
Очаране наочаре 
 

О књизи „Очаране наочаре“ ауторка Светлана Велмар Јанковић каже: „Хтела сам да деци 

испричам неколико прича из историје Београда које би им ту историју учиниле блиском, а не 

би им биле досадне.“ Потпуно је успела у томе, ова књига на веома занимљив начин води 

младе читаоце кроз прошлост Београда. Оквирна прича почиње када дечак Лука за рођендан 

добија необичан поклон – ласерске наочаре за себе и сестру, кроз које могу да посматрају 

Београд у прошлости. Наочаре смеју да се носе два до два и по сата и за то време прате 

доживљаје својих вршњака који су живели у нека давна времена. У седам фантастичних 

прича читалац путује са главним јунацима кроз време, од доба Винче и Келта, преко Римљана 

и Словена, до времена Деспота Стефана Лазаревића, Карађорђа и Кнеза Михаила. 

Између тих прича су краће приче под заједничким насловом „Међувреме“, у којима 

главни јунаци, брат и сестра, Лука и Милена разговарају са својим родитељима о ономе што 

су видели, о крају Београда који посећују и важним историјским догађајима везаним за њега. 

Сазнају, а и читаоци са њима, шта се то дешавало на подручју Винче, Вишњице, Карабурме...  

Одлична књига за децу да кроз књижевност уче о историји, али и да постану радознала 

и сама истражују о дешавањима у прошлости. Још је, можда, значајније да деца своју 

радозналост пренесу и на родитеље и, слично јунацима ове књиге, крену заједно у обилазак 

Београда, његових археолошких налазишта и музеја. Тако ће сви уживати и у читању и 

истраживању. 

Слађана Галушка, библиотекар 



Очаране наочаре 
 

Писац књиге „Очаране наочаре“ је Светлана Велмар Јанковић, а књигу је 2006. године 

објавила Издавачка кућа „Стубови културе“. Ово је збирка од седам прича које говоре о 

Београду.  

Главни ликови књиге, Лука и Милена, добијају наочаре кроз које могу да посматрају 

догађаје из прошлости. Они нас воде на путовање кроз векове, од давних времена до 19. 

века, и причају нам о догађајима из различитог периода историје Београда. Јунаци тих 

дешавања су деца која решавају неке проблеме: спасавају насеље од пожара, откривају 

извор и лековиту воду, помажу људима у невољи. После сваке приче постоји „међувреме“ у 

коме Лукини и Миленини родитељи објашњавају деци то што су видела и сви заједно посећују 

део Београда у ком се радња дешава.  

Највише ми се свидела прича „Јаре из Вишњице“. Дешава се у Вишњици у 2. веку пре 

Христа и у њој писац жели да покаже колико је важна љубав и повезаност између човека и 

животиње који се никад нису срели пре тога. Главни ликови су девојчица Еда и њен брат 

Скеџ. Дечак жели да постане познати ловац и због тога заборавља да не треба убијати све 

животиње. Еда га учи томе и жели да помогне усамљеном јарету. Она је паметна и храбра и 

чини праву ствар кад одлучи да прати јаре до повређене дивокозе. Тако проналази и извор 

лековите воде у којој дивокoза лечи своје ране. На крају Скеџ постане познат кад убије змију 

која напада дивокозу и јаре.  

Из приче сам сазнала да и данас постоји тај извор лековите воде, да се зове Един извор 

и да је по њему насеље Вишњичка Бања добило име. 

Књига ми се веома свиђа, осећала сам се као да путујем са Луком и Миленом и на крају 

сам била задивљена некадашњим животом. Волела бих и да ја могу да путујем као они и 

посетим Београд у неком другом времену. 

Препоручујем књигу деци, јер је поучна и кроз њу можемо да научимо о појединим 

догађајима из историје Београда на веома занимљив начин. 

 

Уна Глигоријевић VI2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


