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УВОДНИК

У многим народима постоје изреке 
које сугеришу шта човек треба да 
уради да би оставио траг о свом сми-
сленом постојању на овом свету. И 

ма колико се од културе до културе варијан-
те тог чињења разликовале, написати књигу је 
скоро свим народима заједничко. И не чуди... 
Књиге нас образују, чувају вековима сакупља-
ну историју, уче нас уметности, уче нас науци 
– уче нас животу. Некада је књига сапутник 
на путовању, а некада је путовање, грађа под 
јастуком – за лепше снове или јасније исти-
не... Књига и јесте та спона, између јаве и сна, 
традиције и будућности, видљивог и неви-
дљивог..., која нам помаже да изградимо соп-
ствену перцепцију.

Плодови рада издавачке делатности Меди-
ја центра „Одбрана”, нове књиге, као и значај-
на ранија издања биће традиционално пред-
стављени на 65. Међународном београдском 
сајму књига. Дуга је и за поштовање историја 
Сајма књига у Београду, којом се мало ко може 
похвалити. Битно је знати и да историја вој-
не писане речи траје већ век и по. А као што 
сви знамо – све што има тако дугу традицију, 
присутно је с разлогом. Данас Медија центар 
„Одбрана”, са око 150 наслова годишње, има 
угледно и значајно место на издавачкој мапи 
Србије. По подацима Министарства културе 
и информисања Републике Србије војна из-
давачка кућа сврстана је међу пет најзначај-
нијих издавача у Србији. Својим књигама успешно пред-
ставља систем одбране на бројним сајмовима књига у зе-
мљи и свету, недавно први пут у Бањалуци, али и Лајпци-
гу, Москви, Пекингу... 

Већи део наслова које објављује Медија центра „Од-
брана” намењен је задовољавању потреба система одбра-
не за одређеном литературом. Ту су пре свега правила, 
прописи, упутства, уџбеници, научне монографије. Мањи 
део продукције, тридесетак наслова годишње, намењен је 
широј читалачкој публици. Тим насловима, сврстаним у 
препознатљиве едиције, војни издавач представиће се и 
на предстојећем сајму књига у Београду. 

Едиција „Историја” баштини дела аутора и војсково-
ђа, који су своје богато ратничко и политичко искуство 
преточили у књиге. Рукописима војводе Петра Бојовића, 
министра војног Душана Стефановића, генерала Живка 
Павловића и Драгутина Милутиновића придружује се у 

преводу Алесандро де Боздари са дипломат-
ским белешкама сакупљеним у књигу „О бал-
канским ратовима, о Великом рату и о неким 
догађајима који су им претходили”.

У истој едицији за препоруку је и нова 
књига „Битка на Кајмакчалану – септембар 
1916”, у којој је детаљно описан ток ове леген-
дарне битке и у којој је до танчина објашње-
но шта се све догађало током 22 дана борби 
за освајање чувене коте 2525. Аутор је, током 
десетогодишњег истраживања, као изворе ко-
ристио ратну архиву Дринске дивизије и пу-
кова који су се борили под њеном командом, 
допуњене сачуваним сведочењима самих уче-
сника битке. Први пут су објављена имена и 
фотографије свих ратних команданата са Кај-
макчалана, као и имена погинулих и рање-
них официра.

Изузетно запажена едиција „Ратник” 
допуњена је књигом „Призрен-
ска бригада – сећање на херојску 
59. моторизовану бригаду”. Едици-

ја „Медицина”, чији су аутори професори Ме-
дицинског факултета Војномедицинске акаде-
мије Универзитета одбране у Београду, доноси 
чак седам нових наслова. Ту је и едиција „По-
себних издања”, у којој су за препоруку књиге 
„Јуришни батаљони 1940–41”, „Ауто-јединице 
у југословенској војсци (1918–1941)”, „Родна 
равноправност у Војсци Србије – наслеђе, до-
стигнућа, изазови”, али и друго издање „Коп-

нене зоне безбедности”. Између два сајма едиција „Геопо-
литика” обогаћена је насловима „Моћ и сила – Србија и 
војни фактор у међународној политици” и „Војно-поли-
тички односи Југославије и САД 1969–1974”. 

Едиција „Сведок” читаоцима доноси књигу ратних ис-
каза савремених косовских јунака „Зрно рата”, чије је прво 
издање већ распродато, а ту је и књига „Аеродром Голу-
бовци – од агресије до сецесије”. „Војна техника” једна је 
од најчитанијих едиција Медија центра „Одбрана”, зато је 
сасвим сигурно да ће нови наслов „Борбени авиони Дру-
гог светског рата” пронаћи своје поклонике. Заштитни 
знак едиције „Приручници” су четири књиге „Преживе-
ти у природи”, чија издања и даље доштампавамо.

 О значајним успесима издавачке делатности Медија 
центра „Одбрана” сведоче поновљени тиражи књига, ко-
јима читаоци одређују праву меру квалитета. Јер, књига 
постоји само уколико је читана. А тај корак је на вама.|

Од традиције ка будућности
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Када једним 
слоганом треба 

обухватити издавачку 
делатност куће која у 

континуитету постоји од 
Другог светског рата, 
представити суштину 
нових издања, али и 
све едиције, остаје 
нам скучен простор 

за избор речи. Две су 
свакако одређујуће  

– традиција и 
будућност.
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