
ГОДИНА ВЕЛИКИХ ЈУБИЛЕЈА: 
Ово су важне годишњице које обележавамо у 2017 и 2018. години! 

 

ЈУБИЛЕЈИ У СРБИЈИ 
 

800 ГОДИНА ОД КРУНИСАЊА СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ – 1217. 

         

 600 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА МАНАСТИРА МАНАСИЈА – 1418.  

Манастир Манасија или Ресава је један од најзначајнијих споменика српске средњовековне 

културе и најзначајнија грађевина која припада такозваној „Моравској школи“. Припада Епархији 

браничевској Српске православне цркве. 

Манастир Манасија је задужбина деспота Стефана Лазаревића почео је да се зида 1407, а градња је 

окончана 1418. године. Манастирски комплекс представља непокретно културно 

добро као споменик културе од изузетног значаја. 

 

 

 

 

Прочитајте ове сликовнице 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1418
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1407
https://sr.wikipedia.org/wiki/1418
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Monastery_Manasija_-_Serbia.JPG
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Monastery_Resava_in_Serbia_plan.jpg


200 ГОДИНА СРПСКОГ РЈЕЧНИКА – 1818. 

 

Српски рјечник (пуни наслов Српски рјечник, истолкован 

њемачким и латинским ријечма), речник који је 1818. у Бечу 

издао Вук Стефановић Караџић. 

 

Прво издање Рјечника изашло је 1818. године и садржи у себи 

26.270 ријечи које је Вук чуо у народном говору. Вук је грађу 

за овај рјечник почео да скупља још 1815. године на 

наговор Јернеја Копитара. Не зна се тачно када се родила 

намера за стварањем овог дела, јер је он сам рекао да је још 

док је радио на суду у Србији знао да запише понеку реч која 

му се учинила занимљивом. Рјечник је био један од 

најважнијих корака у борби за језик јер је постављао за 

основу књижевног језика чисти народни језик, а уз њега је 

долазило и друго издање граматике. У Рјечнику су први пут 

испоштоване гласовне промене, а прикључена му је 

и Граматика српскога језика коју је 1824. године на немачки 

језик превео Јакоб Грим. 

Речи у рјечнику биле су акцентоване, а правила по којима су 

акцентована нешто се разликују од данашњих. Речи је 

на латински и немачки језик превео словеначки слависта и 

лингвиста Јернеј Копитар. 

 

170 ГОДИНА ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА ПЕТРА ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША  –  1847.  

120 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА И 25 ГОДИНА ОД СМРТИ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ   

 1898-1993. 

 
 

Десанка Максимовић је била песник, приповедач, романсијер, писац за децу, а повремено се 

бавила и превођењем, махом поезије, са руског, словеначког, бугарског и француског језика. 

Њена поезија је и љубавна и родољубива, и полетна, и младалачка, и озбиљна и осећајна. Неке од 

њених најпопуларнијих песама су: „Предосећање“, „Стрепња“, „Пролећна песма“, „Опомена“, „На 

бури“, „Тражим помиловање“ и „Покошена ливада“. 

 

У нашој школској библиотеци можете да позајмите следеће књиге 

Бајке - Три патуљка, Тако је  причала мени моја бака, Златокрили лептир 

Збирке песама  - Детињство, Ветрова успаванка, Бела врана, Птице на чесми,Чудо у пољу, Шумска 

љуљашка 

Збирку прича Хоћу да се радујем 

Десанка Максимовић рођена је 16. маја 1898. у селу Рабровици, 

у околини Ваљева.  

Студирала је на одељењу за светску књижевност, општу 

историју и историју уметности Филозофског факултета у 

Београду. 

Након дипломирања, Десанка Максимовић је радила у разним 

школама по Србији.  

Дана 17. децембра 1959. изабрана је за дописног члана Српске 

академије наука и уметности, а 16. децембра 1965. за редовног 

члана. 

11. фебруара 1993. године, у својој 95. години, у Београду је 

преминула.  Сахрањена је у Бранковини. 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1418
https://sh.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%98%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sh.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D1%9B
https://sh.wikipedia.org/wiki/1818
https://sh.wikipedia.org/wiki/1815
https://sh.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%98_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%98%D0%B5%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/wiki/1824
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Srpski_Rjecnik_Cover.jpg


100 ГОДИНА ОД СМРТИ ВЛАДИСЛАВА ПЕТКОВИЋА ДИСА И МИЛУТИНА БОЈИЋА – 

ПЕСНИЧКИХ ЖРТАВА ВЕЛИКОГ РАТА – 1917. 

