КАТАЛОГ
ФЕСТИВАЛ НА КНИГАТА 2022

Васко Марковски
Скопски улици
Библиотека: Поетите од наше маало
Цена: 300 ден.

Данило Коцевски
Ако го сакаш Скопје - дојди, ќе те
чекам на кејот
Библиотека: Плочка
Цена: 600 ден.

Евгениј Замјатин
Евгениј Замјатин НИЕ

Евгениј Замјатин
Ние
Библиотека: Ре:генерација
Превод од руски јазик: Ѓорѓи Крстевски
Цена: 500 ден.

„Ние“, напишана во 1920 г., е приказна за тотално ор
зирано општество во кое граѓаните не се личности, туку об
броеви што живеат речиси идентични, регулирани жи
Таквото општество се темели врз идејата дека среќа
слободата заемно се исклучуваат. Метафорично бир
тизирајќи ги човечките судбини, Замјатин, на некој начи
предвидува хоророт на тоталитаризмот (сталинизмот
цизмот) што ќе претстои во блиска иднина по пишување
книгата. Поради острата сатира насочена против то
таризмот, романот „Ние“ бил првата книга што била забр
од државната цензура во Советскиот Сојуз, каде што п
издание се појавило дури во 1988 година. Денес, овој р
се смета за класик на дистописката книжевност и за ед
клучните дела на советската и светската книжевност. Ова
му послужило како инспирација на Џорџ Орвел за нег
роман „1984“, а извршило големо влијание и врз др
познати дистописки писатели, како: Курт Вонегат и О
Хаксли.

Томислав Османли
Стрип - деветтата уметност
Библиотека: Плочка
Цена: 500 ден.

Витолд Гомбрович
Дневник 1953-1958
Библиотека: Перископ
Превод од полски јазик: Филип Димевски
Цена: 700 ден.
Саемска цена: 600 ден.

неговиот опстажија овој тест со
ови се потврдува
политички есеи
на Орвеловиот
от, кои напати се
тникот е заробен
ивните низи, во
разгневен од неменувањето на
дувач. Во некои
им се препуштел
но непосредното
иромаштијата ги
рност. Овие есеи
итиката и секојпримаме пораки
ложни на пропа-
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Џорџ Орвел ЗА НАЦИОНАЛИЗМОТ

Џорџ Орвел

ЗА
НАЦИОНАЛИЗМОТ

ISBN 978-608-4869-41-2

9 786084 869603

Џорџ Орвел
За национализмот
Библиотека: Перископ
Превод од англиски јазик: Кристина Димкова
Цена: 400 ден.
Саемска цена 350 ден.

Бојан Бабиќ
Илегален Парнас
Библиотека: Акрамарин
Превод од српски јазик: Иван Шопов
Цена: 200 ден.
Саемска цена 150 ден.

Каролин Жорж
Синтеза
Библиотека: Акрамарин
Превод од француски јазик: Марија Коцевска
Цена: 250 ден.
Саемска цена 200 ден.

Маргарет Атвуд
Алиас Грејс

Библиотека: Аквамарин
Превод од англиски јазик:
Кристина Димкова
Редовна цена: 600 ден.
Саемска цена: 300 ден.
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Пјотр Пажињски

M

завршил филозофија на Варшавскиот

Y

универзитет и е доктор на хуманистички

CM

науки. Од 2000 година е главен уредник на

MY

месечникот „Мидраш“. Автор е на

CY

монографијата „Лавиринт и дрво“ (2005) и на

CMY

K

Библиотека: Аквамарин

личниот водич „Даблин со Улис“ (2008),

посветени на „Улис“ на Џејмс Џојс. Пишува,
преведува, се занимава со филозофијата на
јудаизмот и со еврејската тематика во

Во романот „Пансион

пансион

ПЈОТР ПАЖИЊСКИ (1973 Г.)

Пјотр Пажињски

Пјотр Пажињски
Пансион

C

Превод од полски јазик:
Филип Димевски
Редовна цена: 250 ден.
Саемска цена: 150 ден.

во близина на Варшав

живот, денеска насел

минатото. Бабата, как

пансионот, била полс

Холокаустот. Но, книг

ненадејното воено ун

свет. Пред сѐ, раскаж

бавно умирање. За св

– но не може, конечн

Ова е филозофска при

списанија. „Пансион“ е неговото книжевно

минливоста и за расп

деби, за кое ги добива престижните награди

книжевен обред за во

ISBN: 978-608-4869-33-7

сеќавањето. Создавај

која исчезнала во вио

номиниран и за највисоката национална
(2013) е неговиот последен роман.

