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Дејвид Валијамс (1971, Мертон) писац, глумац, ТВ лице, хуманиста, влада светом дечје 
литературе од 2008 године. До сада је објавио седам романа, на српски језик преведено 
пет наслова (Бака Гангстер, Упознајте Џека Спадала, Господин Смрдековић, Демонски 
зубар, Ужасна тетка), од којих су пет филмовани. Сарађује са Тонијем Росом, 
награђиваним илустратором. 

О АУТОРУ

  Зоја живи у огромном солитеру, али 
је поред великог броја људи врло 
усамљена. Њен тата је диван, али 
често одсутан, а маћеха Шила је увек 
ту, али јој је срце празно. Па ипак, Зоја 
није несрећна. Радост у живот уносе 
јој кућни љубимци, од којих је један 
нарнарочито необичан. Зојин животни 
сан обухвата и њега.

Локални роштиљџија Барт има сасвим 
друге планове са њеним љубимцем. 
Зоја мора да га спречи. Барт добија 
неочекивану подршку. Али и Зоја. Јер, 
Зоја је девојчица која не напушта своје 
снове док их не оствари
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Марија Монтесори

ОТКРИЋЕ ДЕТЕТА

Марија Монтесори (итал. Maria Montessori; Кјаравале, 31. август 1870 — Нордвик, 6. мај 1952) је била 
италијанска лекарка, образовни радник и педагог, филозоф и филантроп; најпознатија је по свом 
образовном систему „Монтесори“, који се односи на децу од рођења до адолесценције. Њене 
образовне методе су и данас у примени у великом броју државних и приватних школа широм света.

О АУТОРУ

Марија Монтесори је пионирка у 
новом и друкчијем 
васпитно-образовном приступу деци, 
а ова књига доноси описе њених 
метода. Инсистирала је на дечјем 
самооткривању и учењу на искуству, 
које је потпомогнуто различитим 
маматеријалима које је сама креирала. 
Сматрала је да је учитељ ту само да 
прати дечји спонтани рад, а не да даје 
вербалне инструкције које дете мора 
да послуша. Померила је границе 
узраста у којем дете може да усвоји 
одређену вештину, сматрајући да је 
ссамо потребно следити сензитивне 

периоде који су природно одређени. Уз Откриће детета и 
остале књиге о Монтесори методу, свако дете ће у потпуности 
искористити све своје потенцијале.изграђивања личности?



Негде другде, 
далеко од свега
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УРСУЛА К. ЛЕ ГВИН (1929) једна је од најзначајнијих америчких савремених списатељица.
Ауторка је преко двадесет романа и књига за децу, више од десет збирки прича, 
неколико збирки песама и есеја, а бавила се и превођењем других писаца и песника на 
енглески језик. Двострука је добитница америчке Националне књижевне награде, за 
роман  ,,Најдаља обала” и за животно дело (2014. године). Најпознатија дела су јој романи 
,,Лева рука таме” и ,,Човек празних шака”, као и циклус књига о Земљоморју.

О АУТОРУ

  Прича о Овену, самотњаку и 
аутсајдеру који жели да постане 
врхунски научник и Натали, 
талентованој, необичној, бистрој 
девојци са сном да буде 
композиторка. Да би истински 
упознали оно друго, њих двоје 
нанајпре морају да упознају сами 
себе. Обоје су у осетљивим 
годинама на прелазу из 
детињства у младост, свесни да су 
другачији, не желе ни да се 
укалупе, али ни да штрче изнад 
вршњака. Остати доследан себи, 
а ипак ба ипак бити прихваћен, бити 
различит, а не одскакати, то је 
алхемичарски подухват сваког 
тинејџера.



Кетрин Еплгејт

ИВАН, ЈЕДАН 
ЈЕДИНИ
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  Роман заснован на истинитој 
причи! Иван је горила сребрних 
леђа. Живи у кавезу тржног центра и 
навикао је да га људи посматрају 
кроз стаклене зидове. На давнашњи 
живот у џунгли помишља ретко. 
Готово никад. Уместо тога, размишља 
о емисијама о емисијама које гледа. Телевизор су 
му дали људи, да би био сличнији 
њима. Током година, научио је да 
разуме људске речи, али разумети 
људски говор није исто што и 
разумети људе. Мислио је да је 
последњи горила на свету и да су 
ммудра слоница Стела и пргави 
мешанац Боб једини које ће икада 
волети. А онда се у њихове 

животе догега Руби, беба слона одвојена од породице. Иван 
добија нову улогу, ону која му је рођењем и била намењена, улогу 
старатеља. Одједном, Иван почиње да посматра свој живот 
Рубиним очима. Руби поставља питања, али Иван нема одговоре. 
А мора да их пронађе.

Кетрин Еплгејт (1956) је америчка списатељица за децу и младе. Пише 
научнофантастичне, авантуристичке и фантастичне романе. Заједно са супругом, 
Мајклом Грантом, ауторка је Аниморфса и бројних других дечјих романа. За Ивана, 
једног јединог награђена је Њубери медаљом, а такође је одликована Златним змајем за 
најбољи роман, као и бројним другим наградама. Бестселер број један на листи Њујорк 
Тајмса.

