
• 1 •www.prometej-beograd.rs

Каталог књигаКаталог књига

Прометеј
Београд

ИГП “Прометеј“
Прве пруге 43е, 11080 Земун

тел. 011.2604751, 011.3194370

www.prometej-beograd.rs

2019.

http://www.prometej-beograd.rs/
http://www.prometej-beograd.rs


• 2 • www.prometej-beograd.rs

Издавачко графичко предузеће “Прометеј“ из Земуна основано је септембра 
1990. године. У нашем издању можете пронаћи књиге из следећих области:

Више информација о нашим издањима 
можете пронаћи на нашем сајту:

www.prometej-beograd.rs
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Прве пруге 43е, 11080 Земун

тел. 011.2604751, 011.3194370
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ЧИШЋЕЊЕ ОРГАНИЗМА
Генадиј Петрович Малахов
брoширано, латиница, 262 стр. цена: 990,00 дин.

У протеклих 100 година у нашем животу се највише изменила исхрана. 
Појавило се много рафиниранирах и вештачких продуката, који не могу 
на прави начин да се прилагоде еволуционо оформљеним механизмима 
за пробаву и асимилацију хране. На првом месту страда желудачно-црев-
ни тракт, а затим се патологија шири даље. Зато је право здравље права 
реткост...

уРИНОтЕРАПИјА
Генадиј Петрович Малахов
броширано, латиница, 191 стр., цена: 990,00 дин.

Наша мокраћа има многа лековита и уникатна својства. У овој књизи је 
разматран њен утицај на човеков организам. Исцрпно су описани древ-
ни методи и дата савремена тумачења те, без сумње, важне течности. На 
основу тога предлаже се потпуно друкчији приступ употреби мокраће за 
побољшање нашег живота и здравља.

ГЛАДОВАЊЕ
Генадиј Петрович Малахов
броширано, латиница, 258 стр., цена: 990,00 дин.

Медицина која се бави телом, никада нас не ослободи обољења чији 
се стварни узрок не налази у нашем физичком телу, већ у нашим споља-
шњим манифестацијама (свести). Гладовање се показало као погодно 
средство помоћу којега можемо самостално да управљамо патологијом 
свести и њеним последицама у физичком телу. Ако желимо да се излечи-
мо од свих обољења треба да се мењамо као личности.

ИСХРAНA И ХРAНA
Генадиј Петрович Малахов
брoширано, латиница, 258 стр., цена: 990,00 дин.

Сва наша исхрана усмерена је на одржавање најповољнијих животних 
услова у ћелији. Када смо тако избалансирали своју исхрану да ћелије не 
дехидрирају, а унутар ништа не прегорева, остварује се идеални метабо-
лизам, на основу којег се из правилно асимиловане хране добија фина 
материја, коју ајувердисти називају оџас. Што се више унутар ћелија она 
ствара, више се сигнала среће и блаженства шаље у мозак.

БиБлиотека “лековите силе“
АлтернАтивнА медицинА

јАЧАЊЕ ОРГАНИЗМА у СтАРИјЕМ ДОБу
Генадиј Петрович Малахов
брoширано, латиница, 230 стр., цена: 990,00 дин. 

Због индивидуалне конституције и брзине старења неки се људи у 
постаријем добу налазе у погоднијим условима у поређењу са другима. 
Вешто манипулисање особеностима властите конституције помоћи ће 
вам да изгубите низ озбиљних проблема у вези са здрављем  и да дуже 
живите.
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МЕтОДЕ ПОВЕЋАЊА ЉуДСКЕ БИОЕНЕРГИјЕ И БИОСИНтЕЗЕ
Генадиј Петрович Малахов

броширано, латиница, 276 стр., цена : 990,00 дин.
У четири поглавља Кретање, Гладовање, Дисање и Водене терапије из-
ложен је низ метода помоћу којих читалац може освежити или попра-

вити нарушено здравље и енергију која се троши при свакодневним 
обавезама. Свако поглавље на себи својствен начин помаже човеку у об-

нављању и оснажењу како физичке тако и менталне енергије.

ОСНОВНА ЗНАЊА О ЖИВОту И ЗДРАВЉу
- биосинтезА, биоенергетикА, биоритмологијА -

Генадиј Петрович Малахов
броширано, латиница, 200 стр, цена: 990,00 дин.

...У основи те шеме леже три темељна принципа: кретање (јер се све у 
овом свету креће, мења), топлота (све има одређену количину топлоте) и 
материја (тј. кретање се уочава када се нешто премешта, а топлота када је 

нешто загрејано или охладнело). У човечијем организму та три принци-
па су добила своје називе: телесни ветар, телесна топлота(жуч) и телесна 

слуз...

утИЦАј ОКОЛИНЕ НА ЧОВЕКОВО ЗДРАВЉЕ
Генадиј Петрович Малахов

броширано, латиница, 139 стр., цена: 550,00 дин.
Ако познаје особености свог организма, сваки човек може индивидуал-

но да одабере материје које уравнотежују и повећавају његове природне 
одбрамбене механизме и да користи све благодети здравог живота. Наве-
дена и вековима проверена, знања о својствима органских и неорганских 

материја и њиховом утицају на организам човека помоћи ће вам у томе.

ЛуНАРНИ КАЛЕНДАР 2011-2019
Генадиј Петрович Малахов

броширано, латиница, 408 стр., цена: 1.320,00 дин.
Лунарни календар је специјализовани приручник са саветима за ле-

чење за сваки дан до краја 2019. године. У њему су дате конкретне пре-
поруке: шта је потребно урадити данас, шта сутра, како се припремити за 

терапију лечења, када је најбоље лечити неку болест и када се треба чу-
вати. Наведени су “лунарни” дани, фазе, изласци изаласци Месеца, актив-

ност органа према годишњим добима и много другог.

ЖИВОт БЕЗ ПАРАЗИтА
Генадиј Петрович Малахов

брoширано, латиница, 260 стр., цена: 990,00 дин.
Паразити (вируси, микроби, глистице) постоје код свих људи, али од 

њих не оболевају сви, већ само они који су емоцијама, начином живота, 
навикама, исхраном или на други начин ослабили свој имунитет и наго-

милали нечистоћу. Самим тим човек је у организму створио “повољне” 
услове да паразити, који су били у стању мировања и притајени, почну 

нагло да се развијају и својим деловањем узрокују многобројна обољења 
па и смрт.

БиБлиотека “основи здравља“
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ЗДРАВЉЕ ЖЕНЕ
Генадиј Петрович Малахов
брoширано, латиница, 182 стр., цена: 858,00 дин.

Добар живот, лепо тело, женска срећа - све је то немогуће, уколи-
ко нема здравља. У овој књизи су описана средства и начини за оздра-
вљење женског организма. Они ће вам помоћи да никад не болујете. 
Самооздрављење је најбоље средство. Правилно мишљење, психичка 
равнотежа, нормалан дневни распоред, одсуство штетних навика, ... - 
главне су компоненте здравог начина живота.

ЗДРАВЉЕ МуШКАРЦА
Генадиј Петрович Малахов
броширано, латиница, 156 стр., цена: 858,00 дин.

Већина обољења, са којима се сукобљавају мушкарци, често су пове-
зана са начином њиховог живота. Нажалост, алкохол, пушење, недоста-
так физичких активности толико су изражени у свакодневном животу, да 
на њих скоро нико не обраћа пажњу. Управо такав начин живота, уз раз-
не инфекције, узрокује разна обољења. Ако познајемо узроке њиховог 
настајања, можемо одабрати ефикасан начин да помогнемо властитом 
организму.

СВЕ О ЗАтВОРИМА
Генадиј Петрович Малахов
броширано, латиница, 192 стр., цена: 858,00 дин.

Један од првих симптома поремећаја нашег организма јесте затвор. Та 
ситница којој у детињству, младости и зрелом добу човек не поклања до-
вољно пажње, током година може имати веома озбиљне последице. Ова 
књига посвећена је разоткривању подмуклости затвора и указивању на 
једноставна и ефикасна средства за отклањање затвора, као и за потпуну 
нормализацију функције пражњења црева.

туМОРИ
Генадиј Петрович Малахов
броширано, латиница, 296 стр., цена: 1.100,00 дин.

У овој књизи се налази све што је потребно да би се човек успешно 
излечио од онколошких обољења. Методама изложеним у овој књизи, 
могу се лечити и друге озбиљне болести попут сиде, дијабетеса, дифузне 
склерозе... Методи лечења су разноврсни, једни се заснивају на примени 
биљака и материја које уништавају тумор, док се други заснивају на раду 
како са примарним узорком тако и са самим тумором, што подразумева 
престројавање свести човека у процесу лечења.

ЧЕЛИЧЕЊЕ ОРГАНИЗМА И ЛЕЧЕЊЕ ВОДОМ
Генадиј Петрович Малахов
броширано, латиница, 192 стр., цена: 858,00 дин.

Челичење организма подразумева повећану отпорност организма на 
дејство метеоролошких фактора: хладноће, топлоте, сниженог атмосфер-
ског притиска ... Организму су природом дати посебни механизми, који 
при адекватном активирању стварају отпорност на неповољне природне 
услове. Ако се ти механизми не покрену, онда остају неактивни. Њихово 
активирање повећава отпорност организма на болести, чини га здра-
вијим и дуговечнијим.
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САМОИЗЛЕЧЕЊЕ у XXI ВЕКу
Генадиј Петрович Малахов

броширано, латиница, 384 стр., цена: 1.210,00 дин.
Књига представља компилацију знања аутора, које је стекао годинама, 

упражњавајући методе алтернативне медицине како на себи тако и при 
лечењу других људи. У књизи су описане све најзначајније методе лечења 
којима се бави сам Малахов. Поред тога описан је низ обољења и начини 

њиховог лечења. Акценат је стављен на могућност сваког човека да сам 
себи буде најбољи лекар и путем самоизлечења да дође до здравља.

ПРОСтАтА
Генадиј Петрович Малахов

броширано, латиница, 174 стр., цена: 836,00 дин.
Књига “Простата” је посвећена проблему обољења простате који се ја-

вља код великог броја мушкараца у старијем добу. У књизи је размотрено 
шта је простата, које су њене функције и обољења, зашто се та обољења 

јављају. Представљене су најразноврсније методе лечења и профилаксе. 
Знања изложена у овој књизи могу помоћи многим мушкарцима да се из-

лече и постану здрави.

ЛЕЧЕЊЕ КЕРОЗИНОМ, тОДИКАМПОМ И ДРуГИМ 
уГЉЕНИКОВИМ јЕДИЊЕЊИМА

Генадиј Петрович Малахов
броширано, латиница, 124 стр., цена: 660,00 дин.

