дин.
10. Зборник радова: Порекло Албанци лажни Илири – У САНУ је 21. јуна 2007.
одржан скуп „Методолошки проблем истраживања порекла Албанаца, на коме је
питање аутохтоности народа на Балкану размортено мултидисциплинарно са гледишта
историје, филозофије, историје, социологије, археологије, лингвистике, физичкотехничких наука и генетике. Књига садржи 13 радова изложених на овом скупу у
интегралној верзији, који са свих аспеката разбијају постојећу митоманију о
аутохтоности Албанаца и досељавању Срба на Балкан у 7. веку. Цена 800 дин, Клубска
Цена 600 дин.
11. Панче Хаџи-Андонов: Абориџини – Једна од најстаријих светских култура која се
вековима сачувала непромењена налази се на југу планете. Са жељом да и њихова
деца свакога дана виде сунце које залази над земљом где се дешавало Време Снова −
доживљавајући позно доба, разуме-вајући своје обичаје и приче, као што су то чинили
и њихови пре-ци − чувари знања аустралијских Абориџина преносе речи древ-них
времена и њихову мудрост из генерације у генерацију. Цена 890 дин, Клубска Цена 600
дин.

БИБЛИОТЕКА "ВЕД"
Библиотека је посвећена делима насталим у најдубљој древности и порукама
које су из њих преживеле до данашњих дана. Познато је да су веде најстарије књиге у
библиотеци сведочанства и да су их створили најстарији аријевски народи за које зна
наша цивилизација. Ведско наслеђе дуго се преносило искључиво усменим путем а
касније је записано на санскрту. На Београдском универзитету не постоје студије
санскрта нити катедре индологије, нити пак, могућност изучавања источњачке
философије и религије. Жеља Издавача је да објављивањем књига ведског наслеђа ову
неправду барем ублажи. Веда се на санскрту – најстаријем језику на свету – исто
изговара и исто значи као и на српском – знање.
1. Пешић, Атанацковић, Арсић: Учити санскрт – Тема санскрта – језика на коме су
написана најдревнија људска знања, привлачила је само одабране истраживаче и
некада и данас. Управо из чињенице што су тако ретки они прави упућеници у значај и
филозофију санскрта ова књига је драгоцена за све који ће се помоћу ње први пут
упутити или допунити своја знања. Цена 890 дин. Клубска Цена 650 дин.
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2. Ињат Хан: Музика и склад живота – Осећамо привлачност према музици јер је
цело наше биће музика: наш ум и наше тело, природа у којој живимо, која нас је
створила, све што се налази испод и око нас - све је музика. Ми живимо, крећемо се и
постојимо у музици. Цена 690 дин. Клубска Цена 500 дин.
3. Макс Милер: Основе ведске цивилизације – Серијом предавања која су садржај
књиге, аутор је утро пут значају Веда, најстаријих људских знања упућених из
древности, са Индијског потконтинента, свим будућим генерацијама. Цена 790 дин.
Клубска Цена 600 дин.
4. Миша Тошић: Пророчанства веда – Мало је познато да су у ведама записана
бројна пророчанства која се већ хиљадама година обистињују једно за другим... Ова
књига је резултат вишегодишњег истраживања... У њој нису само сакупљена
фасцинантна пророчанства, већ и потресни историјски и научни докази који настанак и
развој људских цивилизација осветљавају из до сада непознате перспективе. Цена 790
дин, (Клубска Цена 600 дин)
5. Алвин Харт и Стивен Розен: Дијалог Истока и Запада – Дијалог између
хришћанског теолога и припадника релогиозне заједнице Кришне вођен у дужем
временском интервалу и коначно преточен у књигу чија је намера да се посведочи
толеранција и уважавање припадника различитих религиозниг опредељења, кроз
поштовање и признавање разлика. Цена 600 дин, Клубска Цена 400 дин.
6. Нианатилока: Будистички речник – У књизи се не тумаче само речи већ и појмови
од суштинског значаја за правилно разумевање једног, у нашој средини недовољно
познатог а често и погрешно тумаченог, филозофско-религијског наслеђа древне
Индије. Ово је уједно и први покушај систематизованог излагања кључних израза и
учења, уз прецизне и аутентичне дефиниције које су засноване на самим Будиним
говорима, додатно илустровано бројним цитатима из самог канона. Цена 900 дин.
(Клубска Цена 700 дин)
7. Бранислава Божиновић: Речник српско-санскртских речи I, II, III део –
Јединствени речник овакве врсте икада објављен у три тома, доноси фонетску и
значењску сличност породице речи српског и санскрта, до најстаријих новоа ведских
поређења. Из пионорског дела ауторке, може се закључити да је српски од свих
индоевропских језика, најсличнији санскрту, језику којим су записана најдревнија
људска знања. Цена I дела 900, II 1200 дин., III дела 1200 дин. (Клубска Цена 600,
900, 900 дин)
8. Рг Веда – Ово капитално дело светске баштине први пут објављује се на српском
језику у интегралној верзији. Најстарији религиозно-философски поглед на свет старих
Аријеваца већ својим насловом указује на садржај: Рг – свето/Веда – Знање. Осим
превода рг-ведских манадала, у књизи је дат и коментар сваке химне посебно, а такође
и Речник рг-ведских појмова. Цена 3000 дин, Клубска Цена 1600.