баба си. Пансионот е

сот на Евреите, преку

Одвреме-навреме објавува текстови во разни

награда во Полска – „Нике“. „Птичји улици“

Варшава, кој, како мо

преку следните повое

интереси е книжевноста на Џејмс Џојс.

награда за литература (2012), а романот бил

многу години, во панс

животните сили, што

литературата. Еден од главните негови

„Пашпорт Политики“ (2009) и Европската

раскажува за млад чо

9 786084 869337
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Пажињски го избегну

но, се служи со ирони

митологиј а

на транзицијата

АЛЕК ПОПОВ (1966)

Библиотека: Аквамарин

– еден од најважните и најпознатите

современи бугарски писатели. Автор е на
романите „Мисија Лондон“, „Црната

кутија“ (и неговата втора верзија:
„Црната кутија: кучиња што летаат
ниско“), „Сестрите Палавееви во бурата

Превод од бугарски јазик:
Душко Крстевски

на историјата“, како и на неколку збирки
раскази. Попов е познат како мајстор на

спојот на комичното и сериозното преку
вешто ситуирање на животот на
Балканецот во неговата матична и

нематична средина. Како автор од
европски ранг, Попов е преведен на

ISBN: 978-608-4869-55-9

Редовна цена: 350 ден.
Саемска цена: 300 ден.

„Митологија на тра
петнаесет раскази

рани од материјалн

реалност на послед

ниот Блок и на тра

одживеани лично и

генерацијата на авт

на својата сатиричн

прави многу ориги

митовите исковани

Бугарија од 90-те. Р

одлично избрани, в

тогашното секојдн

тастични слики шт

ваат на нивната не

Алек Попов

Алек Попов
Митологија на транзицијата

Митологија на транзицијата

Алек Попов

верзија на транзиц

добиваме во оваа с

се разминува со ист

често навлегувајќи

повеќе од 15 јазици. Член е на

ката, но со тоа маги

најважните писателски институции во
Бугарија и е награден со многу домашни
и меѓународни признанија.

9 786084 869559
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параван на самата

Џојсовиот

ученик

Драго Јанчар

Драго Јанчар
Џојсовиот ученик
Библиотека: Аквамарин
Превод од словенечки јазик:
Давор Стојановски
Редовна цена: 250 ден.
Саемска цена: 200 ден.
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Миљенко Јерговиќ

Иншала, Мадона, иншала
Библиотека: Аквамарин
Превод од хрватски јазик:
Ѓоко Здравески
Редовна цена: 500 ден.
Саемска цена: 350 ден.

ARAEVSKO MARLBORO-za print.pdf 1 5/5/2019 1:39:46 PM

Сараевско
марлборо

Миљенко Јерговиќ
(РОД. 1966)

еден од најистакнатите хрватски
ели. Неговата проза и поезија се
еведувани на голем број јазици.
Јерговиќ е роден и израснал во
о, каде што завршил филозофија
и социологија на Филозофскиот
ет при Сараевскиот Универзитет.
Дебитирал во 1988 г. со збирката
езија „Опсерваторија Варшава“.
ор е на многу прозни, поетски и
ски дела, како и на бројни есеи.
а прва, најпозната и најуспешна
збирка раскази за хаотичниот
невен живот во воената Босна и
говина – „Сараевско марлборо“
94), му обезбедува меѓународно
изнание. Делото е наградено со
наградата за мир „Ерих Марија
к“. За романот „Рута Таненбаум“
одликуван со наградата „Меша
мовиќ“ (2007) за најдобар роман
на територијата на Босна и
Херцеговина, Србија, Хрватска
и Црна Гора.

Библиотека: Аквамарин
Превод од хрватски јазик:
Ѓоко Здравески
Редовна цена: 300 ден.
Саемска цена: 250 ден.

Миљенко Јерговиќ сараевско марлборо

ЉЕНКО ЈЕРГОВИЌ

Миљенко Јерговиќ
Сараевско марлборо

ISBN: 978-608-4869-14-6

9 786084 869146
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„Кога духовната
типот на постое
ни неговите лик
определени со
формула, најточ
дека таа пред ч
како одговор на
се случило на Ш
случајност, би с
„Процес“ од Ка
која се сместен
нивниот живот
нешто што, кол
релативно разб
ронка предвид
сепроникливо н
анонимна сила
светот... Ликови
чувари на душа
нешто, што бил
себе што прита
меѓупросторот

Миљенко Јерговиќ
Бјуик Ривера

Библиотека: Аквамарин
Превод од хрватски јазик:
Ѓоко Здравески
Редовна цена: 350 ден.
Саемска цена: 200 ден.

Миљенко Јерговиќ
Рута Таненбаум

Rута
tanenbaum

Миљенко Јерговиќ

Библиотека: Аквамарин
Превод од хрватски јазик:
Ѓоко Здравески
Редовна цена: 400 ден.
Саемска цена: 350 ден.