90 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА СТЕВАНА РАИЧКОВИЋА – 1928. 

 

Стеван Раичковић (5. јул 1928. године Нересница код Кучева - 

6. мај 2007. Београд) је био српски песник и академик. 

Гимназију је учио у Сенти, Крушевцу, Смедереву и Суботици, 

где је и матурирао. Студирао је на Филолошком факултету у 

Београду, а већ са 17 година почео је да објављује песме у 

„Књижевности“, „Младости“, „Књижевним новинама“ и 

„Политици“. Од 1945. до 1959. године био је сарадник 

Литерарне редакције Радио Београда. 

До 1980. године Раичковић је био уредник у Издавачком 

предузећу „Просвета“. За дописног члана Српске академије 

наука и уметности изабран је 1972. године, а за редовног девет 

година касније. 

Објавио више од 20 збирки песама, седам књига за децу, 

неколико књига есеја.  

 

У петом разреду наши ученици читају за лектиру Велико 

двориште (1955), Гурије (1962), Мале бајке (1974). 

 

ЈУБИЛЕЈИ У СВЕТУ 

250 ГОДИНА ОД ОБЈАВЉИВАЊА ПРВОГ ИЗДАЊА ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ БРИТАНИКА – 1768. 

200 ГОДИНА ОД БОЖИЋНЕ ПЕСМЕ ТИХА НОЋ  – 1818.  

200 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ЕМИЛИ ЏЕЈН БРОНТЕ – 1818.  

(енгл. Emily Jane Brontë; Торнтон, 30. јул 1818 — Хаворт, 19. децембар 1848) 

енглеске књижевнице и песникиње, запамћена највише по њеном делу Оркански висови, који данас 

спада у сам врх класичних дела енглеске литературе 

Њене сестре су такође биле познате књижевнице 

Шарлота је написала  романе Џејн Ејр (1846), Ширли (1849), Вилет (1853) 

Ен је написала  роман Станарка напуштеног замка (1848) 

 

Све ове романе можете пронаћи у нашој библиотеци. 

 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%88%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D1%98%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/1818
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%88%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1848
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/Orkanski_visovi
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B5%D1%98%D0%BD_%D0%95%D1%98%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0


200 ГОДИНА ОД ОБЈАВЉИВАЊА ФРАНКЕНШТАЈНА МЕРИ ШЕЛИ – 1818. 

Шелијев роман је објављен у јануару 1818. Настао је као резултат у такмичењу у писању прича о 

духовима између Мери Шели, њеног супруга Персија Брис Шелија и њихових пријатеља песника Лорда 

Бајрона и Џона Полидорија.  Неки сматрају да је ФРАНКЕНШТАЈН први научно фантастични роман. 

У нашој библиотеци можете прочитати овај роман у верзији за децу.  

  

150 ГОДИНА ОД СМРТИ ШАРЛА БОДЛЕРА, ФРАНЦУСКОГ ПЕСНИКА – 1867. 

150 ГОДИНА ОД ОБЈАВЉИВАЊА РОМАНА МАЛЕ ЖЕНЕ  – 1868.  

1868. је објављен један од најважнијих америчких 

дечијих романа Мале жене.  

 

На основу њега је снимљено неколико филмова. 

Код нас је роман објављен под именом Девојчице.  

 

Нажалост, немамо овај роман у библиотеци али га 

свакако прочитајте или погледајте филм. 

 

  
СТОГОДИШЊИЦА ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ – 1918.  

 
ПРЕДЛОЗИ ЗА ЧИТАЊЕ:  

Милош Црњански – Дневник о Чарнојевићу,  Добрица Ћосић – Време смрти, Данко Поповић – Књига о 

Милутину, Бранимир Ћосић – Покошено поље, Стеван Јаковљевић – Српска трилогија, Александар Гаталица 

– Велики рат,Ернест Хемингвеј – Збогом оружје, Ерих Марија Ремарк – На западу ништа ново, Јарослав 

Хашек – Добри војник Швејк 

 

Велики рат формално је окончан 11. дана у 11. месецу 2018. у 11.00. 