Лечење керозином је помало контроверзно, јер влада мишљење да је 
он отрован и канцероген, што сигурно и јесте када се неправилно упо-

требљава. Али правилном употребом, баш се и користи за лечење рака и 
многих других обољења. Керозин има брзопродируће својство и у ком-

бинацији са лековитим биљкама представља лек који се лако допрема до 
места обољења, дубоко у телу човека... 

ЛЕЧЕЊЕ ДВЕСтА НАјРАСПРОСтРАЊЕНИјИХ ОБОЉЕЊА
Генадиј Петрович Малахов

броширано, латиница, 364 стр., цена: 1.210,00 дин.
“Г. П. Малахов предлаже, проверене кроз његову вишегодишњу праксу, 

рецепте лечења урином, чишћења организма, лековитим травама и даје 
препоруке за лечење разних обољења међу којима су: алергија, ангина, 

атеросклероза, цироза јетре, чир на желуцу, гастритис, губитак слуха, хе-
мороиди, ишијас, климакс, несаница, неплодност, пнеумонија, пролив, 

упала јајника, вагиналне инфекције, жутица и још 180 других.”

ОСНОВНЕ ЗАПОВЕСтИ ЗДРАВЉА
Генадиј Петрович Малахов

броширано, латиница, 266 стр., цена : 990,00 дин.
Суштина ове књиге се састоји у томе, да су основи човечијег здравља 

духовност, психа и физиологија. Свака од тих компоненти захтева специ-
фичан приступ решавању насталих проблема. Духовност је придржавање 

моралних закона. Здравље психе може се одржавати уколико се овлада 
знањима о облицима и раду свести. Одржавање здравља физичког тела 
захтева познавање физиологије човека. Хармонична комбинација свих 

компоненти омогућава човеку да се ослободи болести и да сачува своје 
здравље.
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ОБОЉЕЊА КИЧМЕ - ПРОФИЛАКСА И ЛЕЧЕЊЕ
Генадиј Петрович Малахов
броширано, латиница, 289 стр., цена: 1.100,00 дин.

Као последица промена на кичми могу се јавити: срчана слабост, гла-
вобоље, шећерна болест, лоше варење и многа друга обољења. Вежбе и 
друге методе оздрављења које су предложене у овој књизи су јединстве-
ни приступ лечења кичме без лекова. Овај програм ће вам помоћи да 
кичму вратите у њено нормално стање и да отклоните узроке многих бо-
лести како кичме тако и унутрашњих органа изазваних неправилним др-
жањем тела, слабим мишићима...

ВИтАМИНИ И МИНЕРАЛИ
Генадиј Петрович Малахов
броширано, латиница, 178 стр., цена: 858,00 дин.

“Човечји организам треба свакодневно да добије око 600 различитих 
хранљивих материја. У њих спадају аминокиселине, витамини, макро и 
микроелементи, органске киселине, фитокомпоненте и хранљива влакна. 
У овој књизи потрудио сам се да одговорим на следећа питања:  Шта је 
најквалитетније у храни? Одакле се то може добити? Како с максималном 
користи употребљавати храну? Убеђен са да ће моја књига помоћи сваку 
човеку да почне да се бави самооздрављењем.”

САВРЕМЕНЕ тЕХНИКЕ ДИСАЊА
Генадиј Петрович Малахов
брoширано, латиница, 307 стр, цена: 990,00 дин.

При изучавању повезаности дисања с манифестацијама различитих 
животних функција утврђено је, да удисај, издисај и задржавање дисања 
битно утичу на њих, тако да се променом начина дисања могу регулиса-
ти многи процеси у организму. Ваше здравље је у вашим рукама. Књига 
садржи исцрпне податке о различитим методима дисања. Постепено и 
детаљно излагање материјалу књиге омогућава вам да самостално савла-
дате технику дисања, да је стално усавршавате и да је примењујете при 
лечењу различитих обољења. 

ХИПЕРтЕНЗИјА
Генадиј Петрович Малахов
брoширано, латиница, 135 стр, цена: 660,00 дин.

Спроведена истраживања и статистике кажу да се 70–80% оболелих с 
раним стадијумом хипертензије налази у стању хроничног емоционалног 
стреса. Постаје јасно да је хипертензија резултат неуроза и хроничних 
емоционалних стресова, који активирају ланац патолошких реакција у 
организму и изазивају грч крвних судова, који повећава артеријски при-
тисак. За лечење свих облика хипертензије можете се користити богатим 
избором препорука у књизи. Најважнији закључак књиге је, да се с хи-
пертензијом можете успешно борити, и то на било ком стадијуму. 
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ЛЕКОВИтЕ МОтИВАЦИјЕ 
ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОНКОЛОШКИХ ОБОЉЕЊА
Георгиј Николајевич Ситин
броширано, латиница, 255 стр., цена: 990,00 дин.

У овој књизи академик Ситин  даје кључ за мотивације, објашњава како 
лече мотивације и објашњава свој јединствени метод. Излаже мотивације 
за излечење рака материце, оздрављење мозга и нестанак неоплазми, 
излечење рака плућа, карцинома дојке, аденома простате, неоплазми 
штитасте жлезде и многе друге мотивације за заштиту здравља и коначно 
оздрављење. .

ЛЕКОВИтЕ МОтИВАЦИјЕ 
ЗА јАЧАЊЕ ЛОКОМОтОРНОГ АПАРАтА
Георгиј Николајевич Ситин
броширано, латиница, 253 стр., цена: 990,00 дин.

Савремена медицина лечи само физичко тело и то скалпелом или 
таблетама. Метод Ситина се разликује од свих у савременој медицини. 
Он се базира на лечењу кроз оздрављење душе. Помоћу ове технике от-
клањају се сва могућа одступања у души. Ова књига посвећена је лечењу 
система за кретање. Посебна пажња посвећена је оздрављењу кичме и 
зглобова.

БиБлиотека “реални продужетак живота“

ЛЕКОВИтЕ МОтИВАЦИјЕ ЗА ЖЕНСКу СРЕЋу
Георгиј Николајевич Ситин
броширано, латиница, 259 стр., цена: 990,00 дин.

У овој књизи аутор је у форми кратких (експрес) мотивација изнео ре-
цепте излечења многих обољења која превасходно оптерећују жене. 
Поред тога у њој се налазе мотивације које умногоме могу повећати ква-
литет живота и допринети срећи сваке жене, која их редовно чита и по-
навља. Лековите мотивације су мисаоно-сликовито емоционално-вољно 
самоубеђивање, које је много снажније од многих лекова. 

ЛЕКОВИтЕ СЕАНСЕ
Георгиј Николајевич Ситин
броширано, латиница, 258 стр., цена: 990,00 дин.

У овој књизи се разматрају принципи рада с лековитим мотивацијама, 
указује се како оне делују на човека, какве психолошке технике су по-
требне да би испољиле максимално дејство, које речи су посебно ефи-
касне. Читалац ће у књизи пронаћи много корисних информација о томе: 
шта је душа, какве су њене могућности, како душа утиче на физичко тело 
човека, зашто почиње старење, како га савладати...

БЕСМРтНОСт
Георгиј Николајевич Ситин
броширано, латиница, 221 стр., цена: 990,00 дин.

Ситин је једини научник, који је доказао, да се може ослободити од зе-
маљског наслеђа старења, умирања и живети младалачким, здравим, 
срећним животом у потпуном духовном комфору, у пуном здрављу, у пу-
ном благостању хиљадама година. Могућности човека су неограниче-
не. Обраћајући се свемогућем Богу – Оцу целе велике Васионе, помоћу 
мисли, које лече, сваки човек може отклонити потенцијалне поремећаје 
у организму, обновити здравље и довести душу и тело у потпуни склад с 
информацијом Бога о томе, да је он бесмртан. 
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ЛЕКОВИтЕ МОтИВАЦИјЕ 
КОД ОБОЉЕЊА ЖЕЛуДАЧНО-ЦРЕВНОГ тРАКтА
Георгиј Николајевич Ситин
броширано, латиница, 228 стр., цена: 990,00 дин.

Многа обољења имају своје порекло у желудачно-цревном тракту. Ле-
ковите мотивације академика Ситина којим се лече ова и друга обољења 
представљају рецепте позитивног мишљења усмереног ка оздрављењу и 
дугом животу. Ови рецепти се ишчитавају, преслушавају и пре свега при-
хватају у циљу свеобухватног излечења.

ЛЕКОВИтЕ МОтИВАЦИјЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ 
ВИДА, СЛуХА И РАДНЕ СПОСОБНОСтИ
Георгиј Николајевич Ситин
броширано, латиница, 193 стр, цена: 990,00 дин.

На једном месту Ситин је сабрао мотивације за оздрављење очију, заш-
титу очног апарата, излечење од катаракте, побољшање вида изоштра-
вање слуха, оздрављење слушних и можданих нерава и многе друге које 
се односе на ова два важна чулна апарата. Поред њих дате су и мотива-
ције за побољшање радне способности, повећање ефикасности и радног 
учинка, за одважно понашање, активан и плодоносан рад како на редов-
ним радним задацима тако и у ванредним ситуацијама.

БиБлиотека “стварање нове младости“
САМОПРЕОБРАЖЕЊЕ
Георгиј Николајевич Ситин
броширано, латиница, 234 стр., цена: 990,00 дин.

Идеја ове књиге је да путем лековитих мотивација читалац подмлади 
целокупни организам и постигне својеврсно свеобухватно преображење 
у здравствено и физичко стање организма 20-годишње старости. Пре-
ображење се врши у идеално здраву, лепу, енергичну особу, пуну снаге, 
апсолутно недирнуту од живота. Овим мотивација се подстиче контину-
ирани рад на себи и тежња за свестраним развојем и растом до потпуног 
оздрављења и самопреображења у младу, здраву и јаку особу. 

СтВАРАЊЕ МЛАДЕ ГЛАВЕ
Георгиј Николајевич Ситин
броширано, латиница, 244 стр., цена: 990,00 дин.

У овој књизи су дате лековите мотивације за младо лице, исправљање 
бора и других неправилности на лицу, за јачање вида и слуха, за здравију 
и бујнију косу, за бољи крвоток у глави, за исправан рад мозга и нервног 
система и многе друге мотивације које свеобухватно врше функцију оз-
дрављења и подмлађивања свих органа и делова главе. Према речима 
Ситина читалац преданошћу и правилним усвајањем ових мотивација, 
постиже добро здравље и подмлађује своју главу, а и читав организам.
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СтВАРАЊЕ МЛАДОГ КАРДИОВАСКуЛАРНОГ СИСтЕМА
Георгиј Николајевич Ситин
брoширано, латиница, 238 стр. цена: 990,00 дин.

Мисли свесног човека о себи могу мењати анатомске структуре физич-
ког тела, што је доказано на примеру болесника који је боловао од теш-
ког обољења срца. Васпитавајућа медицина лековитим мотивацијама је 
показала, науци непознате, резултате излечења тешког обољења срца и 
нервног система у кратком року од једног и по месеца без лекова и дру-
гих медицинских интервенција. 