Алек Попов
Црната кутија

Библиотека: Аквамарин
Превод од бугарски јазик:
Душко Крстевски
Редовна цена: 350 ден.
Саемска цена: 250 ден.

Шчепан Твардох
Морфиум

Библиотека: Аквамарин
Превод од полски јазик:
Илија Трајковски
Редовна цена: 500 ден.
Саемска цена: 200 ден.

Други изданија во Аквамарин:
1. Стефан Мендел-Енк Три мајмуни (ред. 200/саемска 50 ден.)
2. Патрик Девит Браќата Систер (300/100 ден.)
3. Радка Денемаркова Парите од Хитлер (250/100 ден.)
4. Никола Дикнер Шест степени слобода (300/50 ден.)
5. Јунас Карлсон Собата (200/50 ден.)
6. Игнаци Карпович Соња (250/50 ден.)
7. Марио де Карваљо Вагабонтски раскази (250/50 ден.)
8. Гај Вандерхаге Тате Ленин и други приказни (300/50 ден.)
9. Доминик Фортје Во опасност од морето (250/50 ден.)
10. Ева-Мари Лифнер Lacrimosa (350/50 ден.)
11. Даниела Ходрова Спирални реченици (400/150 ден.)
12. Пер Улоф Енквист Втор живот (500/150 ден.)
13. Марлен Хаусхофер Мансарда (250/150 ден.)
14. Мадлен Тиен Не вели дека немаме ништо (500/250 ден.)
15. Једрт Л. Малезич Воени бои (250/50 ден.)
16. Карл-Јохан Валгрен Приказна на една гротескна љубов (350/150 ден.)
17. Ирена Вркљан Свила, ножици (200/50 ден.)
18. Јоханес Анјуру Ќе се удават во солзите на своите мајки (350/150 ден.)
21. Мира Оташевиќ Сестрата на Ниче (250/100 ден.)
22. Виктор Пелевин Синиот фенер (500/200 ден.)

Милена Баиш
Антон нурка
Библиотека: Вртелешка
Превод од германски јазик:
Катерина Јосифовска
Редовна цена: 300
Саемска цена: 150

Диего Арболеда
Забрането е да се чита
Луис Карол
Библиотека: Вртелешка
Превод од шпански јазик:
Сања Михајловиќ-Костадиновска

Редовна цена: 350
Саемска цена: 200

Павел Чех
За градината
Библиотека: Вртелешка
Превод од чешки јазик:
Маргарета Карајанова
Редовна цена: 1.500 ден.
Саемска цена: 1.000 ден.

Павел Чех
Големaта авантура на
Пепик Стреа
Библиотека: Вртелешка
Превод од чешки јазик:
Маргарета Карајанова
Редовна цена: 2.000 ден.
Саемска цена: 1.500 ден.

Оскар Крун
Чекајќи го ветрот
Библиотека: Вртелешка
Превод од шведски јазик:
Родна Русковска
Редовна цена: 300 ден.
Саемска цена: 250 ден.

Маќеј Шиманович
Најмалиот слон на светот
доаѓа на свет во зоолошката градина и веднаш сака да
појде во потрага по родната Африка. За жал, неговото
живеалиште и целата зоолошка градина се опколени
со решетки. За да се провлече помеѓу нив, Слончето
решава да се смали, па затоа треба да престане да јаде...
• Што ќе кажат за тоа мама слоница и тато слон?
• Кои се Господинот Мачор, Румена, Мена
Вирче и Мацко, а исто така и Маестро?
• Каква полза и какви опасности
произлегуваат од тоа што умееш да читаш?
• Колку кикиритки дневно може
да изеде мало Слонче, а да не порасне?
• И зошто животните се најважни,
а од сите животни најважни се амебите?
• А... и каде сета таа Африка?

Библиотека: Вртелешка
Превод од полски јазик:
Филип Димевски

Маќеј Шиманович дипломирал на
Факултетот за куклена уметност при Варшавската
театарска академија. Познат е главно по илустрации,
плакати за театарот Гротеска во Краков и по
графички обвивки за друштвени игри. Добитник
е на Литературната награда на Варшава за
илустрациите за книгата Asiunia на Јоана Папужињска
(2011). Неговите книги се впишани на Листата
на богатства на Музејот на детската книга.

Редовна цена: 600 ден.
Саемска цена: 350 ден.
www.begemot.mk
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Сања Михајловиќ-Костадиновска
Сонувалко

Библиотека: Вртелешка

Редовна цена: 300 ден.
Саемска цена: 250 ден.

