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Агата Кристи између две куле књига



Основни подаци

• Агата Кристи (Agatha Christie) је рођена у Торквеју 

(Енглеска), 15. септембра 1890. 

• Одрастала је у богатој породици где се описменила. 

• Учила је да свира клавир и виолину.

• Провела је у Паризу две године где је учила певање.

• Каријеру није даље развијала у том правцу иако је била 

веома талентована. 

• Посветила се писању.



Место рођења Агате Кристи: 

Toрквеј, Уједињено Краљевство

Maпа 1



• Током Првог светског рата Агата Кристи је била

добровољац, а радила је као здравствени радник.

• У Другом светском рату радила је у једној апотеци што јој

је омогућило да много научи о отровима.

• То знање Агата Кристи користила је касније приликом

писања својих романа у домену крими-жанра. Написала је

између 66 и 80 углавном криминалистичких романа.

• Агатa Кристи преминула је у 86. години. Њена

заоставштина је сређивана, проналажени су додатни

рукописи тако да поменути број њених књига није

коначан, тим пре што је осим романа писала позоришне

комаде и приче.



• Драмско дело Агате Кристи Мишоловка изведено је под

светлима позорнице преко 20.000 пута.

• Сматра се да се са Агатом Кристи по броју објављених

примерака књига могу поредити само Библија и Вилијем

Шекспир.

• Агата Кристи је уједно и један од највише превођених

аутора у свету.

• Била је фокусирана на криминал у знатном делу свог

креативног живота и рада чиме је пружала допринос

демистификацији зла зарад добробити друштвене

заједнице.



• Била је удата за пуковника по имену Арчибалд Кристи са

којим је добила ћерку Розалинд.

• Други брак је засновала са археологом који се звао Макс

Малован. Зближили су се током археолошких

истраживања. До краја живота су делили љубав према

древним цивилизацијама.

• Агата Кристи је веома позната у свету нарочито по својим

делима Смрт на Нилу и Убиство у Месопотамији.



• Занимљив је податак да је своје дело Убиство у Оријент

експресу Агата Кристи написала у Истанбулу. Из тог

периода њеног живота и рада сачуване су и ове две

фотографије.



• У тридесетак романа Агате Кристи појављује се детектив,

Херкул Поаро.

• Осим тога, један од њених омиљених ликова била је и

госпођица Марпл.

• Многа дела Агате Кристи су екранизована, а читаоци који

своје време проводе уз њене романе, налазе се, заправо, у

самом срцу британске књижевности 20. века.

• Дела Агате Кристи превођена су на преко 100 језика.

• Ова Дама мистерије остала је упамћена и као Краљица

крими-жанра.



Агата Кристи у е-окружењу нашег академског 

библиотекарства



Графикон 1. Број библиографских описа на задати упит christie, agatha* у 

академском библиотекарству Србије
Извор основних података: узајамни каталог COBIB.SR (Приступ: 28.08.2020) 
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Табела 1. Докторати о Агати Кристи на Порталу европских 

е-теза ДАРТ
(Приступ: 28.08.2020)

Држава Број доктората

Уједињено Краљевство 3

Финска 2

Француска 1

Португал 1

Укупно 7



Неколико познатих цитата Агате Кристи

Тајна успеха је само у томе да се покренеш.

Зло није нешто надљудско, то jе нешто мање од човека.

Добар савет се готово увек игнорише, али то није разлог да 

га не уделимо.

Идеалан муж треба да је као археолог, да што је жена 

старија то да га више занима.

Агата Кристи



Из фонда Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић” у 

Београду







Признања Агати Кристи

• 1956 – Именована је за команданта Реда Британске Империје

• 1957 - Постала је председник „Клуба детектива“ 

• 1971 – Добила је највеће национално признање, Орден Британског краљевства.



• “Кристијине књиге су толико више од великих загонетки.

Сваки од њених романа показује дубоко разумевање за

људе – како размишљају, осећају и понашају се – све дато

у њеном искричавом, елегантном, а сем тога и читљивом

маниру. Док сте зароњени у Кристијеву мистерију, нисте

могли запазити мудрост распршену по страницама зато

што се много забављате мрмљајући са фрустрацијом јер

бисте волели да будете у стању да погодите решење, али

не умете.”

Sophie Hannah



Извори

• https://www.anothermag.com/art-photography/4239/a-mysterious-life-20-agatha-christie-facts

(Приступ: 03.11.2020)
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• https://sr.wikipedia.org/ (Приступ: 31.08.2020)
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• https://www.thegazette.co.uk/London/issue/45262/supplement/ (Приступ: 31.08.2020)

• https://www.theguardian.com/books/2015/may/16/guardian-book-club-sophie-hannah-agatha-

christie-death-on-the-nile (Приступ: 24.08.2020)



Хвала на пажњи!

Е-mail: zupan@ubsm.rs