ПОтПуНО ИЗЛЕЧЕЊЕ тЕШКО ОБОЛЕЛОГ СРЦА
Георгиј Николајевич Ситин
брoширано, латиница, 214 стр. цена: 990,00 дин.

У свету од обољења срца умире више људи, него од свих других боле-
сти заједно. Поред многобројних мотивација за лечење тешко оболелог 
срца, у књизи је наведен конкретан пример излечења. Научна дијаг-
ностика вршена пре и после сеанси, показала је, да је за врло кратко вре-
ме излечено тешко обољење срца и нервног система. Читаоцу се предла-
жу нове мотивације, усмерене на подмлађивање, обнављање организма, 
као и препоруке аутора за успешно усвајање стваралачких мисли.

ЛЕКОВИтЕ МОтИВАЦИјЕ ЗА ЗДРАВЉЕ МуШКАРЦА
Георгиј Николајевич Ситин
броширано, латиница, 200 стр, цена: 990,00 дин.

Ову књигу академик Ситин је посветио мушкарцима и препороду њихо-
вог здравља. У њој се налазе мотивације за оздрављење и јачање полног 
система мушкараца, лечење полних органа од патолошких поремећаја: 
аденома простате, простатитиса..., мотивације за јачање мушке снаге, ак-
тивирање сперме, повећање полног органа, излечење од импотенције, 
као и за оздрављење и подмлађивање целокупног организма мушкарца.

СтВАРАЊЕ МЛАДОГ НЕРВНОГ СИСтЕМА
Георгиј Николајевич Ситин
брoширано, латиница, 236 стр. цена: 990,00 дин.

Свакодневне тензије, емоционални стресови, нескладни односи, као и 
физички поремећаји, утичу на здравље нашег нервног система, а самим 
тим на наше функционисање како на послу и при извршавању радних 
задатака, тако и на наше друштвене односе. Ситинове мотивације за оз-
дрављење мозга, кичмене мождине, централног и вегетативног нервног 
система... позитивно утичу на наше целокупно функционисање, помажу 
при решавању обољења нервног система и тиме омогућују да достигне-
мо већи квалитет нашег свеобухватног живота.  

СтВАРАЊЕ МЛАДЕ ДуШЕ
Георгиј Николајевич Ситин
броширано, латиница, 240 стр., цена: 990,00 дин.

Према академику Ситину и његовом закону универзума свим органи-
ма у нашем телу управља његов аналогни духовни апарат, чиме он тврди 
да је сва материја потчињена духу. Због тога се физичко здравље, здра-
вље тела и његових органа може постићи управљајући душом и духов-
ним апаратима који контролишу саме физичке органе. У овој књизи кроз 
своје лековите мотивације аутор даје путоказ за како духовно тако и фи-
зичко здравље човека.

http://www.prometej-beograd.rs
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ЛЕК ЗА СВЕ ВРСтЕ КАНЦЕРА
Хулда Регер Кларк
брoширано, латиница, 642 стр, цена: 1.760,00 дин.

Научите да препознајете и одстрањујете оно што изазива ваш канцер - 
ваше тело ће урадити остало. Без конфликата са било којим клиничким 
поступком лечења. Читајте о томе како се преко 100 људи опоравило од 
канцера најразличитијих врста. У књизи је представљена запањујућа те-
орија на којој се заснива излечење. Није битно која врста канцера је у 
питању нити какве су прогнозе лекара! Опет ће вам бити добро! Можете 
тестирати сами себе и открити он што вам највише помаже. Електронски 
делови у вредности од тридесет пет долара дају решења која не може 
дати опрема за радијацију у вредности од више милиона долара.

БиБлиотека “лек за све Болести“
тЕРАПИјА ЗА СВЕ БОЛЕСтИ
Хулда Регер Кларк
броширано, латиница, 537 стр, цена: 1.650,00 дин.

У овој књизи ћете научити како да уништите паразите у свом организму 
- без негативних последица и да ојачате тело тако да они не могу више да 
се врате. Такође ћете научити зашто сте добили неку болест и како да то 
заувек спречите. Идите корак по корак. Најпре научите нешто о радио-
сигналима које емитују све животиње. Друго, нађите «фреквенцију» коју 
емитује ваш специфични нападач. Треће, научите како да «блокирате» 
његову фреквенцију док не угине, а за то треба само неколико минута!  
На крају, научите како да сами поставите дијагнозу и како да начините 
справе за лечење. Ова упутства су довољно једноставна за све..

ЛЕК И ПРЕВЕНЦИјА ЗА СВЕ ВРСтЕ КАНЦЕРА
Хулда Регер Кларк
тврд повез, латиница, 737 стр, цена: 2.090,00 дин.

Ова књига говори о једној потпуно самосталној терапији лечења кан-
цера. Пацијент може да је потпуно сам примени код куће, и то уз мале 
трошкове, под условом да она није превише захтевна за узнапредовале 
канцере. Она врло ретко захтева медицински надзор, пре постављања 
саме дијагнозе. Немојте да се скривате, или да се понашате као да Вам је 
свеједно. Канцер може да се открије и пре постављања дијагнозе, и стога 
је ово прва права превентивна терапија за канцере. У овој књизи је опи-
сан прави почетак канцера, а из њега ће произићи први, прави програм 
превенције.

ЛЕК ЗА СВЕ ВРСтЕ уЗНАПРЕДОВАЛИХ КАНЦЕРА
Хулда Регер Кларк
брoширано, латиница, 655 стр, цена: 1.760,00 дин.

У овој књизи, показаћу Вам праву природу тумора, зашто они рас-
ту и умножавају се, зашто су опасни. Туморе ћете моћи да смањите от-
клањањем узрока њиховог раста. Чак и ако имате облик рака без тумо-
ра, исти су узроци у питању. Сви канцери су слични. Канцер сада може 
бити излечен, и то не само рани стадијуми, већ и узнапредовали канцер, 
четврти и пети стадијуми. Ми нисмо навикли да размишљамо о леку. Ми 
размишљамо о ремисији као јединој могућности. Ова књига, ипак, не го-
вори о ремисији. Она говори о леку. Ово је могуће зато што је пронађен 
прави узрок канцера.
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ИСХРАНА ЗА ОСОБЕ 0 КРВНЕ ГРуПЕ
Игор Ростиславович Кирејевскиј
броширано, латиница, 130 стр., цена: 550,00 дин.

“Особе 0 крвне групе имају снажан имуни и пробавни систем. Нека-
да давно снага тих система је омогућавала људима да преживе, пошто 
је главни извор хране било месо. У организму човека крвне групе 0 има 
много желудачне киселине, па због тога он може из меса да извуче макси-
малну количину хранљивих материја...”

ИСХРАНА ЗА ОСОБЕ А КРВНЕ ГРуПЕ
Игор Ростиславович Кирејевскиј
броширано, латиница, 130 стр., цена: 550,00 дин.

“Пробавни систем особа А крвне групе прилагођен је исхрани која за-
довољава потребе организма за беланчевинама, углавном из биљака и 
житарица. Још један важан извор исхране за те особе је речна, језерска и 
морска риба, која у себи има много беланчевина...”

БиБлиотека “крвне групе“

ИСХРАНА ЗА ОСОБЕ Б КРВНЕ ГРуПЕ
Игор Ростиславович Кирејевскиј
броширано, латиница, 130 стр., цена: 550,00 дин.

“Дневни оброк особа Б крвне групе треба да буде избалансиран и раз-
новрстан. Особе те крвне групе су јединствени по томе, што могу узимати 
све врсте млечних производа. Њима одговарају све врсте меса и лако се 
прилагођавају исхрани како са малим, тако и са великим садржајем бе-
ланчевина...”

ИСХРАНА ЗА ОСОБЕ АБ КРВНЕ ГРуПЕ
Игор Ростиславович Кирејевскиј
броширано, латиница130 стр., цена: 550,00 дин.

“Особама АБ  крвне групе није забрањена већина млечних произво-
да, али они морају да ограниче њихову употребу, ако се код њих јављају 
проблеми са горњим дисајним путевима, органима слуха и мириса. Месо 
је за особе АБ крвне групе не само користан продукт, већ им је оно нео-
пходно...”

http://www.prometej-beograd.rs
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НЕРВНА И ПСИХИЧКА ОБОЉЕЊА
Хенрих Николајевич Ужегов
броширано, латиница, 110 стр., цена: 495,00 дин.

Народна медицина је током хиљада година сакупила огромно искуство 
у лечењу психичких и нервних болести. Поменуто искуство није се увек 
базирало на познавању узрока, већ на метод нагомилавања позитивних 
резултата при примени разних лековитих трава. Веома често се при ле-
чењу ових обољења народна и нетрадиционална средства показују ефи-
каснијим од метода научне медицине.

АКтИВИРАНА И СРЕБРНА ВОДА
Пјатрас Шибиљскис
броширано, латиница, 88 стр., цена: 440,00 дин.

Активирана вода је ефикасно лековито и профилактичко средство. То је 
вода за пиће која путем електролизе поприма потпуно уникатна својства, 
претвара се у еколошки чист и биолошки активан препарат. Ту воду у 
народу често називају “живом” и “мртвом” водом...Ако се мало сребра 
раствори у води помоћу електричне струје, тада ће бактерицидно дејство 
воде бити јаче.

ЛЕЧЕЊЕ ДИСАЊЕМ
Фјодор Григорјевич Колобов
броширано, латиница, 132 стр., цена: 660,00 дин.

Књига је посвећена методу, помоћу којег се можете спасити многих 
обољења. То је јединствен систем лечења који је разрадио академик, 
Константин Павлович Бутејко и који је лично применио у раду са болес-
ницима. Бутејко је доказао да су дубоко дисање и неправилан начин жи-
вота узроци већине обољења. Систем лечења није само комплекс дисај-
них метода и вежби, већ и начин живота који...

БиБлиотека “рецепти здравља“

ГЛАВОБОЉА
Хенрих Николајевич Ужегов
броширано, латиница, 204 стр., цена: 660,00 дин.

“Непосредних узрока главобоље има много - то су трауме, инфективна 
обољења, интоксикација, ендокрини поремећаји, обољења судова итд. 
Постоје и узроци који провоцирају појаву главобоље - то су у првом реду, 
стресови, премореност, негативне емоције. Ова књига ће вам помоћи да 
откријете узроке главобоље и тако направите први корак према здра-
вљу.”

ЛЕЧЕЊЕ КОРЕЊЕМ
Владимир Калистратович Лавренов, 
Алина Викторовна Мороз
броширано, латиница, 200 стр., цена: 605,00 дин.