О АУТОРУ



Дејвид Валијамс

ДЕДА У БЕКСТВУ
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 Џек има дванаест година, маму која 
ради на одељењу за продају сира у 
локалном супер маркету и тату који 
је рачуновођа.
Има и деду који…
…у кућним папучама излази на улицу,
за вечеру служи саза вечеру служи сардине са 
сутлијашем и насецкане шаргарепе у 
чоколадном млеку,
и врло често не може да се сети 
Џековог имена.
Али још увек може да узлети до неба 
у спитфајеру и да спаси дан.
Деда је бивши Деда је бивши РАФ-ов пилот, а Џек 
сања лет у спитфајеру. Деда који је 
почео помало и понекад да се губи у 

времену и простору има ту срећу да његов унук Џек успева да га прати 
у свим тим причама, јер за њега, дедино стање носи дозу магије у 
себи. Деда је почео да заборавља, а Џек је уместо њега почео да се 
сећа. Или баш због њега. Деду су покушали да сместе у старачки дом 
Сумрак куле – који води озлоглашена надзорница Прасићка. А он се 
дао у бекство!

Дејвид Валијамс (1971, Мертон) писац, глумац, ТВ лице, хуманиста, влада светом дечје 
литературе од 2008 године. До сада је објавио седам романа, на српски језик преведено 
пет наслова (Бака Гангстер, Упознајте Џека Спадала, Господин Смрдековић, Демонски 
зубар, Ужасна тетка), од којих су пет филмовани. Сарађује са Тонијем Росом, 
награђиваним илустратором. 

О АУТОРУ
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  Штреберка се вратила! Промењена! 
Постала је Смотана манекенка! 
Гламурозна. Популарна. Кул. Задржала 
је старе пријатеље и навике. Штикле 
су је одвеле на други крај света, 
сагледала је рођену баку у сасвим 
новом светлу, а главу наставила да 
пуни фасцинапуни фасцинантним штреберским 
подацима. Жирафе немају гласне 
жице, ајкуле не могу да стоје у месту, а 
99,99% сваког атома је, заправо 
празан простор. Наравно да љубав 
није препознала ни када ју је треснула 
по носу. Тамо, далеко, авангардној 
ууметници допала се цела она, баш 

таква, схватила је да је једном штреберу нешто више и открила да 
људска злоба постоји у разним облицима. Као и да супермодел може 
да је воли због звезда, кише, облака и колибрија.

Холи Смејл: (1981, Енглеска) дипломирала је енглеску књижевност, а магистрирала са 
темом о Шекспиру. Као петнеастогодишњакињу регрутовала ју је лондонска модна 
агенција и наредне две године радила је као манекенка, али у томе, како је истицала у 
интервјуима, није уживала. Мотиви Штреберке су аутобиографски. Радила је као 
професорка и у Јапану и много путује. 
Награде: - Најбоља тинејџерска књига у Великој Британији у 2013.
- Вотерстрон дечја књига године 2014.
- Књи- Књига године 2014.

ШТРЕБЕРКА
-СМОТАНА МАНЕКЕНКА

О АУТОРУ



Пола Поук Лилард је дипломирала на Смит колеџу и у борду је директора Америчког 
Монтесори друштва. Светски је ауторитет Монтесори теорије и праксе. Основала је своју 
школу 1982. у којој примењује Монтесори принципе васпитања деце. Ауторка је више 
књига и безброј студија на ову тему.

 Родитељи су задивљени предностима које 
Монтесори образовање пружа њиховој деци, а 
научни докази и даље подржавају открића 
Марије Монтесори. Али, шта ако пожелите да 
примените предности њених спознаја од самог 
рођења? Постоји ли Монтесори за бебе? Како су 
њене препоруке да дете учи из непосредног 
исискуства и ужива у радости самооткривања 
применљиве на децу млађу од две године? Шта 
родитељи могу да ураде како би својој тек 
рођеној деци помогли у дивном и захтевном 
задатку изграђивања личности?
Родитељи, будући родитељи, труднице, 
васпитачи у јасленим групама, дефектолози, 
олигофренолози, педијатри и сви који раде са 
сасвим малом децом у овој књизи пронаћи ће 

корисне савете о начинима примене Монтесори методе од самог рођења. Монтесори 
од почетка је значајан и благовремен допринос знању о раном детињству, пун примера 
из живота, богат увидима, практичан и веома користан. Узимајући у обзир сензитивне 
периоде детета, помажу нам да врло рано научимо дете да се само обуче, припреми 
храну и одвикне од пелена. Богата анегдотама и подстицајима, написана јасним, 
привлачним стилом, Монтесори од почетка представља практичан и користан водич за 
подизање смирене, способне и самопоуздане деце.

Пола Поук Лилард

МОНТЕСОРИ ОД 
ПОЧЕТКА
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О АУТОРУ





Propolis Books

Аутопут 2, СРЦ ..11. април”
11070 Нови Београд

тел. 011/2600-190
www.propolisbooks.com
info@propolisbooks.com




