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Задовољство нам је да Вас обавестимо да приводимо крају припрему
и започињемо штампу
САБРАНИХ СПИСА АКАДЕМИКА ДАНИЛА Н. БАСТЕ
у 14 књига
Карактеристике и садржај
Обим САБРАНИХ СПИСА износи 390 ауторских табака, односно око 4.600 штампаних
страница, формата Б-5 (15×23 cm). Повез је тврд, округла рикна. Табаци шивени концем. Хартија
фина офсетна бездрвна 80-грамска. Штампа на корицама пун колор. Мат пластификација.
Специјална кутија за комплет књига.
КОМПЛЕТ САБРАНИХ СПИСА АКАДЕМИКА ДАНИЛА Н. БАСТЕ
Садржи следеће књиге:
Књига 1. КАНТ: Порекло и сврха државе у
Кантовој политичкој филозофији и други
чланци о Канту
Књига 2. ФИХТЕ: Фихте и Француска револуција
и други чланци о Фихтеу
Књига 3. ХАЈДЕГЕР 1: Над преписком Мартина
Хајдегера, први том
Књига 4. ХАЈДЕГЕР 2: Над преписком Мартина
Хајдегера, други том
Књига 5. ХАЈДЕГЕР 3: „Црне свеске“ и Хајдегеров
антисеминтиза
Књига 6. ХАЈДЕГЕР 4: Чаробни брег филозофије,
Ернст Касирер и Мартин Хајдегер у Давосу
1929. године
Књига 7. СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ, Пет ликова Слободана Јовановића и други чланци о њему
Књига 8. ПРАВО, УТОПИЈА, СЛОБОДА
Књига 9. ПРАВО, ХЕРМЕНЕУТИКА, ПРАВДА
Књига 10. МИХАИЛО ЂУРИЋ: Путоказ српској филозофији
Књига 11. САМОПОШТОВАЊЕ И ПУЗАВОСТ / ФИЛОЗОФСКИ ТЕКСТОВИ
Књига 12. МРВИЦЕ СА ФИЛОЗОФСКЕ ТРПЕЗЕ, први том
Књига 13. МРВИЦЕ СА ФИЛОЗОФСКЕ ТРПЕЗЕ, други том
Књига 14. VARIA: Разноврсни текстови из различитих области
Приређивач сабраних списа: проф. др Јовица Тркуља
Издавачи: Досије студио Београд и Гутенбергова Галаксија Обреновац
ПИБ: 105536169 • Матични број: 20383895 • Шифра делатности: 5811
Рачун: 205-129819-86

Данило Н. Баста: САБРАНИ СПИСИ

Био-библиографски подаци о аутору
1. – Данило Н. Баста је рођен 1945. у Зрењанину, где је завршио основну школу и
гимназију. Правни факултет у Београду уписао је 1964, а дипломирао на њему 1968. Студирао
је и филозофију на Филозофском факултету у Београду. Године 1970. изабран је за асистента на
предмету Историја политичких теорија код проф. Михаила Ђурића. Магистрирао је на Правном
факултету 1973. одбранивши рад под насловом Порекло и сврха државе у Кантовој политичкој
филозофији. Докторирао је 1978. на Филозофском факултету у Београду одбранивши
дисертацију Јохан Готлиб Фихте и Француска револуција. Десет година је био искључен из
наставе (1973–1983) због потписивања петиције којом је тражено помиловање проф. Михаила
Ђурића. Већи део тог времена (1975–1984) провео је у факултетском Институту за правне и
друштвене науке, најпре као асистент-истраживач, а потом, од 1982–1984, као научни сарадник.
Као стипендист Хумболтове фондације из Бона два пута је боравио у СР Немачкој:
1976/77. на Универзитету у Келну, код проф. Карл-Хајнца Фолкман-Шлука, и 1984. на
универзитету „Јоханес Гутенберг“ у Мајнцу, код проф. Рихарда Висера. Почев од 1985, редовно
је учествовао у извођењу наставе на последипломским течајевима у оквиру „Inter University
Center of Postgraduate Studies“ у Дубровнику. Члан је удружења књижевних преводилаца Србије
и Хумболтовог клуба Србије.
Био је уредник часописа Гледишта и Theoria и члан редакције Нолитове библиотеке
„Номос“. Био је главни и одговорни уредник библиотеке „Политика и друштво“ и часописа
Анали Правног факултета у Београду (2004–2006), уредник је едиција „Parerga“, „Филозофија
између Истока и Запада“ и „Филозофске стазе“ у издању Досије студија у Београду. Добитник
је награде из Фонда „Миодраг Јовичић“ за 2003. годину
За дописног члана САНУ изабран је 2003, а за редовног члан изабран је 2012. године. Био
је секретара Одељења друштвених наука САНУ 2014–2017. године.
2. – Летимичан поглед на дело и делатност Данила Н. Басте указује на човека широког
распона интересовања и ангажовања. Средишње подручје његовог научног рада, у првом реду,
чини политичка и правна филозофија класичног немачког идеализма. На подручју правне
филозофије особиту пажњу је поклонио традицији природног права и богатој филозофскоправној баштини Правног факултета у Београду. Баста је, поред тога, брижљиво пратио и
бележио публикације на широком пољу друштвених наука. Превео је са немачког језика читаву
библиотеку филозофских и научних дела: Канта, Фихтеа, Шелинга, Ничеа, Кауфмана, Шмита,
Јасперса, Келзена, Маркузеа, Касирера, Фивега, Хениса и многе друге.
Поред научно-филозофске и преводилачке делатности, професор Баста остварује
својеврсну просветитељску мисију у Србији: упознавање с најважнијим достигнућима
савремене филозофско-правне мисли, оснивање и уређивање библиотека и часописа,
организовање научних симпозијума, извлачење из заборава наших знаменитих правнополитичких и филозофских писаца и њихових дела, учешће на јавним трибинама и дискусијама,
богата и разноврсна публицистичка делатност. Надахнут слободарским, демократским и
хуманистичким идејама, Баста је поштено и родољубиво настојао да у Србији афирмише
право као културну творевину и вредност, а достојанство и слободу човека као највишу меру
правног поретка.
Бастини радови, иако су настајали у различито време, са различитим поводом и циљем,
представљају трагове једне аутентичне филозофске егзистенције која извире из потребе за
истином, из отворености за њу и непоколебљиве спремности да јој се служи. Баста је у њима