БИБЛИОТЕКА "МИРАЗ"
Библиотека објављује дела из старе Персије − места обитавања Аријеваца који
у континуитету настављају традицију Аријеваца са подручја Индије а висока вредност
њихових духовних и материјалних достигнућа представља основу каснијих
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цивилизација. Библиотека носи назив Мираз јер ова реч на староперсијском и српском
на само да се исто изговара, већ има идентично значење.
1. Ардавирафнаме или Рај и Пакао у маздаистичкој религији – Овај спис од пре
1500 година први пут је преведен са персијског на српски језик. Запис говори о
духовном путовању у рај и пакао и од великог је значаја и за зороастријанизам, стару
веру Персијанаца, и за друге религије. Цена 600 дин. Клубска Цена 450 дин.
2. Авеста – У овом првом преводу Авесте на српски језик читалац ће се упознати са
заратустризмом, најдревнијом религијом савременога света. У њој су дати преводи
делова Авесте, Свете књиге заратустријанске религије, Гате и Јаште. Такође, укратко је
изложен живот Заратустре и његово учење о постанку и крају света као и правила која
треба да следе присталице заратустризма. Цена 1200 Клубска Цена 800 дин.

БИБЛИОТЕКА "СВЕДОЧАНСТВА"
Последњих година 20. века грађани Србије били су сведоци многих политичких
превирања и промена. Сходно својим убеђењима, свако је ове догађаје доживео на свој
начин и има своју интерпретацију. Неки од њих су своје утиске записали и књиге ове
библиотеке представљају те записе. У намери да се историјско памћење сачува и
послужи за каснија, озбиљна изучавања, у библиотеци „Сведочанства“ објављују су
поред текстова стручњака и текстови сведока догађаја.
Јер, традиција нас учи да само народ који чува своју прошлост има и будућност.
Да дешавања из прошлости не би прешла у заборав, потребно је сачувати их сагледане
из различитих аспеката, јер свако има право на своје виђење и свој доживљај. Тек
објективно сагледавање мноштва различитих података омогућава нам историјску
истину на коју сви имамо право.
1. Милорад Белић: Компромис или револуција – Несвакидашње и драгоцено
сведочанство учесника и иницијатора стварања првих синдиката у Србији. Књига је
незаобилазно штиво за све истраживаче историјских збивања и допунска литература за
студенте историје. Цена 600 дин Клубска Цена 400 дин.
2. Спасоје Влајић: Ми - прво лице множине – Пут српског народа од прве државе
Рашке до Социјалистиче Републике Југославије. Распродато
3. Никола Ивановић: Власт и држава – Драматичне политичке околности у стварању
заједничке државе Србије и Црне Горе. Аутор успешно разобличава политичке
предрасуде, стереотипно мишљење, а нарочито механизме видљивих и скривених
манипулација. Распродато
4. Мирко Аксентијевић: Глобално а није светско – Књига М. Аксентијевића је
информација о најзначајнијем проблему савременог света – америчкој тежњи да
објективни историјски процес глобализације искористи за успостављање своје глобалне
доминације. Аутор уклања појмовну збрку која у свету и код нас влада око два
различита значења термина „глобализација“... У овој књизи има новог, мало познатог
материјала, нарочито о тајним друштвима, скорашњим америчким тајним документима
и генези америчког глобализма. Цена 600 дин, Клубска Цена 400 дин
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5. Зборник радова: Јасеновац – Дани сећања на жртве геноцида – Београд, Бања
Лука, Доња Градина, Јасеновац, Њујорк – места су у којима су одржани дани сећања на
жртве геноцида над јерменским, грчким, српским, јеврејским и ромским народима од
1945. до данас. У Зборнику је представљено прво мултиетничко и мултиконфесионално
трагање за коренима Срба, а такође и утврђивање истине о геноциду као услов мира и
стабилности на Балкану. Цена 1200 дин. Клубска Цена 800 ди.
6. Милан Булајић: Улога Ватикана у наци-усташкој Хрватској – Студија др
Булајића обухвата детаљан и документован материјал који баца светлост на стравично
доба тираније наци-усташке државе Хрватске, које је из различитих разлога (скривања
истине, немара и забуне) остало сакривено у мрачном кутку историје варварских
злочина у Другом светском рату. Студија обухвата преко 400 страница углавном
докумената, који су брижљиво одабрани и искоришћени за обелодањивање истине, до
тада скриване у јавности. Цена 12оо дин, Клубска Цена 800 дин.
7. Раде Брајовић: Новинарски феномени – (Мемоарски осврт, есеј, вишеслојна
синтеза једног узбудљивог, трауматичног искуства... Ово је увелико и оригинални
роман, надреалистичка нараторска експресија са чудноватим и чудовишним јунацима
на све стране, са гротескним ликовима који су за ову драму позајмљени непосредно из
злосрећне српске историје...) Цена 600 дин, ѕа Вас 400 дин.
8. Зборник радова: Одговорност државе Хрватске за извршени геноцид над
српским народом и другим народима – Текстови објављени у књизи су предмет
Конференције удружења заточеника и потомака заточеника логора Јасеновац са циљем
да се укаже на одговорност државе Хрватске за геноцид над српским, јеврејским и
ромским народом и над другим антифашистима у Независној Држави Хрватској 19411945. године, са посебним освртом на злочиначко-фашистичко деловање система
логора Јасеновац и на поновљене злочине у периоду 1991-1995. године. Цена 1200 дин
Клубска Цена 800 дин.