Петр Станчик и
Луцие Дворжакова
Јазовецот Итре
снима филм

Библиотека: Вртелешка
Превод од чешки јазик:
Маргарета Карајанова
Редовна цена: 350 ден.
Саемска цена: 250 ден.

Петр Станчик и
Луцие Дворжакова
Јазовецот Итре
ја освојува вселената

Библиотека: Вртелешка
Превод од чешки јазик:
Маргарета Карајанова
Редовна цена: 350 ден.
Саемска цена: 250 ден.

www.begemot.mk

9 786084 869283

Петр Станчик и
Луцие Дворжакова
Јазовецот Итре
ја најде големата љубов

Библиотека: Вртелешка
Превод од чешки јазик:
Маргарета Карајанова
Редовна цена: 350 ден.
Саемска цена: 250 ден.

Друг изданија во едицијата Вртелешка:
Р. Мали Франтишек од костенот, Анежка од сончогледите (300/100)
Р. Врубел и Г. Ригал Расположенијата на Хиполит Колбас (500/150)
Г. Касдепке Во моето меше живее некое животинче (350/200)
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едесет книги

МАРГАРЕТ

АТВУД

МАРГАРЕТ АТВУД

Маргарет Атвуд
МАРГАРЕТ
Завети

приближува кон кра

страници ќе гледаш

богатство, која треб

внимателност. Веро
запалиш: тоа често

Во рацете држиш оп
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рот на Доналд
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њето на жените,

а телевизиска

своите животи зара
Заради сите нас.
Пред да влезеш во

наоружај се со овие
Знаењето е моќ

Превод од англиски јазик:
Кристина Димкова

чувајќи ја Букер,
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а, Германската

адата за

ана член на

„Нашето заедничко

и

Историјата не се по
но се римува.

достигнувања
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ЗАВЕТИ

Редовна цена: 700 ден.
ЗАВЕТИ
Саемска цена: 500 ден.

рка. Живее во

ver illustration © Noma Bar
Design © Suzanne Dean
r photograph © Liam Sharp

9 786084 869351

бројни награди, вклучувајќи ја Букер,
Кларк за имагинацијата во служба на
дата Франц Кафка, Германската
награда, како и наградата за животно
о 2019 г., стана член на Редот на
а за своите достигнувања во
работено и како илустраторка,
ска писателка и кукларка. Живее во

Cover illustration © Natalia Łukomska
Author photograph © Liam Sharp

Превод од англиски јазик:
Кристина Димкова
Редовна цена: 600 ден.
Саемска цена: 500 ден.

ПРИКАЗНАТА НА РОБИНКАТА

автор на повеќе од педесет книги
итички есеи. Во нејзините најзначајни
ните Мачкино око, Невестата
рејс, Слепиот убиец итн. Култниот роман
Приказната на робинката, се врати на
ери со изборот на Доналд Трамп за
Д, кога робинките станаа симбол на
звреднувањето на жените, како и со
градуваната телевизиска серија на

МАРГАРЕТ АТВУД

Маргарет Атвуд
Приказната на
робинката

МАРГАРЕТ

АТВУД

„Тонам длабоко во своето
мочуриште, во кое само
Предавничко тло, моја те
која го ставам увото за да
озборувањата од иднина

„Јас сум облак, згуснат ок
во форма на крушка, којш
мене и руменее внатре в
Внатре има простор, голе
кривулест, повеќе црвено
светлина набабруваат, бо
во него, безбројни како ѕ
појавува месечина, огром
предзнак. Преминува, за
заминува, а јас го гледам
како глад. За да се почувс
повторно, повторно. Си го
бран, солен и црвен, прод
означува времето.“

Приказната на робинката
во блиска иднина во една
теократија, која извршил
влада. Романот е психоло
истражување на еден тот
значајна надреална врск
политички и мрачен, а ис
хумористичен, Приказнат
број општествени праша
Атвуд блеснува низ нарат
острите перцепции, свети
саркастичната мудрост.

ПРИКАЗНАТА НА

РОБИНКАТА

Данило Коцевски
Интелектуалци,
политика, култура

Редовна цена: 500 ден.
Саемска цена: 350 ден.

www.begemot.mk

Библиотека: Перископ

ISBN 978-608-4869-51-1

Данило Коцевски ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ПОЛИТИКА КУЛТУРА

Данило Коцевски

9 786084 869511

Книгата „Не за профит“, објавена во 2010 година, е
посветена на глобалната криза на образованието, која
поминува незабележано во однос на економските кризи,
а која може да биде многу поопасна за иднината на
демократската автономија. Жедни за профит, нациите и
нивните образовни системи ги отфрлаат вештините што
се неопходни демократиите да се одржат во живот.
Авторката, преку опсежни и луцидни анализи, укажува
на опасноста од производство на генерации корисни
машини, наместо комплетни и свесни граѓани што
мислат со своја глава, ја критикуваат традицијата и го
разбираат значењето на достигнувањата и страдањата
на Другиот. Како во ретко која друга студија, Марта
Нусбаум во „Не за профит“ ја прикажува причинскопоследичната врска помеѓу елиминирањето на хуманистичките дисциплини и уметностите од наставните програми и неизвесната иднина на демократијата.