Подземни органи вишегодишњих биљака могу бити корени, подземно 
стабло (главни корен), кртоле, луковице. У њихо-вим ћелијама налазе се 
материје неопходне за живот: угљени хидрати, витамини, беланчевине, 
друга органска једињења и минералне соли. Све оне су крајње неопхо-
дне човеку и њихо-вом правилном употребом могу се лечити многе бо-
лести.
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ЗДРАВЉЕ БЕЗ КОМПРОМИСА
Георгиј Назаров
броширано, латиница, 133 стр., цена: 550,00 дин.

Досадио вам је вишак килограма, стална напетост, бол у леђима, вари-
рајући притисак, неелестична кичма и брзо старење? По свом искуству 
дошли сте до горког убеђења да чаробна пилула не постоји. Желите да 
промените свој живот на боље? Желите да побољшате своју исхрану, 
очистите и подмладите организам? Желите да имате здраво срце и да бу-
дете здравији у животу? Ова књига ће вам помоћи да нађете одговоре на 
ова и многа друга важна питања. 

БиБлиотека “БиБлија младости и здравља“

ГРИП ПРЕХЛАДА КАШАЉ И КИјАВИЦА
Махмут Шехић
броширано, латиница, 168 стр., цена: 495,00 дин.

С обзиром на то да већина људи веома мало зна о овим честим и поне-
кад изузетно опасним обољењима, књигу сам приредио руководећи се 
сазнањима званичне медицине и традиционалних народних лекова и те-
рапија.

Изучавајте свој организам, јер се у њему налази и лек и отров.

ПОБЕДИЛА САМ РАК
Маријана Зјола Маркуш
броширано, латиница, 184 стр., цена: 770,00 дин.

“Овом књигом желим да поделим своје искуство са свима који болују од 
рака и других озбиљних болести, са онима који су се лечили и нису се из-
лечили, а стицање здравља представља за њих највећи сан. Много болес-
них засигурно не зна да су нас Бог и природа обдарили леком који свако 
од нас целог живота носи у себи. Тај лек је мокраћа која  поседује снажна, 
научно потврђена лековита својства.”

посеБна издања алтернативне медицине

НАМЕШтАЊЕ АтЛАСА
Предраг Ђорђевић
броширано, латиница, 246 стр., цена: 880,00 дин.

Бавећи се узроком проблема измештености атласа и последицама које 
та измештеност изазива, у овој књизи аутор једноставно и лако прила-
зи читаоцу. Мора се одати признање и поштовање толикој храбрости и 
одговорности аутора који је настојао да несебично подели са нама своја 
стечена знања и искуство. Ова књига ће оставити снажан утисак на сва-
ког читаоца, а људима који ауторова сазнања примене омогућиће благо-
родан и плодоносан пут ка излечењу.
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ЕНЦИКЛОПЕДИјА ЧИШЋЕЊА ЧОВЕЧИјЕГ ОРГАНИЗМА
броширано, латиница, 304 стр., цена: 1.210,00 дин.

У књизи су сабрана искуства из древне и савремене медицине позна-
тих научника, лекара и народних лекара који у природи и начину живота 
људи проналазе лекове за многе болести, али и могућност да до дубо-
ке старости очувају ведар дух и крепко здравље. Читалац може да сазна 
којим поступцима и методама је најбоље ослободити организам опасних 
отрова које свакодневно уносимо храном, водом за пиће и ваздухом који 
удишемо.

РАК МОЖЕ БИтИ ИЗЛЕЧЕН СА АЛОјОМ АРБОРЕСЦЕНС
др Николај Колев
брoширано, латиница, 77 стр, цена: 440,00 дин.

Идеја да алоја има антиканцерогено дејство уопште није нова. Познати 
арапски видар Авицена је користио за лечење неколико врста онколош-
ких обољења. Током последњих деценија лекари алтернативне медици-
не опет почињу да предлажу алоју у борби против канцера. Користећи 
исте или сличне рецепте, алоја може бити од значајне помоћи и у лечењу 
дијабетеса, алергија, чишћења од слободних радикала и гљивица и дру-
гих обољења

ЛЕКОВИтЕ ГЉИВЕ ПРОтИВ РАКА И ДРуГИХ ОБОЉЕЊА
др Георги Георгиев
броширано, латиница, 89 стр, цена: 440,00 дин.

Др Георги Георгиев овом публикацијом потврђује познату и признату 
чињеницу да је храна често и лек. Неке од гљива које се користе у исхра-
ни садрже и супстанце које имају благотворно дејство на лечење али и 
превенцију више различитих врста обољења па због те своје особине 
могу се сматрати лековитим.  Доказано је да лековите печурке побољша-
вају имунитет, делују антиканцерогено, антибактеријски и антивирусно, 
штите организам од јонизујућег зрачења и имају низ других позитивних 
дејстава на рад важних органа, посебно јетре, бубрега, спречава мало-
крвност, напетост, повећава концентрацију и др.

ВОДИЧ ДР џЕНСЕНА ЗА БОЉу НЕГу ОРГАНА ЗА ВАРЕЊЕ
др Бернард Џенсен
броширано, латиница, 229 стр, цена: 770,00 дин.

У др Џенсеновом Водичу за бољу негу органа за варење он открива заш-
то црева имају главну улогу у организму. Др Џенсен објашњава како за-
пуштено стање органа за елиминацију утиче на развој болести. Затим 
аутор представља свој седмодневни програм потпуног чишћења, којим 
ћете тело ослободити накупљених отпадних материја и токсина, и седмо-
недељни програм прилагођавања и обнове, за повраћај равнотеже и 
здравља вашег организма. 
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ПОЕЗИјА - ИЗАБРАНА ДЕЛА III
Божидар Ковачевић
броширано, ћирилица, 494 стр., цена: 880,00 дин.

Божидар Ковачевић је песме објављивао у свим значајнијим часопи-
сима и листовима пре и после Другог светског рата. Од првих критича-
ра сматран је самосвојним песником, који је претрпео врло мало утицаја 
разних песничких и књижевних школа. Прве песме написао је као неоро-
мантичар. Иако су стихови безазлено дечачки, носталгични и елегични, 
некада разиграни на Бранков начин, у њима се налазио ритам београд-
ске говорне мелодије. 

О СРПСКОј КЊИЖЕВНОСтИ - ИЗАБРАНА ДЕЛА II
Божидар Ковачевић
броширано, ћирилица, 494 стр., цена: 880,00 дин.

Упоредо са писањем поезије и прозе Божидар Ковачевић се бавио и 
књижевном критиком. Писао је есеје и чланке из историје књижевности. 
До краја живота објавио је на десетине прилога из историје и књижев-
ности о различитим темама и писцима. Овај избор показује колико је 
широко било интересовање Божидара Ковачевића за историју књижев-
ности. У жижи његовог интересовања нашли су се скоро сви значајнији 
писци од Светога Саве до Анђелка Крстића...

РАЗГОВОРИ И ЋутАЊА ИВЕ АНДРИЋА
Коста Димитријевић
3. издање, броширано, ћирилица, 197 стр., цена: 660,00 дин.

“И књиге као и људи, кажу, имају судбину. Исто важи и за треће допуње-
но издање књиге “Разговори и ћутања Иве Андрића”, која представља 
читаву романескну хронику, посвећеној животној исповести нашег Тол-
стоја или “Хомера Балкана”, како су српског јединог књижевника-нобе-
ловца симболично називали инострани критичари. Књига је настала зах-
ваљујући поверењу које је аутору поклонио Андрић. 

библиотекА “Прометеј“
НАјЛЕПШЕ ПРИПОВЕтКЕ
Коста Димитријевић
броширано, ћирилица, 198 стр., цена: 715,00 дин.

“Све Димитријевићеве приповетке хронолошки су повезане, тако да 
скупа узете обухватају распон од пола века узаврелог живота у нашој 
престоници... Главни јунак се тешко сналази у временском хаосу, раза-
пет између Бога и ђавола, трагајући за открићем свете истине и правде 
својих јунака... У збирци приповедака дати су снажно сви преломни тре-
нуци новије историје, али не у директном сведочењу, него преломљени 
кроз душу једног осећајног посматрача. ..

МИРИС ВЕКОВА - ИЗАБРАНА ДЕЛА I
Божидар Ковачевић
броширано, ћирилица, 423.стр. цена: 880,00 дин.

Имајући у виду период српске модерне и Ковачевићеве приповетке 
настале од 1919. до књиге “Мирис векова” из 1932., сви књижевни крити-
чари тога времена оцењују његов опус као модеран и стилски дотеран. 
Критичари његових збирки између два рата уочили су таленат, који се 
огледа у плодном и активном скептицизму, који је главни извор његове 
фине ироније и његових замисли на основу те ироније.
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НЕОБИЧНЕ СуДБИНЕ
Коста Димитријевић

броширано, ћирилица, 560 стр., цена: 880,00 дин.
Добитник највиших књижевних награда града Београда и Републике 

Србије Коста Димитријевић, аутор мемоарско-аутобиографске књиге “Не-
обичне судбине”, у овом значајном делу уз опомињуће поруке српских 

великана од Светог Саве до Николе Тесле, свој животопис успешно је по-
везао са портретима – исповестима истакнутих савременика у области 

културне, научне и уметничке делатности. 

уБИјЕНИ ПЕСНИК - РОМАН О БРАНКу МИЉКОВИЋу
Коста Димитријевић

броширано, ћирилица, 225 стр., цена: 495,00 дин.
“Време лети, чини ми се да је то што желим да испричам у роману 

“Убијени песник”, посвећеном животу, делу и времену мог пријатеља 
Бранка Миљковића било јуче, а прошло је већ четири деценије. Песник 
који је у својој Балади исказао сурову животну истину “Исто је певати и 

умирати” до крајности привржен волшебној магији речи и животној фи-
лозофији оставио је низ опомињућих записа о ћутању: “Само реч може 

да надвиси нашу присутност. А има и ћутања које то није. Моћи ћутати је 
исто што и моћи говорити”. (Песник и реч)” 

КОБНО ОСИПАЊЕ СРПСКОГ НАРОДА
Др Милан Војновић

броширано, ћирилица, 184 стр., цена:  440,00 дин.
“Има много елемената ради којих можемо говорити о осипању, па и за-

тирању српског народа, вероватно једног од најстаријих народа света, са 
грандиозним културним наслеђем и најхуманијим духовним традицијама. 
Оно је, у првом реду, произашло из трагике битисања српског народа, из 
тешких и несрећних агресија које су према њему чинили други народи...” 

БЕЗ СуДА И ПРЕСуДЕ
Коста Димитријевић

броширано, ћирилица, 271 стр. цена: 660,00 дин.
Оно што је у полицијским досијеима о стравичним послератним годи-

нама “црвеног терора” до ових дана остало већином скривено од јавно-
сти, осветљава и указује вредна пажње књига. Аутор узбудљиво сведочи 

горке истине о трагичном “смутном времену” 1944/45 године комунистич-
ко-бољшевичких прогона у добу за које иста-кнути драмски писац Душан 
Ковачевић тачно пише да “није било ослобођење, него само смена окупа-

торске власти”. 