2

Данило Н. Баста: САБРАНИ СПИСИ

излазио у сусрет прешној животној потреби суочавања са изазовима нашег времена, трагања
за одговорима на пресудна питања, те да у том дубинском а не површном смислу „своје време
мислима обухвати“ (Хегел).
У целини посматрано, дело и делатност Данила Басте јесте успешан пледоаје за одговоран,
храбар и принципијелан ангажман интелектуалца у нашем времену. Својим јавним наступима
Баста је поставио својеврсни образац и меру таквог ангажмана са тежиштем на аутономној
принципијелној позицији, наглашеном личном ставу и на јединству мишљења, говора и делања.
Циљ објављивања ових САБРАНИХ СПИСА јесте да осветли личност и дело Данила Н.
Басте и да упозна стручну и ширу јавност о његовом богатом и разноврсном делу. Њихово
објављивање има за сврху подсећање на један важан извор правне филозофије у Србији
и незаобилазан путоказ за одоговоран и озбиљан рад на пољу науке и филозофије у нас.
Припадајући драгоценој баштини српске филозофско-правне мисли, Бастиним делом је та
мисао уздигнута на европски ниво. Зато Бастино дело представља једно од упоришта за нова
истраживања и домете наше теорије и филозофије права.
Обимно дело академика Данила Н. Басте које је овом приликом сабрано у 14 књига,
објављујемо као његово својеврсно сведочанство о свом врмену и другим збивањима крајем
XX и почетком XXI века.
Понуда купцима-пренумерантима
Саиздавачи САБРАНИХ СПИСА ДАНИЛА Н. БАСТЕ, одлучили су да комплет од 14 књига
понуде у претплати купцима пренумерантима. Пренумеранти могу бити физичка и правна
лица.
 Пуна цена је 22.440 дин. (20.400 + 10% ПДВ). Пренумерантима одобравамо значајан
попуст: 65%.
 Са попустом од 65% цена комплета је 7.854 дин.
 Као појединачну, засебну књигу, нудимо у претплати само Хајдегер 4: „ЦРНЕ СВЕСКЕ“
И ХАЈДЕГЕРОВ АНТИСЕМИТИЗАМ са попустом од 55%. Пуна цена књиге је 2000 дин,
за пренумеранте 900 дин.
 Заинтересованим пренумерантима Досије студио шаље предрачун са роком плаћања
15 дана.
 Имена пренумеранта објавићемо у 14. књизи Сабраних списа.
 У штампи су прве четири књиге.
 Све књиге испоручићемо пренумерантима најкасније до 31. октобра 2020. године.
 За слање целог комплета – поштарину плаћа издавач.
САБРАНЕ СПИСЕ ДАНИЛА Н. БАСТЕ, можете поручити од издавача:
Досије студио
Београд, Браће Недића 29
тел. 011/242 22 98, 011/344 57 79
dosije@gmail.com
www.dosije.rs
За Досије студио
Мирко Милићевић
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