МАРТА НУСБАУМ (1947) – американска
филозофка, која особено се занимава со
античката грчка и римска филозофија,
но и со политичката филозофија, етиката и феминизмот. Студирала театрологија и класична филологија на Универзитетот во Њујорк, а потоа се запишува
на студии по филозофија на Универзитетот Харвард, каде што магистрира во
1972 год., а докторира во 1975 год.
Предавала филозофија и класична филологија на универзитетите Харвард и
Браун, а во моментов е професорка по
право и етика на Универзитетот во
Чикаго. Авторка е на повеќе значајни
студии, меѓу кои: „Ранливоста на добрината“ (1986), „Негување на човечноста“
(1997), „Полот и социјалната правда“
(1998), „Криење од човечноста“ (2004),
„Не за профит“ (2010).

Редовна цена: 500 ден.
Саемска цена: 400 ден.

www.begemot.mk

Библиотека: Перископ

ISBN 978-608-4869-41-2

Марта Нусбаум НЕ ЗА ПРОФИТ

Марта Нусбаум
Не за профит

9 786084 869412

Други изданија во Перископ:
1. Чеслав Милош Заробениот ум (600/500)

ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ
ПОЛИТИКА
КУЛТУРА

Џозеф Конрад
Пред западни очи

Библиотека: Атлас
Превод од англиски јазик:
Андреј Јованчевски
Редовна цена: 600 ден.
Саемска цена: 400 ден.

Владислав Рејмонт
Ветената земја

Библиотека: Атлас
Превод од полски јазик:
Филип Димевски
Редовна цена: 700 ден.
Саемска цена: 500 ден.
Други изданија во Атлас:
1. Хенрик Шенкевич Со оган и со меч (800/600)

Престапни години
(прозен календар)
Оливера Ќорвезироска

Библиотека: Наше маало
Редовна цена: 400 ден.
Саемска цена: 300 ден.

Сања Михајловиќ-Костадиновска
Во кратки црти

Сања Михајловиќ-Костадиновска e доцент по шпанска книжевност на
Катедрата за романски јазици и книжевности при Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“. Докторирала на Универзитетот Комлутенсе во Мадрид.
Активно се занимава со превод и пишување прозни дела. Добитничка е на
повеќе награди за кратки раскази, како и на наградата за најдобар дебитантски прозен ракопис „Новите“ за 2015 година што ја доделува издавачката
куќа „Темплум“. Авторка е и на една книга за деца („Сонувалко“, Бегемот,
2019).

ВО КРАТКИ ЦРТИ

Збирката е подредена во три кохерентни циклуси: „Средби и сеќавања“,
„Метаматерија“ и „Замислени светови“. Расказите се запишани во трето и
почесто во прво лице, од веродостоен наратор, кој сепак повремено како со
сласт да ужива и во неверодостојност, користејќи ја за заводливо да го води
читателот низ приказната.
[…] Речиси сите раскази се сместени во апстрактни временско-просторни координати, кои сепак се некаде во современоста и во урбани средини, а
тоа остава впечаток на автобиографичност на расказите. Но, овој пристап
(неретко исповедниот тон и одмерената лиричност, кои ни за миг не оддаваат
нијанси на патос) може да се гледа како мала, незабележлива и успешно
приредена замка, а онаа нежна, спонтана запрашаност помеѓу можноста на
автобиографијата и извесноста на фикцијата е само уште една питка одлика
на оваа збирка. […]
Живко Грозданоски

Библиотека: Наше маало

.....................................................................................................................................

Сања Михајловиќ-Костадиновска ВО КРАТКИ ЦРТИ

.....................................................................................................................................

Редовна цена: 150 ден.
Саемска цена: 100 ден.
ISBN: 978-608-4869-48-1

Сања Михајловиќ-Костадиновска

Утрото на бессоните
Андреј Ал-Асади

Библиотека: Наше маало
Редовна цена: 200 ден.
Саемска цена: 150 ден.

Турнеја
Сашо Огненовски

Библиотека: Наше маало
Редовна цена: 250 ден.
Саемска цена: 150 ден.

Другата страна
Ѓорѓи Крстевски

Библиотека: Наше маало
Редовна цена: 200 ден.
Саемска цена: 150 ден.

Владимир Мартиновски
Зоостории

Библиотека: Наше маало
Редовна цена: 250 ден.
Саемска цена: 200 ден.