МОМО КАПОР - СЕЋАЊА И ДРуЖЕЊЕ
Коста Димитријевић

броширано, ћирилица, 120 стр., цена: 550,00 дин.
“Књига о животу, знаменитом делу и хаотичном времену новинара, 

књижевника и академског сликара Моме Капора (1937-2010) осветљава 
деловање тог изузетног ствараоца - српског родољуба и омиљеног пи-
сца. Момо Капор духовитошћу, љубазношћу и шармом, заводи и осваја 

људе... Он је човек са више лица: једним за свет, другим за кућу - за супру-
гу Љиљану и пријатеље, трећим за себе у самоћи...
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белетристикА

АВАНтуРА
Марко Смуков
броширано, ћирилица, 136 стр. цена: 440,00 дин.

„Гледао сам те најмлађе интелигентне становнике океана како својим 
њушкицама лове водене колутове уживајући у чињеници да се распук-
ну ни у шта чим их нешто додирне. Паметни, али радознали делфинчићи 
овог мог назови романа, исто тако јуре те изазовне мехуре у свом делићу 
океана званог свемир, очекујући да ће исто тако да се распадну у било и 
прошло, пошто њима остане осећај тријумфа и ужитка због успешног ре-
шења загонетке осећања пожуде и страсти. Али авај. Распаљена ватра не 
гаси се сама од себе. Напротив, тај огањ неће престати да жеже, него сада 
тражи још и још и још хране. Као неко чудовиште од искона које прети да 
прогута и саме своје створитеље.“

БЕОГРАЂАНКА
Коста Димитријевић
броширано, ћирилица, 468 стр., цена: 880,00 дин.

Најновији Димитријевићев роман Београђанка прати један живот од 
најранијих успомена до пуне зрелости. Димитријевић са пуно сензибили-
тета и трагичности дочарава у разним животним ситуацијама мане свог 
главног јунака, типичног „идеалисте”, „сметењака”, али у позитивном зна-
чењу те речи, који жели само да чини добро, али стицајем околности, као 
што некад у животу бива, злом му се враћа. 

БРОјАНИЦА
Миодраг Младеновић
броширано, ћирилица, 151 стр., цена: 660,00 дин.

Аутор надахнут поетском, дечачком искреношћу виртуозно слика 
своје емоције по - пространим белинама, све своје унутрашње им-
пресије о животу, претвара у врхунски прозно-реалистички склад. 
Младеновић све своје доживљаје објашњава једноставним стилом 
већини неразумљиве метафизике реалности, те тако ову суштастве-
ну и врховну дисциплину мудрости, приближава просечном човеку. 
Аутор шармантно хода путевима маште, која је производ личне кре-
ације, те смело и радознало допире до сржи бивствовања. 

ПутЕВИ И БЕСПуЋА
Марко Смуков
броширано, ћирилица, 190 стр. цена: 605,00 дин.

„...Не знам да ли има више правних или моралних дилема. Нисам толико 
претенциозан да бих тврдио да овом књигом пружам најбоље одговоре 
на сва сложена питања која пред нас смртнике живот поставља. Само сам 
се определио да пишем искрено и истинито о свему што се догађа, а на 
вама је да одлучујете. Па да ли је онда ова књига уџбеник права? Није. А 
да ли је забавно штиво? Е, то не знам. Описивао сам догађаје онако како 
су се заиста догодили, без жеље да читаоца насмејем или растужим. Ако 
је нешто смешно то није моја заслуга или кривица. Просто, чињенице су 
такве.“
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Пут БЕЗ ПОВРАтКА
Младен Станковић
брoширано, латиница, 143 стр., цена: 440,00 дин.

Настао деведесетих година прошлог века у трагичном времену хаоса и 
безнађа народа растурене Југославије под злонамерним утицајем запад-
них сила, главна тематика Станковићевог романа је бекство једне ромске 
породице из Србије преко границе у Немачку с описом њиховог тешког 
азилантског живота. 

САХАРА
Марко Смуков
броширано, ћирилица, 320 стр., цена: 715,00 дин.

Следствено свом сензибилитету и стилу писања Марко Смуков у свом 
најновијем роману „Сахара“ нам доноси нове, истините, а досад ненапи-
сане странице о голооточком мучилишту, другарству и недругарству, љу-
базности и нељубазности, о вери у искреност и правду у лажном друштву, 
сексу као монети, сексу као врхунском изразу стварне љубави, освети и 
праштању, о религиозним лутањима и стварној вери у Бога, о истинском 
човекољубљу и неочекиваном, импресивном пожртвовању... 

ГАЧАНКА
Јадранка Милошевић
броширано, ћирилица, 248 стр. цена: 660,00 дин.

Гачанка, горка животна прича какву само живот може написати, роман 
је чија је нит плетена и расплитана, разуђена и вишесмерна да би се на 
крају стопила стварајући чврсту и хармоничну целину. Радња је лоцира-
на у две различите средине и два различита времена. С једне стране је то 
херцеговачки крш у времену прошлом, врлетан и тврд као и његови жи-
тељи. С друге стране је урбана средина у времену новијем, где свако сва-
ког зна и где се прича сазна пре него је и испричана. 

НА РАСКРСНИЦИ БЕЗ ПутОКАЗА
Марко Смуков
броширано, ћирилица, 220 стр., цена: 605,00 дин.

Ово је роман искушења, која непокореним заљубљеницима испоста-
вља њихова непредвидива судбина, на увек актуелним беспућима и жи-
вотним раскрсницама без путоказа. Мање о рату, а више о миру , ово је 
прича о љубави, о љубави о каквој се углавном само сања, без потенција-
ла, али и изгледа и прилике, тачније неопходности да се овако изрази.

ИтАЛИјАНСКИ КРОЗ ХуМОР
Марко Смуков
броширано, ћирилица, 197 стр., цена: 550,00 дин.

“Италијански кроз хумор” је књига шала и вицева писана у форми двоје-
зичног упоредног текста на српском и италијанском језику. Пошто се 
нова знања увек лакше прихватају кроз шалу или кроз учење које има 
шаљиву и опуштену ноту, ова књига је формаирана управо на тој основи. 
Читаоци ове књиге ће се на првом месту забављати њеним текстовима, 
али кроз њих и учити језик и повећавати речник новоусвојеним речима 
из ове књиге. .
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ЛОЗ - тРЕЋЕ ДОПуЊЕНО ИЗДАЊЕ
Марко Смуков
броширано, ћирилица, 413 стр., цена:  880,00 дин.

“Мисли су послушне, осећања нису. Из те чињенице резултирају за њих 
нерешиви проблеми главних ликова овог романа, посебно Милоша и 
Светлане. Нарочито што се тиче Милоша. Његов разум му сигнализира 
једно, осећања сасвим друго, различито од првог. Једном превагу односе 
мисли, други пут осећања. На тај начин у његовој психи стално се одвија 
тај некад тихи, али најчешће врло буран сукоб између две опције: волим 
не волим, желим не желим, хоћу нећу. И кад је већ превагу однело оно 
нећу помаља се оно друго, супротно од тога –хоћу!”

СтАРАЦ И СуНЦЕ
Марко Смуков
броширано, ћирилица, 180 стр., цена:  550,00 дин.

Ово је роман о љубави која је не познаје препреке и табуе, која се деси 
када је најмање очекују и у ситуацијама које људи обично називају слу-
чајностима. Роман прати постаријег универзитетског професора Мирко-
вића, који једног хладног снежног дана присуствује немилом догађају, 
који ће променити његов дотадашњи живот и учинити га узбудљивијим 
неко икада. Присуствујући отмици младе девојке, у њему се одвија борба 
између два избора: умешати се или остати по страни.Одлучујући да помо-
гне незаштићеној девојци његов живот поприма сасвим, другачији ток....

СВИНГЕРИ
Марко Смуков
броширано, латиница, 181 стр., цена: 495,00 дин.

Прочитавши наслов романа очекујете гомилу свингерских сцена и оп-
иса сексуалних односа у групи. Овај роман ће Вам то свакако пружити, 
чак и више од тога, јер јунаци овога романа ослобађајући се стега које 
намеће друштво, развијају своје перверзно понашање препуштајући се 
својим садо-мазохистичким поривима, које крију дубоко у себи. Мазо-
хизам једне од две главне јунакиње прераста у жељу за убиством која се 
рађа из илузије коју ствара њена несигурност...

ГДЕ јЕ ЛАНА
Марко Смуков
броширано, ћирилица, 130 стр., цена:  440,00 дин.

„Недовољно би било рећи да је Лана девојчица, коју судбина ни нај-
мање није мазила. Не, њена судбина се на њу баш жестоко окомила, обру-
шила... Она и њена судбина су непрекидно у рату. Али Лана није сламчица 
у олуји. Она зна и шта хоће, али још боље шта неће. И у томе је непоко-
лебљива. Пема томе, није чудо што сви, који су имали прилике да зароне 
у овај роман, налазе да је то једна лепа и лепо испричана прича. Подсти-
цајна. За све девојчице којима је судбина подарила лепе усне за негације, 
уместо за пољупце, руке за одбрану, уместо за загрљаје...“
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ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА
- реПринт из 1894.
Стеван Сремац
броширано, ћирилица, 372 стр., цена: 550,00 дин.

Књига „Поп Ћира и поп Спира“ Стевана Сремца штампана је небројено 
пута. Међутим, ово издање се од других издваја по томе што је штампано 
као репринт издања из 1894. године, са оригиналним слогом, корицама, 
вињетама и скицама које употпуњују њене веселе странице.

EX cAthEdrA
Вида Е. Марковић
броширано, латиница, 310 стр., цена:  220,00 дин.

„На овим страницама пред нама оживљавају поједини периоди и њи-
хове недоумице, градови (Лондон, Београд, Париз, Њујорк) пре и после 
Другог светског рата, градови који више не постоје такви какви су били 
(континуитет је само у имену). Израњају људи - од којих су многи већ по-
којни - са својом пометеношћу у настојању да опстану у промењивим 
околностима, њихови страхови и грчења због околности које више не-
мају значаја, а због којих се у то време давао, или узимао живот, прави-
ле или губиле каријере“.ности, као што некад у животу бива, злом му се 
враћа. 

ПРЕДВОРјЕ СНОВА
аутор: Ана Згоњанин
броширано, латиница, 294 стр., цена: 550,00 дин.