БИБЛИОТЕКА „ПРВИ ПРЕВОД“
У библиотеци ''Први превод'' се објављују искључиво дела античке и
средњовековне књижевности која никада раније нису била објављена на српском
језику. Задатак ове библиотеке је да дела светске културне баштине која су
незаобилазна у проучавању философије, социологије, религије, историје, историје
уметности, теологије и др. приближи српском читаоцу и да му детаљније информације
како о самом делу и његовој вредности, тако и о његовом аутору.
Овакав концепт библиотеке чини циљну групу прилично великом – од
средњошколске омладине, преко студената и професора везаних за наведена подручја
истраживања, до заинтересованих поштовалаца ове врсте стручне литературе.
1. Исидор Севиљски: Хроника света, Историја Гота, Свева и Вандала – (Хронику
света аутор је написао као одговор на истоимено дело Јулија Африканца, чије је
податке користио једнако као Хронике св. Јеронима, Евсевија и Виктора из Тунине.
Други део књиге Историја Гота, Свева и Вандала садржи кратак преглед готских
краљева чија су освајања имала дубок утицај на даљи развитак. Ово дело се сматра за
најпоузданији извор историје Гота.) Цена 600 дин, Клубска Цена 400 дин.
2. Грејсон и Гласнер: Хронике Месопотамије – Асирске и вавилонске хронике су
историографски текстови из античке Месопотамије. Иако садрже податке из најстаријих
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времена, они су углавном из друге половине другог и целог првог миленијума све до
првих столећа пре наше ере. У овој књизи након увода, следи поглавље о Вавилонском
календару, потом кратко упознавање са сваким од текстова који се налазе у књизи,
затим сами преводи са коментарима, и на крају списак божанстава Месопотамије. Цена
600 дин, Клубска Цена 400 дин.
3. Списи персијских владара – У првом делу књиге дат је опис Ахеменида, једне од
династија старог Персијског царства и списак владара Ахеменидске династије од Кира
Великог до Дарија III, а такође и преглед религије Ахаменида. У другом делу књиге су
преводи записа владара од Аријарамнеса до Артаксерсеса III. Цена 600 дин. Клубска
Цена 400 дин.
4. Плутарх: Изида и Озирис – Плутархово дело представља незаобилазан допринос
грчке философске мисли с краја 1. и почетка 2. века наше ере о египатским митовима и
божанствима. Трактат О Изиди и Озирису писан је на основу књига, тј. првих извора
али и свештеничких казивања. Извори којима се најчешће Плутарх користи су Херодот
и Диодор Сицилијски, док се унутар самог текста Плутарх позива на бројне ауторе и
дела. Цена 600 дин (Клубска Цена 400).

КАТАЛОГ ИЗДАЊА
Издавачaке Куће »ПЕШИЋ И СИНОВИ«
више о нама имате на Интернет страници:

www.pesicisinovi.co.yu
Пишите нам или поручите књигу путем електронске поште на Е-маил адресу:
prodaja@pesicisinovi.co.yu

Tелефон Редакције:
011 218 3740
Телефони Продаје:
064 222 3716
062 126 4824
064 166 1754

Страна: 14