 У рату је погинуло или умрло око 8.500.000 војника,  док је број 

цивилних жртава још већи. 

 



100 ГОДИНА ОД СМРТИ ИВАНА ЦАНКАРА – 1918. 

 

 (Врхника, 10. мај 1876. — Љубљана, 11. децембар 1918.) је 

био словеначки књижевник. 

Један је од твораца словеначке модерне књижевности. Тематски је 

обухватио све слојеве словеначког друштва: од сељака до 

интелигенције, а стилом варира од неоромантичког до 

натуралистичког. Главне су карактеристике његових проза и драма 

оштра психолошка и социолошка анализа. 

У нашој школској библиотеци можете пронаћи ове књиге 

-На кланцу (роман) (1902.) 

-Слуга Јернеј и његово право (1907.) 

-Мој живот (1920) Просвета,1974. 

-Отаџбино ти си као здравље и друге новеле, Просвета,1966. 

-Приповетке, Рад, Београд, 1963. 

-Цртице из моје младости, Свјетлост, Сарајево, 1961. 

-Одабране сртане, Свјетлост, Сарајево, 1954. 

50 ГОДИНА ОД СМРТИ ИНИД МЕРИ БЛАЈТОН – 1968. 

                             
 

Инид Мери Блајтон (енгл.  Enid Blyton; Хамстед, 11. август 1897 — Ист Долич, 28. новембар 1968) била 

је британска дечја књижевница.  

Један од њених најпознатијих ликова јесте Ноди, намењен најмлађим читаоцима.  

Главнину њеног опуса чине романи у којима деца доживљавају пустоловине, уз минимално учешће 

одраслих. Најпознатији су јој серијали „Пет пријатеља“ (21 роман, 1943. до 1961., где четворо деце и 

њихов пас решавају криминалне случајеве пре полиције) и „Тајна седморка“ или „Седам тајанствених“ 

(15 романа, 1949. до 1963., где друштво од седморо деце решава различите мистерије).  

Књиге су јој популарне у целом свету. Преведене су на 90 језика, а процењује се да је за 40 година 

стваралаштва написала 800 књига. 

 

У нашој школској библиотеци можете пронаћи романе из серијала Пет пријатеља. 

 
 

     

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/1876
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1918
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Ivan_Cankar.jpg


50. ГОДИНА  ОД КАКО ЈЕ АПОЛО 8 КАО ПРВИ СВЕМИРСКИ БРОД С ЉУДСКОМ ПОСАДОМ 

УШАО У ОРБИТУ МЕСЕЦА – 24. децембар  1968. 

 

Предлажем да прочитате ове занимљиве књиге  

- о летењу - Прича о летењу,  Лесли Симс  

- о свемирским бродовима Армстронг и комадић Месеца, Џери Бејли и  

Не би волео да си члан посаде Апола 13, Јан Грејем 

 

   

50 ГОДИНА РОМАНА „СТО ГОДИНА САМОЋЕ“ ГАБРИЈЕЛА ГАРСИЈЕ МАРКЕСА – 1967. 

 

20 ГОДИНА ОД ОБЈАВЉИВАЊА КЊИГЕ „ХАРИ ПОТЕР И КАМЕНТ МУДРОСТИ“ – 1997. 

Пре 20 година у књижарама се појавила књига "Хари 

Потер и Камен мудрости"(Harry Potter and the 

Philosopher’s Stone)  Џ. К. Роулинг (51), прва у низу, 

испоставиће се, најчитанијег серијала за децу. 

Међутим, то прво издање је прошло готово 

непримећено. Штамапно је у само 1000 копија од којих 

је 500 подељено библиотекама. Данас оно вреди право 

мало богатство - и до 30.000 фунти. 

У нашој школској библиотеци можете пронаћи све 

делове романа о Харију Потеру 

 

1. Хари Потер и камен мудрости 

2. Хари Потер и Дворана тајни 

3. Хари Потер и затвореник из Аскабана 

4. Хари Потер и Ватрени пехар 

5. Хари Потер и Ред феникса 

6. Хари Потер и полукрвни принц 

7. Хари Потер и реликвије Смрти 

8. Хари Потер и уклето дете  
 

Припремила Јасна Божидаревић, школски библиотекар 

 

 