„Када посматрамо период у животу у коме смо стварали, постојали и 
након тог времена у коме смо тај период у животу заувек оставили за со-
бом занимљиво је кушати плодове на крају тог дана када се стара мисао 
завршила и нова нота дала почетак следеће реченице. Нови дан увек по-
чиње свитањем. Сада када бих гледала ка прошлости кроз коју се музика 
развијала, прво бих говорила о овоме што сам сада, јер увек садашњост 
посматрам као моменат у коме се максимално манифестује снага пламе-
на, човека, душе...“
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О ЦИНЦАРИМА 
РЕПРИНТ ИЗ 1936. ГОД. 
Др Душан Ј. Поповић

3. издање, тврд повез, ћирилица, 560 стр., цена: 1.760,00 дин.
“Одговор на питање шта треба разумети под речју Цинцарин, није тако 

једноставан. Цинцарин је по пореклу Илир или Трачан, сасвим ретко Сло-
вен, по језику Роман, по вери православан, а по култури бар по вароши-
ма, Грк, по занимању сточар, трговац или занатлија; све остало као њего-
во име, презиме, национално осећање, држављански положај, сасвим је 

неодређено...“

историјА бАлкАнА

ВЕКОВИ БЕОГРАДА - СтАРОБЕОГРАДСКА ХРОНИКА
Коста Димитријевић

броширано, латиница, 560 стр., цена: 2.200,00 дин.
Векови Београда је настала као јединствен времеплов историјских и 

културних догађања нашег главног града. Зато и поднаслов тог хроно-
лошки прегледног историјског романа или хронике у симболичном зна-
чењу речи гласи: Старобеоградска хроника. Ова књига верно, на основу 

докумената и историјских чињеница приказује догађања на београдском 
тлу, која обухватају преко два миленијума. 

ПРОБОј СОЛуНСКОГ ФРОНтА
Коста Димитријевић

броширано, ћирилица, 192 стр., цена: 880,00 дин.
Ратна хроника „Пробој солунског фронта“, остварена казивањем јунака 

чувеног Јаковљевићевог романа-епопеје „Српска трилогија“, узбудљиво 
је сведочанство о борби, страдању и херојству наше војске и народа у Пр-

вом светском рату. Испуњена од прве до последње странице непосред-
ним исповестима скромних јунака „Српске трилогије“, ова књига је зна-
чајан и веран докуменат о пробоју Солунског фронта, низ изванредних 

родољубивих сведочанстава о томе како се бори за отаџбину, као и вред-
но пажње дело о методу Јаковљевићевог стваралачког поступка.

СтАРИМ тРАГОМ
Будимир Швабић

броширано, ћирилица, 322 стр, мапа Крфа, цена: 660,00 дин.
Књига се састоји из два дела, где први представља путопис новина-

ра Будимира Швабића, поводом прве организоване посете Виду, Крфу, 
Малти и северној Африци, местима на којима су боравили, лечили се и 
сахрањивани борци српске војске у Првом светском рату. Посета овим 

„за нас светим местима“, организована је путовањем новоформиране ју-
гословенске флоте ратне морнарице. Аутор је при посети свим овим мес-
тима, преносио тадашње, понекад веома запуштено, стање костурница и 

гробова и описивао доживљаје и путешествија наших ратника кроз места 
које је и он сам у том тренутку посећивао. 

Други део књиге, који има посебан значај, представља споменицу поги-
нулим војницима, са свим у то време расположивим подацима, о имени-

ма, пребивалиштима, називима пукова где су служили војску, датумима и 
местима смрти. Све ове податке Будимир Швабић је прикупио посећујући 

гробове палих српских бораца.
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ОСЛуШКИВАЊЕ ИСтОРИјЕ
Јелица Роћеновић
броширано, ћирилица, 270 стр., цена: 550,00 дин.

„Јелица Роћеновић ослушкује историју разговарајући са најзначајнијим 
српским мислиоцима, писцима, научницима, хуманистима који су имали 
визију наше историјске судбине. То су одговори целог једног великог по-
колења, који често личе на аманете и завете.“

СРБИ у ДАЛМАЦИјИ
од ПАдА млетАчке реПублике до уједињењА

Лујо Бакотић
броширано, ћирилица, 182 стр., цена: 550,00 дин.

Књига написана почетком XX века посвећена је расветљавању исти-
не и разбијању заблуда о пореклу, бројности, животу, проблемима и по-
литичкој борби Срба и Хрвата на територији Далмације. Период који 
обухвата ова књига јесте период од пада Млетачке Републике, па до ује-
дињења Срба, Хрвата и Словенаца 1918. године.

АРБАНАШКО ПИтАЊЕ И СРПСКО ПРАВО
Томо П. Ораовац
броширано, ћирилица, 130 стр., цена: 440,00 дин.

Истине и заблуде о Албанцима некада званим Арбанасима. О њиховом 
пореклу, култури, начину живота и повезаности са Србима из пера исто-
ричара Томе П. Ораовца, са почетка XX века. Прочитајте књигу и упоре-
дите чињенице и схватања о Албанцима и српском праву, са почетка XX 
века и данас. Да ли има разлике?

менАџмент
РОБИНЗОН у ПОСтКАПИтАЛИСтИЧКОј ЕРИ
Сандра Првуловић
броширано, латиница, 200 стр., цена: 770,00 дин.

„Робинзон у посткапиталистичкој ери“ није класична литература о ме-
наџменту. Истина је да се овде могу наћи драгоцени савети, примери и 
анализе практичних проблема и решења из пословног света која покри-
вају теме интервјуа, тимског рада, менаџмента људских ресурса, уметнос-
ти руковођења, делегирања и комуникације, али су ове теме обрађене из 
једне сасвим другачије перспективе. Уместо црпљења ресурса и констру-
исања запосленог и његових капацитета, примарно кроз њихову економ-
ску вредност, што је подтекст бројних књига на тему менаџмента, овде се 
сусрећемо са данас на жалост неуобичајеним схватањем запосленог као 
целокупног, целовитог бића, као човека пре свега, који ради да би живео, 
а не живи да би радио.   
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ДИНАР И ДЕВИЗНИ КуРС
Др Дејан Јововић
броширано, латиница, 168 стр., цена: 770,00 дин.

Валутни курс динара јесте увек био и сада је и будућности ће бити врло 
значајна тема. Рад др Дејана Јововића захвата читав низ питања узро-
ка и последица прецењеног динара до чега је дошло од почетка 2001. 
па закључно са септембром 2008. године, када је по обрачуну стручних 
служби Народне банке Србије реална вредност динара, у односу на кор-
пу две најважније валуте – евра и долара, била чак за 110% на вишем ни-
воу него крајем 2000.године.

економијА

БЕРЗЕ И БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ
Перо Б. Петровић
броширано, латиница, 389 стр., цена: 1,320,00 дин.

Основни циљ ове књиге јесте да све заинтересоване упозна са принци-
пима функционисања берзе. Поред упознавања са финансијским инстру-
ментима, знатижељници ће се упознати и са свим учесницима у процесу 
трговања на берзама. Знање и информације из ове књиге треба да омо-
гући заинтересованима да схвате суштину берзанског пословања, као по-
себног облика тржишног деловања... 

ЛЕКСИКОН БАНКАРСтВА
Добривоје Милојевић
тврд повез, латиница, 1.005 стр., цена: 3.300,00 дин.

У нашој досадашњој научној и стручној јавности мало је рукописа овак-
ве врсте који целовито обухватају и објашњавају појмове из области бан-
карства. Поред упорности на прикупљању документационе грађе, аутор 
је показао да има смисла и осећаја у којој мери треба обрадити поједине 
банкарске појмове а да се при том не наруши целина и равнотежа струч-
них појмова. Аутор Добривоје Милојевић је у истом успео пишући књигу 
„Лексикон банкарства“. Скоро да нема банкара који неће показати шири 
интерес за овом књигом, јер она отвара нове појмовне хоризонте савре-
меног банкарског пословања и попуњава празнине банкарског знања. 
Оваква констатација посебно долази до изражаја у сфери „дубоких“ и „бр-
зих“ промена у банкарском систему.  

тЕХНОЛОШКИ РАЗВОј
Џемал Хатибовић
броширано, латиница, 93стр., цена: 660,00 дин.

Ова књига занимљив је покушај аутора да одговори на питања као што 
су: “како долази до технолошких открића?”; “зашто у неким земљама има 
тако пуно проналазача и иноватора?”; “зашто и како неке земље тако 
брзо технолошки напредују, а друге споро?”; и “како се стижу и престижу 
они који су технолошки отишли најдаље напред?”. 
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ДРЖАВА И тРЖИШНЕ РЕФОРМЕ
Др Ивица Стојановић

броширано, ћирилица, 356 стр., цена: 440,00 дин.
„Упркос свему, за мене економска мисао није узалудна страст. Због тога, 

у књизи „Држава и тржишне реформе“, анализирајући улогу државе у 
процесима тржишних реформи у бившим социјалистичким земљама са 
посебним освртом на југословенску праксу, имао сам намеру да скинем 

све идеолошке и друге магле које обавијају процес транзиције бивших 
социјалистичких земаља у оквиру најновијег „новог светског поретка“. 

Осим тога, циљ ми је био да критички преиспитам саму праксу тржишних 
реформи југословенске привреде и улогу државе у тим реформама...“

ПРЕЛАЗ у тРАНЗИЦИјИ
Др Благоје Бабић

броширано, ћирилица, 232 стр., цена: 220,00 дин.
„Словенски свет има услове не само за излазак из кризе него и за из-
градњу најразвијенијег друштва на свету: огроман високо образован 

људски потенцијал и природне изворе. Међутим, за коришћење тих усло-
ва за друштвено-економску обнову и успон словенског света Словенима 

би требало много више мудрости него што су до сада показали.“

тРЖИШтЕ КАПИтАЛА - ХАРтИјЕ ОД ВРЕДНОСтИ
Др Немања Божић

броширано, латиница, 118 стр., цена: 220,00 дин.
„Многи од нас, па и ви, улажу или желе да уложе новац и тако осигурају 

његову вредност и приход од њега на краћи или дужи рок. Многи од нас 
се притом, као и ви, упитају шта, уопште, значи - улагати новац. Нико и 

никад, каже шпанска пословица, није знао толико колико му је у животу 
било потребно, али - учити се мора.“

PhArE
програм помоћи Европске уније за земље Централне и Источне Европе

Мр Славица Јоковић
броширано, ћирилица, 199 стр., цена: 110,00 дин.

„Пхаре Програм је иницијатива Европске Уније за пружање помоћи 
земљама Централне и Источне Европе у развоју њихове привреде и де-

мократског друштва у оквиру просперитетне и стабилне Европе. У том 
циљу, ПХАРЕ обезбеђује финансијску помоћ земљама партнерима за про-

цес економске трансформације и јачања демократије до нивоа када ће 
оне бити спремне да преузму обавезе које произлазе из чланства у Ев-

ропској Унији.“

ИЗВОЗНА СтРАтЕГИјА ПРОИЗВОДНОГ ПРЕДуЗЕЋА
Мр Данило Доровић

броширано, ћирилица, 208 стр., цена: 440,00 дин.
“Стратегија предузећа је релативно нова области у економској науци. 