Жил Менар
50 раскази
(избор од 10 збирки
раскази)
Библиотека: Наше маало
Редовна цена: 250 ден.
Саемска цена: 200 ден.
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Ѓоко Здравески
Отсечки стварност

Y

CY

CMY

.............................................................................................................................
„Отсечките стварност“ обично се случуваат среде секојдневието, кое
на прв поглед се чини банално. Но, Здравески успева да ни ги укаже
пукнатините во реалноста, кои претставуваат влез во непредвидливи,
можеби и опасни лавиринти. Со тон што не е врескачки, туку сталожен,
со проникливост и интуитивност, со смелост да се ѕирне и во мрачните
ќошиња на човековиот дух, авторот создал еден вид медитации на
подвижна лента, успевајќи во невозможното – да изваја мали парчиња
смисла среде сеопштата врева на современоста од која никој не е поштеден. Притоа, микроскопскиот поглед врз светот служи како алатка за
проникнување во длабоките тајни на човечката егзистенција.
Но, не сите парчиња се натопени во истиот контемплативно-медитативен тон. Користејќи го хуморот, понекогаш на граница на црниот
хумор, бизарноста, апсурдот, очудувањето преку врската со детството и
детскиот поглед на светот, авторот создава текстови што се исто така
епифанични, само што овој пат до епифанијата се доаѓа по сосема друг
пат и на друг начин.
Иван Шопов
.............................................................................................................................

Библиотека: Наше маало
K

Редовна цена: 150 ден.
Саемска цена: 100 ден.

www.begemot.mk

Отсечки стварност

M
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ОТСЕЧКИ СТВАРНОСТ

Ѓоко Здравески

C

CM

Ѓоко Здравески е роден 1985 година во Скопје. Дипломирал и магистрирал на Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски
книжевности при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје.
Работел како лектор по македонски јазик на Филозофскиот факултет во
Ниш, како уредник во издавачките куќи „Бегемот“ и „Темплум“, а како
уредник соработувал и со интернет-порталите „Репер“, „Блесок“ и
„Окно“. Од јуни 2014 до јуни 2018, заедно со Ана Голејшка, во „Менада“
ја организирал книжевната ѓурултија „Астални проекции“. Објавил
четири книги поезија, сите во едицијата „Огнови“ на издавачката куќа
„Антолог“: „Палиндром со две н“ (2010), „Куќичка за птици-преселници“ (2013), „Љубавина“ (2016) и „Дедикар икарал“ (2017). Поезијата му
е објавена на десетина европски јазици. Од 2015 година е дел од европската поетска платформа „Версополис“. Преведува од српски/хрватски/босански на македонски јазик.
Денес работи како библиотекар, шанкер и свештено лице. Го прошетал светот, иако никогаш не запишал играорна. Нечлен е на Друштвото
на писателите на Македонија.

ISBN: 978-608-4869-19-1

9 786084 869191

Ѓоко Здравески

Други изданија од Наше маало:
1. Александар Прокопиев: Делфинот (ред. 300/100 ден.)
2. Очудувања #1/2 (200/100 ден.)
3. Очудувања #3 (150/50 ден.)
4. Милко Бојковски: Фотографии од пеколот (150/50 ден.)
5. Златко Ѓелески Понор (300/100)
6. Виолета Бојковска Барем наутро (150/50)
7. Сања Михајловиќ-Костадиновска (Бес)конечни модели на
расказот (250/150)

Томислав Османли
Медиумот што
недостасува

Библиотека: Плочка

Редовна цена: 300 ден.
Саемска цена: 200 ден.

Ѓоко Здравески, Ана
Голејшка Џикова и
Фросина Стојковска
Астални проекции

Библиотека: Плочка
Редовна цена: 400 ден.
Саемска цена: 150 ден.

Васко Марковски
Непозната
Македонија

Библиотека: На пат
Редовна цена: 450 ден.
Саемска цена: 350 ден.

Други изданија во едицијата На пат:
1. Светлана Алексиевич Цинковите момчиња (350/200)
2. Светлана Алексиевич Последните сведоци (350/200)
3. Светлана Алексиевич Времето secondhand (500/200)
4. Ришард Капушќињски Уште еден ден живот (250/150)
5. Ришард Капушќињски Империјата (400/150)

Антун Густав Матош
Деланки. Нови деланки

Антун Густав Матош

Деланки

Нови деланки

Превод од хрватски јазик:
Ѓорѓи Крстевски
Редовна цена: 250 ден.
Саемска цена: 200 ден.
www.begemot.mk
ISBN: 978-608-4869-49-8

9 786084 869498

Иван Тургенев
Дворјанско гнездо

Библиотека: Ars Magna
Превод од руски јазик:
Андреј Јованчевски

Редовна цена: 250 ден.
Саемска цена: 150 ден.

