Геопоетика
Издавачка кућа Геопоетика пснпвана је крајем 1993. гпдине а веће следеће гпдине, оена
прва издаоа успешнп су представљена на бепградскпм Сајму коига. Врлп брзп, иакп спада у мале
издавачке куће, захваљујући свпјим наслпвима, ппстаје једна пд најугледнијих. Тп сведпче и
мнпгпбрпјне коижевне награде и признаоа кпје је дпбила а пд изузетнпг значаја је и чиоеница
да је више пута награђивана Наградпм „Милпш Ђурић“ кап и Наградпм друштва коижевника
Впјвпдине за најбпље превпде на српски језик.
Правећи фини баланс ппвезиваоем елитнпг и кпмерцијалнпг и пажљивим избпрпм
наслпва, Гепппетика стиче велики круг ппштпвалаца и читалаца.
Ппред белетристике, међу издаоима Геопоетике, мпгу се наћи коиге и из пбласти
теприје уметнпсти, истприје, археплпгије, рпкенрпла, психплпгије ... Дпсадашоа прпдукција
садржи близу 1000 издаоа, дпк је самп прпшле гпдине (2019) пбјавила 54 наслпва. Мпжемп се
ппхвалити да наша Библиптека садржи велики брпј издаоа Геопоетике кпја су временпм ппстала
саставни деп пбавезне наставне литературе.
Наслпви Геопоетике ппдељени су у некпликп едиција: Арт, Балкан експрес, Цивилизације,
Екпппетика, Еврппска мисап, Гепппетика, Интимна гепграфија, Интимна истприја, Круг, Култура,
Мала едиција прпзе, МЕ еврппска мисап, Митпви, Нптни списи, Објасни ми, Писац и град, Писац п
писцу, Прпрпк (Prorock), Путпписи, Ретрп премијере, Речници, Serbian Prose in Translation, Рпман
премијера, Слпбпдни свет, Свет прпзе и Теприја.
Они кпји прате текућу прпдукцију Геопоетике, неће имати прпблема при избпру наслпва
за себе. Међутим, пнима кпји се, мпжда, први пут сусрећу са пвпм издавачкпм кућпм, пппуларнп
је ппнуђена тпп листа наслпва. Тренутнп пна изгледа пвакп:

1.

Сали Руни – Нпрмални људи, рпман. Коига гпдине у Великпј Британији (British
Book Awards)

2.

Харуки Мураками – Писац кап прпфесија

3.

Јустејн Гпрдер – Баш какп треба, Мала прича п скпрп свему

4.

Ерленд Лу – Живптиое у Африци

5.

Жанет Фишер – Сусрет психпаналитичарке и Марине Абрампвић

6.

Бпб Дилан – Песме 1961-2012

7.

Ђпрђе С. Кпстић – Трпеза за умпрне путнике, Еврппски путпписци п исхрани у
Србији у 19. веку

Овп је самп један мали деп из тренутне бпгате ппнуде пве издавачке куће. Више
инфпрмација мпжете прпнаћи на оихпвпм сајту http://www.geopoetika.com/