Основна сврха стратегије предузећа је да обезбеди супериорност и про-
фитабилност кроз успостављање одрживе конкурентне предности.” У 

књизи се разматрају предност излаза на међународно триште, страте-
гијски услови пословања, креирање супериорне вредности, као и сви 

остали фактори који утичу да добро припремање, формулисање и поста-
вљање извозне стратегије производног предузећа.
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МЕЂуНАРОДНИ КРИВИЧНИ тРИБуНАЛ ЗА БИВШу 
јуГОСЛАВИју
Др Владан Василијевић (уредник)
броширано, латиница, 362 стр., цена: 440,00 дин.

Ова књига представља зборник докумената о међународном кривич-
ном трибуналу у Хагу. Она садржи радове еминентних познавалаца међу-
народног права као што су Константин Обрадовић, Весна Ракић-Води-
нелић и преминули Владан Василијевић, уредник овог издања. Књига 
разматра све аспекте овог трибунала, као штом су његове потребе, раз-
лози постојања и његова оправданост, али и оспоравања самог трибуна-
ла...

КРАтАК ВОДИЧ КРОЗ ЕВРОПСКу КОНВЕНЦИју О ЉуДСКИМ 
ПРАВИМА
Donna Gomien
броширано, латиница, 120 стр., цена:  275,00 дин.

Овај Кратак водич кроз Европску конвенцију о људским правима при-
премљен је као одговор на изражену потребу могућих држава чланица 
Савета Европе да добију обавештења о правним одредбама Конвенције 
и пракси заснованој на њима. Он указује на многа питања и проблеме у 
вези с људским правима, настале у државама чланицама организације то-
ком последњих деценија, и показује како су се органи успостављени Кон-
венцијом односили према њима.”

ПРАВА ЧОВЕКА - ЗБОРНИК ДОКуМЕНАтА
Др Владан Василијевић (уредник)
броширано, латиница, 304. стр., цена:  220,00 дин.

“Учестало и неретко нападно посезање за правима човека, њиховим 
остваривањем и заштитом, што је бар у последњој деценији, ако не и 
дуже, постало уобичајени манир у односима унутар међународне зајед-
нице може и да охрабрује, али и да наводи на многе сумње. Та охрабрења 
и сумње се смењују, узајамно се потискују и замењују места, пратећи 
укупна збивања у свету. И разумљиво је да буде тако...”

библиотекА“ПрАвА човекА”
МАЊИНЕ у МЕЂуНАРОДНОМ ПРАВу
Др Борис Кривокапић
броширано, латиница, 280 стр., цена: 660,00 дин.

Књига др Кривокапића бави се најважнијим међународно правним ас-
пектима заштите мањина. Ради се о материји која је веома актуелна и 
занимљива и са теоријског и са практичног аспекта. То је и разумљиво 
када се има у виду да само у Европи мањине чине око 12% укупног стано-
вништва. Ова проблематика је од нарочитог значаја за нашу земљу, која 
има бројне националне (етничке) мањине.
ЉуДСКА ПРАВА И ПОЛИЦИјА у јуГОСЛАВИјИ
Др Будимир Бабовић
броширано, латиница, 222 стр., цена: 220,00 дин.

“Полиција спада међу најстарије институције људског друштва и ја-
вља се онда када настаје приватна својина и држава, да би обезбеђива-
ла спровођење правила понашања у условима када заједница то више 
није могла остварити колективно или преко гентилног старешине. Како 
је закључио Вебер, полиција настаје напоредо са нарастањем потреба 
друштва за редом и заштитом...”
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СВЕтСКА ПОЛИтИКА - тренд и трансформација
Чарлс В. Кегли јр., Јуџин Р. Виткоф

броширано, латиница, 954 стр., цена: 2.750,00 дин.
Светска политика је уџбеник на коме су многе генерације студената у 

Сједињеним Државама и другим земљама током претходне две деценије 
стекле своја прва знања о теорији и пракси међународних односа, ево-

луцији међународне политике, права и економије и улози САД у времену 
које обележава феномен глобализације. 

ПолитикА

ВОјНИК И ДРЖАВА
Семјуел П. Хантингтон

броширано, латиница, 510 стр., цена: 1.980,00 дин.
Ова студија у стручним и политичким круговима на Западу важи за ка-

питално дело о односима цивилних друштава и оружаних снага, ономе 
што се данас у свету назива демократском контролом оружаних снага. 

Хантингтонову пажњу у овој студији, заправо, највише заокупља однос 
либералних идеја и демократског друштва с једном изразито ауторитар-

ном и насилном институцијом каква је војска.

ДИПЛОМАтИјА И ПРЕГОВАРАЊЕ у ИНФОРМАЦИОНОМ 
ДРуШтВу

Др Војкан Васковић, Дарио Кршић
броширано, латиница, 199 стр., цена:  660,00 дин.

„Ово је прва књига у Србији која се искључиво бави темом утицаја раз-
воја информационих и комуникационих технологија на дипломатију и 

њену срж - преговарање. Да би се нарастајући проблеми у међународним 
политичким и економским односима ефикасније решавали, дипломате 

морају све више да користе рачунаре, интелигентне софтвере и Интернет 
технологије. Тиме је створена подлога за развој новог вида дипломатије 

– електронске, коју ће пре свега одликовати брзина одлучивања, брже 
закључивање споразума, повећана безбедност дипломата и смањење 

трошкова дипломатских мисија.“

ДР МИЛЕНКО ВЕСНИЋ - ГРАНСЕЊEР СРПСКЕ ДИПЛОМАтИјЕ
Радослав Веснић млађи

тврд повез, ћирилица, 614 стр., цена: 1.100,00 дин.
„Миленко Веснић, српски краљевски посланик у Паризу између 1903. и 

1920. године, био је истакнути дипломата, државник, научник и јавни рад-
ник у времену у коме се Србија од заостале балканске кнежевине брзо 

претварала у модерну европску државу, учврстила свој положај на Балка-
ну и у Европи и, упркос великим губицима, изишла као победник из три 
узастопна рата да би 1918. године активно суделовала у стварању прве 

југословенске државе... Било је то златно доба српске дипломатије у коме 
се Миленко Веснић нашао на челу за Србију тада вероватно најзначајније 

дипломатске мисије и учестовао у историјским догађајима којима је дао 
снажан лични печат, што га сврстава међу водеће личности у српској и ју-

гословенској дипломатској историји.“

http://www.prometej-beograd.rs/
http://www.prometej-beograd.rs/Politika/SvetskaPolitika.html
http://www.prometej-beograd.rs/Politika/SvetskaPolitika.html
http://www.prometej-beograd.rs/Politika/VojnikDrzava.html
http://www.prometej-beograd.rs/Politika/VojnikDrzava.html
http://www.prometej-beograd.rs/Politika/DiplomatijaIPregovaranje.html
http://www.prometej-beograd.rs/Politika/DiplomatijaIPregovaranje.html
http://www.prometej-beograd.rs/Politika/DiplomatijaIPregovaranje.html
http://www.prometej-beograd.rs/Politika/MilenkoVesnic.html
http://www.prometej-beograd.rs/Politika/MilenkoVesnic.html


• 28 • www.prometej-beograd.rs

КАјИНОВ ГРЕХ - Психолошка типологија убица
Др Лепосава Крон
броширано, латиница, 236 стр., цена: 440,00 дин.

“У књизи су изложени резултати наших истраживања и размишљања 
на плану најбруталнијих испољавања интерперсоналног насиља као што 
је то хомицидно понашање. Покушали смо да проникнемо у психолошку 
суштину чина убиства који готово увек има онај страшни и непроменљи-
ви, исконски облик окрутности који у нама, природно, изазива озбиљне 
психолошке реакције.”

ЗЛОЧИН И ОДГОВОРНОСт
Др Владан Василијевић
броширано, латиница, 260 стр., цена: 440,00 дин.

„И поред многобројних опомена с којима се свет суочавао у страхотама 
дугих и разорних ратова и напретка војних технологија, трајнија решења 
у вези са међународним злочином и кажњавањем његових починилаца 
нису пронађена. Недовољни су били и изазови чији су се корени налази-
ли у разорним учењима о великим и малим народима, добрим и лошим 
религијама, супериорним и инфериорним расама. Међународни кривич-
ни кодекс и установљење органа који би га примењивали били су и оста-
ли неостварена идеја иза које су ретко када стајали и одговарајући напо-
ри позваних да то реализују...“

библиотекА “ериније“

СИДА И ДРуШтВЕНА РЕАКЦИјА
Др В. Цуцић, др И. Симовић-Хибер, мр В. Кораћ, мр Е. Купер, мр К. 
Савин
броширано, латиница, 110 стр., цена: 110,00 дин.

“Драгоценост ове студије је што даје поуздану слику друштвене ре-
акције, са становишта неких њених најважнијих компоненти, на поја-
ву новог и тешког друштвеног проблема са којим се наша (београдска) 
средина суочава. Посебно акцентуирање односа три битне друштвене 
категорије (професионални медицински радници, пре свега лекари, ла-
ици у здравој популацији и инфицирани наркомани) према проблему 
сиде чине студију изванредно значајном, дајући јој атрибут незаобилазне 
основе за стварање најадекватнијег модела свеобухватне борбе за суз-
бијање ХИВ инфекције и сиде, и за будућа социолошка истраживања која 
би требало свакако проширити и на друге, ванбеоградске средине.”

ЧОВЕК И ЗАтВОР
Др Добривоје Радовановић 
броширано, латиница, 538 стр., цена: 440,00 дин.

„Ова студија припада научној области „пенологија“, а у суштини пред-
ставља интердисциплинарну студију у којој су психолошки, кримино-
лошки и социолошки аспекти обрађени као равноправне компоненте 
сложеног проблема за који се аутор определио. У засновању теоријског 
и методолошког оквира за истраживање изабраног проблема, аутор је 
пошао од налаза у студијама затвореничког друштва, према којима се 
међу осуђеницима развија један друштвени систем који је по својој при-
роди не само различит од официјелног, већ му је и директно супротста-
вљен. Тај неформални затворенички систем се трансформише у јасно 
структурално одређен систем у коме су јасно одређене улоге чланова тог 
друштва, као и норме које регулишу њихово понашање.“

http://www.prometej-beograd.rs
http://www.prometej-beograd.rs/Erinije/KajinovGreh.html
http://www.prometej-beograd.rs/Erinije/KajinovGreh.html
http://www.prometej-beograd.rs/Erinije/ZlocinOdgovornost.html
http://www.prometej-beograd.rs/Erinije/ZlocinOdgovornost.html
http://www.prometej-beograd.rs/Erinije/Sida.html
http://www.prometej-beograd.rs/Erinije/Sida.html
http://www.prometej-beograd.rs/Erinije/CovekIZatvor.html
http://www.prometej-beograd.rs/Erinije/CovekIZatvor.html


• 29 •www.prometej-beograd.rs

виктимологијА
ЖРтВЕ КРИМИНАЛА у ЗЕМЉАМА у тРАНЗИЦИјИ

Др Угљеша Звекић
броширано, латиница, 124 стр., цена: 660,00 дин.