Деланки

Библиотека: Ars Magna

Антун Густав Матош

и новинар од крајот на
на XX век, истакнат како
ран претставник на
ој пишувал поезија,
иси, есеи и критики.
иера на Матош започна1892 година, за време
дии во Виена, кога ги
ите „D-dur соната“ и
а“. Подоцна, за време на
ариз, Матош пишувал
бјавувајќи ги своите
тии во хрватските и
и и списанија. Истовреиод, ги објавил своите
Деланки“ (1899) и „Нови
а од Париз потекнува и
книга „Есеи“ (1905). Во
бјавил збирката есеи и
ци и патишта“, во 1909
л третата збирка раскаази“, а во 1910 година,
иси и пејзажи „Нашите
“. Од 1908 година до
живеел како професионовинар, следејќи ги
тани во културниот и
живот во Хрватска.
о тој период, Матош
о влијание врз младите
ри и создал сопствена
а самиот тој, во овој
шал најголемиот дел од
о 1913 година излегла
со фељтони „Печалба“,
печатењето на збиркае ја имал подготвено.

Нови деланки

Матош (1873–1914) е

„Деланки“ е п
хрватскиот п
Матош. Содрж
кои и порано
хрватски спи
1892 до 1897 г
година по о
збирка „Делан
својата втора
деланки“. Как
збирка „Нови
шест раскази
вал во разни с
нија во пери
година. Во о
варираат на
љубовни до
исто така, мо
раскази со до
то за загрепск
бројни автоби
и раскази со
чие средиште
настраници.
Матош, кои
противречнос
ното и пес
доаѓа до из
стратегија ш
„артизам“.

Хорхе Луис Борхес
Книга за измислените
суштества

Библиотека: Ars Magna
Превод од шпански јазик:
Ненад Велковски

Редовна цена: 300 ден.
Саемска цена: 150 ден.

Хорхе Луис Борхес
Историја на вечноста

Библиотека: Ars Magna
Превод од шпански јазик:
Ненад Велковски

Редовна цена: 300 ден.
Саемска цена: 150 ден.

Хорхе Луис Борхес
Сеќавањето на Шекспир

Библиотека: Ars Magna
Превод од шпански јазик:
Ненад Велковски

Цена: 150 ден.

Хорхе Луис Борхес
Извештајот на Броди

Библиотека: Ars Magna
Превод од шпански јазик:
Ненад Велковски

Редовна цена: 280 ден.
Саемска цена: 150 ден.

Хорхе Луис Борхес
Книга од песок

Библиотека: Ars Magna
Превод од шпански јазик:
Ненад Велковски

Редовна цена: 280 ден.
Саемска цена: 200 ден.

Хорхе Луис Борхес
Алеф

Библиотека: Ars Magna
Превод од шпански јазик:
Ненад Велковски

Редовна цена: 300 ден.
Саемска цена: 250 ден.

Витолд Гомбрович
Бакакај

Библиотека: Ars Magna
Превод од полски јазик:
Филип Димевски

Редовна цена: 300 ден.
Саемска цена: 150 ден.

Семјуел Бекет
Повеќе бодила од
ритање

Библиотека: Ars Magna
Превод од англиски јазик:
Кристина Димкова
Редовна цена: 300 ден.
Саемска цена: 100 ден.

Валтер Бенјамин
Еднонасочна улица/
Детството во Берлин

Библиотека: Ars Magna
Превод од германски јазик:
Катерина Јосифовска
Редовна цена: 300 ден.
Саемска цена: 200 ден.

Бруно Шулц
Митизација нареалноста

Библиотека: Ars Magna
Превод од полски јазик:
Лидија Танушевска
Редовна цена: 250 ден.
Саемска цена: 100 ден.

Алис Манро
Месечините на Јупитер

Библиотека: Ars Magna
Превод од англиски јазик:
Кристина Димкова
Редовна цена: 350 ден.
Саемска цена: 250 ден.

Алис Манро
Мил живот

Библиотека: Ars Magna
Превод од англиски јазик:
Кристина Димкова
Редовна цена: 350 ден.
Саемска цена: 250 ден.

Михаил Булгаков
Белата гарда

Библиотека: Ars Magna
Превод од руски јазик:
Мирјана Наумовски
Редовна цена: 300 ден.
Саемска цена: 250 ден.

Михаил Булгаков
Доживувањата
на еден мртовец

Библиотека: Ars Magna
Превод од руски јазик:
Ѓорѓи Крстевски
Редовна цена: 300 ден.
Саемска цена: 250 ден.

