
63. САЈАМ КЊИГА



Oктобарски сајам књига, 63. по реду, 
чека посетиоце и заљубљенике у 

писану реч од 21.10. до
28.10.2018. године.



ОВО ЈЕ ГОДИНА 
ИСТОРИЈСКИХ ЈУБИЛЕЈА

• 100 година од завршетка Великог рата
• 70 година од усвајања резолуције 
имформбироа и сукоба Тито-Стаљин.

• пола века од Прашког пролећа и студентских 
демонстрација у Европи

• 50 година од атентата на Мартина Лутера 
Кинга

• четврт века од наше чувене хиперинфлације



ЗНАЧАЈНЕ ДОГАЂАЈЕ И ЉУДЕ 
ОВЕКОВЕЧИЛЕ СУ КЊИГЕ



ВЕЛИКИ РАТ
Страдање нашег народа у Великом рату 
било је херојски и страшно. Пише о 
томе у мног књига, па ево неких 
предлога за читање:



ВЕЛИКИ РАТ



РЕЗОЛУЦИЈА ИНФОРМБИРОА

О овим страдањима први су 
проговорили Драгослав 
Михаиловић и Мирослав Поповић 
у својим романима.

Михаиловићев роман “Кад су 
цветале тикве” објављен је 1968. 
године и изазвао је бурне 
реакције режима. Чак је и 
позоришна представа по роману 
забрањена пре премијере, на 
захтев Тита и Кардеља.



Своје седмогодишње робијање 
на Голом отоку пренео је 
Мирослав Поповић у роман 
“Удри Банду” у којем је на 
стилски одлично уобличен 
начин говорио о тортури, 
понижењу и мучењу 
осуђеника. 

РЕЗОЛУЦИЈА ИНФОРМБИРОА



Страдање ће обележити животе 
оних који су се определили за 
Русију, али и многих који су 
мислили и говорили слободно.  
Више хиљада људи завршило је 
на робији на Голом отоку.

РЕЗОЛУЦИЈА ИНФОРМБИРОА



ПРАШКО ПРОЛЕЋЕ 1968.

Широм Европе демонстрирају 
студенти, на улицама Прага, 
Париза, Београда. Беби-бум 
генерација протестима исказују 
своје незадовољство стањем у 
друштву и тражи промене. 
Полиција примењује силу, Јан 
Палах се спаљује на тргу у Прагу.



ПРАШКО ПРОЛЕЋЕ 1968.

Београдски студенти и интелектуалци траже 
смањење незапослености и бирократије, 
реформу универзитета, више демокатије и 
отварање према свету.

“ДОЛЕ ЦРВЕНА БУРЖОАЗИЈА” 
НАЈГЛАСНИЈИ ЈЕ ПОКЛИЧ МЛАДОСТИ.



Ако будете у прилици, 
прелистајте књигу 
“Југославија и свијет 1968.” 
Хрвоја Класића. 
Погледајте и дводелну 
документарну емисију 
“Врисак генерације” аутора 
Наташе Мијушковић коју је 
снимио РТС, а која говори о 
1968. години код нас.

ПРАШКО ПРОЛЕЋЕ 1968.



МАРТИН ЛУТЕР КИНГ

“Мој сан је да на црвенкастим пропланцима 
Џорџије једног дана за столом братски седе 
синови некадашњих робова и синови 
некадашњих робовласника... Мој сан је да 
моје четворо деце једног дана живе у земљи 
где ће о њима судити не на основу боје коже, 
већ на основу њиховог карактера...” 



Ово је одломак из најпознатијег говора Мартина 
Лутера Кинга који се ненасиљем борио против 
расизма и потлачености, за достојанство и правду, а 
убијен је у атантату те 1968. године. 

За више информација посетите:

https://www.youtube.com/watch?
v=_IB0i6bJIjw



ХИПЕРИНФЛАЦИЈА 1993.
Економска наука и књиге дуго ће се бавити оним што 
је народ преживео деведесетих, нарочито 1993. 
хиперинфлација, безвредне новчанице су са много 
нула, празни рафови, редови, пониженост без наде...

https://www.nbs.rs/
http://www.centarzaposetioce
.nbs.rs/izlozbe/latinica/20/ind
ex.html



СУПЕР ДЕКА



РАДОСТ ЧИТАЊА

• ТО ЈЕ СЛОГАН ОВОГОДИШЊЕГ САЈМА !
• КЊИГЕ У РУКЕ!
• ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ЧИТАЊЕ!
• КЉУЧ ЈЕ У КЊИГАМА!



РАДОСТ ЧИТАЊА



ИДЕМО НА САЈАМ КЊИГА
ТАМО СУ СВИ!



Нека се нико не препозна у стиховима
Љубивоја Ршумовића:

Књига је духовна храна
најкалоричнија на свету!
али шта нам то вреди
наш народ држи дијету



ВИДИМО СЕ НА САЈМУ!



Хвала на пажњи!
Презентацију радили:

Даница Николић, проф.
и III-4

Ана Радовановић
Наталија Дражић
Милица Настић

Стефана Радивојевић