„Ова књига се бави искуствима грађана из тзв. земаља у транзицији 
(пост-комунистичких земаља), жртава обичног или конвенционалног кри-

минала. То је онај криминал који по правилу непосредно дотиче грађане 
- на улици, у кући, на путовању - било као жртве, посматраче, или чак сау-

чеснике или извршиоце.“

библиотекА “џеПнА књигА”
АНтИБИОГРАФИјА
Предраг Милојевић

броширано, ћирилица, 184 стр., цена: 330,00 дин.
Ова књига представља сажетак мисли једног од највећих ако не и 

највећег новинара код нас. Предраг Милојевић је радио као новинар По-
литике пишући како о догађајима и личностима у Србији тако и о оним 

у иностранству. Сусрећући се са многим људима и будући да је био пос-
матрач и савременик многих крупних догађаја у XX веку, изоштравао је 
своја схватања и размишљања, чији је део поделио са читаоцима у овој 

књизи.

НАЦИјА И НАЦИОНАЛИЗАМ
Др Немања Божић

броширано, ћирилица, 130 стр., цена: 220,00 дин.
Књига “Нација и национализам” је својеврсни оглед у којем се испитује 
улога нације, национализма и националне државе у савременом свету. 

Главна питања која се постављају у књизи су: Да ли су свету потребне на-
ције?; Да ли су оне превазиђене?; Шта стоји у одбрани тезе да је нација 
вредност коју треба чувати у оквирима демократског друштва? Поред 

свега тога дат је посебан осврт на питање нације на Балкану.
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остАлА издАњА

ПРИРОДНИ МОДЕЛ ПРИРОДЕ - Први том

Милош Абаџић
брoширано, латиница, 476 стр., цена: 1.100,00 дин. 

Књига је настала као покушај заокрета у приступу изучавања При ро де 
са свим њеним садржајима деловања и појавним облицима који укљу-
чу ју и биолошке појавне облике са хомо сапиенсом, као незаобила зне 
ви дове њеног испољавања. Основно обележје овог покушаја огледа се 
у обједињавању “духа и материје“ као неизбежне комбинације у свим ви-
до вима испољавања Природе били они доступни нашем уочавању или 
не. То обједињавање било је могуће само под условом да се у основни 
полазни структурни ниво, поред физичке материјалне и електричне суп-
станце, дода и нефизичка величина у виду менталне супстанце и дефини-
шу карактеристике система које оне формирају.

ПОРуКЕ
Марко Смуков
броширано, ћирилица, 150 стр., цена: 330,00 дин.

Песме Марка Смукова указују да се њихов стваралац инспирисан жи-
вотом потрудио да у сажетом, синтетичком изразу, снажном и мисаоном 
поетском речју непосредно на светло дана изнесе своје ведре и горке ис-
тине дајући узбудљива сведочанства свог веома тешког, проблематичног 
времена. А највећи квалитет животне поетике Марка Смукова, садржан је 
у томе што њеном симболиком и повременом алегоријом није изневерио 
своје мишљење, остајући при „своме“ успешно сведочећи животну коми-
ку и трагику. 

ОСјЕЋАјИ МОјЕ ДуШЕ
Александра Миш
броширано, латиница, 74 стр., цена: 220,00 дин.

Књига поезије “Осјећаји моје душе” Александре Миш, у својој садржини 
је веома разнолика и својом искреношћу и приступачношћу буди инте-
ресовање код читаоца. Збирка се састоји из песама различитих темати-
ка и изворног сензибилитета. Оне су сетне, емотивне, љубавне, али има 
и дечијих и других песама. Поезија Александре Миш својом садржином 
у мањој или већој мери одсликава живот свакога од нас, па ће се сваки 
њен читалац пронаћи у некој од ових песама.

О ПОРЕКЛу ЉуДСКЕ ИНтЕЛИГЕНЦИјЕ
Братислав Ђорђев
броширано, латиница, 109 стр., цена: 495,00 дин.

ФЕСТ теорија креће постављањем тезе о начину функционисања људ-
ског мозга и претпоставком да је трансфер колективног знања – од мајке 
ка неспособној беби - оно што је створило нас, односно нашу интели-
генцију. Та стална надоградња знања је постигнута многоструком са-
мопројекцијом – МСП. МСП се најлакше може схватити као осећај сличан 
оном привидном осећају кретања, који имамо када се налазимо у возу 
који стоји и кроз прозор вагона посматрамо други воз који се креће. 
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ПРИРОДНИ МОДЕЛ ПРИРОДЕ - други том

Милош Абаџић
брoширано, латиница, 408 стр., цена: 1.100,00 дин. 

Други том је посвећен фундаменталним питањима појава и процеса 
који су се одигравали у структурама свих појавних облика у Природи и 
њиховом окружењу и односом полазних величина у процесима форми-
рања крупнијих материјалних структура до биолошких појавних облика. 
При томе је основна пажња била усмерена на субелементарни и атомски 
структурни ниво на којима су формиране структуре имале стабилне и 
једнозначно одређене карактеристике у нормалним условима окружења 
у којем се налазе. Завршна два поглавља другог тома посвећена су ре-
флексијама уведеног модела на крупније молекуларне структуре укљу-
чујући Космос у целини и на структуре и понашања биолошких појавних 
облика. 

уМЕтНОСт ВОЂЕЊА ЉуБАВИ
Орландо де Кордоба
броширано, ћирилица, 160 стр., цена: 550,00 дин.

“Човек се као мужјак рађа, а љубавник тек постаје. Али да би постао до-
бар љубавник, човек мора да обузда мужјака у себи. Јер жена не воли да 
буде грљена ен мале (мужјачки), него ен артисте (уметнички).” Како поста-
ти прави уметник у вођењу љубави и буквално оставити жену без даха, 
открићете у овој књизи. 

ПОЕЗИјА
Давид Зиљберштејн
броширано, латиница, 218 стр., цена: 330,00 дин.

„У Зиљберштејновом предговору читамо да он ниједну песму из обја-
вљене књиге није написао, да у његовој поезији нема ничега што је 
унапред замислио и пожелео да напише, да се у њој не може наћи било 
која претходно рођена мисао са којом је „желео да упозна свог евентуал-
ног Читаоца“. Песник инсистира на следећем: „никад у животу нисам пи-
сао и не пишем песме! Ја их само записујем. Све моје песме су плод моје 
подсвести. Ја их ноћу сањам управо у оном облику у којем их записујем.““

ИЗГуБЉЕНИ
Младен Станковић
брoширано, латиница, 75 стр., цена: 330,00 дин. 

Мисаона поема у хришћанском смислу симболичног наслова “Изгубље-
ни” Младена Станковића, посвећена “народу ромском из земље које 
нема” што указује њен поднаслов, остварена је у племенитом, изразито 
хуманом циљу да укаже на вековне сеобе “колона тамнопутих људи”, који 
су “погнутих глава замишљених” над тужном својом судбином, “ишли ис-
тим путем као и прадедови”. 
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ШАРМ СРЕДЊЕ КЛАСЕ - Социолошка студија
Др Иван Шијаковић
броширано, латиница, 186 стр., цена: 165,00 дин 

Овај рад обухвата анализу основних карактеристика, места и улоге 
средње класе у класној структури савременог развијеног индустријског 
- “постиндустријског” друштва. Истражујемо како се формира класни 
састав средње класе, каква су њена политичка мерила, вредности, потре-
бе, интереси, свест о властитом положају. Где су економске и социјалне 
границе средње класе, каква је њена социјална мобилност, укупан кул-
турни и духовни миље.

ВРЕМЕ ЗАБРАНА - Сведочење значајних савременика
Коста Димитријевић
тврд повез, ћирилица, 352 стр., цена: 275,00 дин.

Време забрана је књига која представља сведочења значајних књижев-
ника послератне Југославије Иве Андрића, Милоша Црњанског, Милана 
Кашанина и Рашка Димитријевића. Њихова казивања, размишљања и бе-
седе бележио је новинар и публициста Коста Димитријевић и објавио у 
књизи која је добила некада чувену Октобарску награду града Београда 
1991. године.

ПРЕДСКАЗАЊЕ
декларација Министарства спољних послова СССР-а у 
погледу пакта Северног Атлантика
броширано, ћирилица, 58 стр., цена: 110,00 дин.

„Упркос мирољубивим изјавама и добронамерним циљевима Северно-
атланског пакта, Руси су у њему видели антисовјетско и експанзионистич-
ко оруђе. Зато су одмах и врло оштро реаговали. Прво званично реаго-
вање је ова Декларација, која је објављена на више страних језика, па и 
на нашем - у Темишвару 1949. године. Декларација представља критичко 
разматрање и аргументовано побијање западне политике и циљева Се-
верноатлантског пакта.“

РЕФОРМЕ ЕВРОПСКЕ уНИјЕ
Др Гордана Илић-Гасми
броширано, латиница, 320 стр., цена: 660,00 дин.

“Иде ли ЕУ у правцу стицања својства посебног правног лица у међу-
народном праву? Колико је флексибилан јединствени институционални 
оквир ЕУ постављен на три стуба сарадње, са аспекта његовог реформи-
сања? Каква је и колика улога Европског парламента у процесима инсти-
туционалне реформе ЕУ? Колики је степен и који су начини отклањања 
демократског дефицита ЕУ? ...”

О утОПИјИ - прилог социологији сазнања
Др Бранка Докнић
броширано, латиница, 180 стр., цена: 330,00 дин.

Бранка Докнић изучава појам утопије у паралели са идеологијом и нау-
ком, пошто су границе између ових поља људске свести и деловања заис-
та магловите. У данашњем научничком свету, где наука удаљавајући се од 
објективности постаје нова идеологија или чак и религија, утопија је као 
мисао, жеља и деловање за променом и бољим уређењем у друштву за-
иста маргинализована. У овој књизи ауторка је утопију и антиутопију про-
учавала и као појаву у многим књижевним научнофантастичним делима у 
којима се она релативно често јавља као тема.
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тРАГАЊЕ ЗА КуЛтуРНИМ ИДЕНтИтЕтОМ - ФАКтОР МЕДИјА
Александар В. Чернов
броширано, ћирилица, 124 стр., цена: 330,00 дин.

„...Масовни медији представљају централну, мада не и јединствену 
инфраструктуру социјалних комуникација. Мас-медији, према неким 
мишљењима, играју централну улогу у производњи и транслацији вред-
ности за широки аудиторијум. Због тога сам у књизи посветио велику 
пажњу принципијелним процесима трансформације који се догађа у са-
временом медијском систему Русије. Културни смисли су неодвојиви од 
економских реалности, а њих, пак, медији конзервирају и обнављају се-
мантику потпуно јасних кодова...“
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