Други изданија во Ars Magna:
1. Ципријан Норвид Цивилизација (ред.230/ саемска 50 ден.)
2. Теодор Фонтане Ефи Брист (380/100 ден.)
3. Еухенио Камбасерес Беспаќе (200/50 ден.)
4. Вилијам Батлер Јејтс Келтскиот самрак (200/100 ден.)
5. Амадо Нерво Балкони (150/50 ден.)
6. Марио де Са-Карнеиро Исповедта на Лусио (170/50 ден.)
7. Марио де Са-Карнеиро Небо во оган (250/50 ден.)
8. Јакуб Арбес Свети Ксавериј (120/50 ден.)
9. Владислав Ванчура Разуздано лето (120/50 ден.)
10. Мигел де Унамуно Магла (250/150 ден.)
11. Евгениј Замјатин Џенем (150 ден.)
12. Станислав И. Виткевич Ненаситност (500/200 ден.)
13. Ладислав Клима Страдањата на кнезот Штерненхох (250/50 ден.)
14. Теофило Брага Фантастични раскази (250/50 ден.)
15. Федериго Тоци Три крста (200/50 ден.)
16. Боб Дилан Тарантула (300/100 ден.)
17. Вилијам Б. Јејтс Црвениот Ханрахан и др. приказни (250/150 ден.)
18. Михаљ Бабич Калифот штрк (250/100)
19. Доктор Квак, антологија на хрватски модернистички расказ (250/100)
20. Витолд Гомбрович Транс-Атлантик (250/200)
21. Михаил Булгаков Ѓаволијада.Кобни јајца (250/200)
22. Стефан Жеромски Ќе нѐ исколват гаврани, врани (250/100)

Ирса Сикуртартоутир
Студ

Библиотека: Мрачна серија
Превод:
Дарко Русевски
Редовна цена: 450 ден.
Саемска цена: 200 ден.

Крис Твет
Кругот на смртта

Библиотека: Мрачна серија
Превод:
Филип Димевски
Редовна цена: 500 ден.
Саемска цена: 100 ден.

Марек Крајевски
Крај на светот во
Бреслау

Библиотека: Мрачна серија
Превод:
Филип Димевски
Редовна цена: 420 ден.
Саемска цена: 100 ден.

Други изданија во Мрачна серија:
1. Арне Дал Зла крв (ред.500/ саемска 150 ден.)
2. Јорн Л. Хорст Затворено преку зима (420/100 ден.)
3. Аудни Тоураринсон Глуво доба (400/100 ден.)
4. Зигмунт Милошевски Трошка вистина (450/100 ден.)
5. Јорн Л. Хорст Ловечки кучиња (420/100 ден.)
6. Маја Новак Карфанаум или As Killed (250/50 ден.)
7. Александра Маринина Игра на туѓ терен (200/50 ден.)
8. Марта Гузовска Жртвата Поликсена (500/100 ден.)

Луфтираме магацин
(книги по 50 ден.)

Игнаци Карпович
5
Соња
Редовна цена: 250 ден.
Саемска цена: 50 ден.

Маја Новак
Карфанаум или as killed
Редовна цена: 250 ден.
Саемска цена: 50 ден.

Други книги по 50 ден.
1. Ципријан Норвид Цивилизација (230/50 ден.)
2. Еухенио Камбасерес Беспаќе (200/50 ден.)
3. Амадо Нерво Балкони (150/50 ден.)
4. Марио де Са-Карнеиро Исповедта на Лусио (170/50 ден.)
5. Марио де Са-Карнеиро Небо во оган (250/50 ден.)
6. Јакуб Арбес Свети Ксавериј (120/50 ден.)
7. Владислав Ванчура Разуздано лето (120/50 ден.)
8. Теофило Брага Фантастични раскази (250/50 ден.)
9. Федериго Тоци Три крста (200/50 ден.)
10. Стефан Мендел-Енк Три мајмуни (200/50 ден.)
11. Доминик Фортје Во опасност од морето (250/50 ден.)
12. Очудувања 3# (150/50 ден.)
13. Ладислав Клима Страдањата на кнезот Штерненхох (250/50 ден.)
14. Гај Вандерхаге Тате Ленин и други приказни (300/50 ден.)

15. Александра Маринина Игра на туѓ терен (200/50 ден.)
16. Никола Дикнер Шест степени слобода (300/50 ден.)
17. Јунас Карлсон Собата (200/50 ден.)
18. Једрт Л. Малезич Воени бои (250/50 ден.)
19. Игнаци Карпович Соња (250/50 ден.)

БЕГЕМОТ
Бул. АСНОМ бр. 94-1/12, 1000 Скопје
тел. +389 70741782
info@begemot.mk
www.begemot.mk

