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ИЗЛОЖБА О ДЕЛИМА ЗАХАРИЈЕ ОРФЕЛИНА

Библиотека Матице српске приредила је изложбу 
поводом годишњица дела Захарије Орфелина: 250 

година бакрорезних књига Краткоје ... наставленије 
и Ортодоксос омологија, 240 година Славеносрпског 
магазина, првог српског и јужнословенског часописа, 230 
година бакрорезне Калиграфије за српске и влашке школе 
и 225 година Вечног календара и Искусног подрумара.

Осим наведених издања на изложби су представљена и 
друга Орфелинова дела, као и одабрана литература о њему. 
У каталогу изложбе дат је попис 112 библиографских 
јединица које су хронолошки распоређене у четири 

целине,  a уз пописану грађу налазе се одломци текстова Боривоја 
Маринковића, Јована Скерлића, Триве Милитара, Лазе Чурчића, 
Боривоја Чалића, Мирјане Бошков, Динка Давидова и Лепосаве 
Шелмић.

Захарија Стефановић Орфелин, књижевник, калиграф и 
бакрорезац, рођен је 1726. године у Вуковару. Орфелин се није 
редовно школовао. Основно образовање добио је по свој прилици у 
родном месту, а на вишем образовању радио је самостално. Упорним 
радом и вежбањем стекао је широка знања из разних научних и 
уметничких дисциплина. Радио је као учитељ у Новом Саду, где 
је 1757. започео и свој књижевни и уметнички рад састављањем, 
калиграфским исписивањем и илустровањем барокне књижице у 
стиховима Маловажноје привјетствије - Поздрав Мојсеју Путнику. 
Службовао је и као канцелиста код митрополита Павла Ненадовића 
у Сремским Карловцима и као благајник темишварског владике 
Вићентија Јовановића Видака. У Карловцима је 1759. отиснуо 
прву Калиграфију, приручник за учење краснописа. Повремено се 
усавршавао у Бечу и Будиму. 

Шест година провео је у Венецији где је радио као ревизор у 
штампарији Димитрија Теодосија. Тамо су му, између осталих, 
штампана и два капитална остварења: Славеносрпски магазин 
(1768) и двотомно романсирано Житије Петра Великог (1772). 
Две године био је коректор у типографији Јосифа Курцбека у Бечу. 
Тамо је 1783. отиснуо и последње две књиге - Вечни календар и 
Искусни подрумар. Умро је у Новом Саду 1785.

Aутори изложбе и каталога су Александра Драпшин, Оливера 
Кривошић и Душица Грбић. 
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СВЕТОСАВСКА БЕСЕДА У 
МАТИЦИ СРПСКОЈ

У свечаној сали Матице српске, 26. јануара 
2008. године, одржана је традиционална 

Светосавска беседа која је ове године посвећена 
годишњицама издања Захарије Орфелина. 
Поздравну реч скупу упутио је управник 
Библиотеке Матице српске Миро Вуксановић. 
Беседник је био Лаза Чурчић, дугогодишњи 
матичин библиотекар.

Лаза Чурчић

У својој беседи, Чурчић је истакао велики 
допринос који је Орфелин дао култури српског 
народа: “Ређана су поља његовог стваралаштва и 
онога што је створио, а нико још није набројао и 
открио све што је чинио, чак ни оно у чему је био 
први. За поимање ширине његовог стваралаштва 
ево само два примера. Прво, певао је љубавне 
песме, похвале, идиле, елегије, мисаоне, по-
божне, патриотске и политичке песме. И друго, 
припремао је уџбенике калиграфије 1759, 1776. 
и 1778, букваре, рукописни, 1763, штампани, 
1767, латински 1766. и Начатки латинскаго 
јазика 1767. године. (...)

И зна се, 1758, пре 250 година објавио је, 
у Сремским Карловцима, бар две бакрорезне 
књиге, а 1783, пре 225. година, у Бечу, последње 
две штампане књиге. Између тих књига био је у 
служби српских књига пуних четврт века. Толико 
дуго до тада нико није служио српским књигама. 
Био је најплоднији српски писац 18. века, и био 
је најбољи српски песник оног времена. И само 
још ово: уз своје књиге трудио се и о књигама 
других савременика. Као да је грабио да Србима 
пружи што више књига, календара и први српски 
часопис, Славеносрпски магазин. Журио је да 
српска књига буде испред многих у окружењу.’’

 У музичком делу програма наступио је хор 
Саборне цркве “Свети Георгије” са диригентом 
мр Богданом Ђаковићем.

ИЗЛОЖБА O МАНАСТИРУ 
КРУШЕДОЛ

Библиотека Матице српске приредила је 
изложбу поводом обележавања пет векова 

манастира Крушедол.
На изложби је представљена одабрана 

литература о манастиру Крушедол. У каталогу 
изложбе дат је попис 93 библиографскe јединице 
које су хронолошки распоређене у четири 
целине. Уз пописану грађу налазе се одломци 
текстова Војислава Матића, Динка Давидова, 
Димитрија Руварца, Мирослава Тимотијевића, 
Дејана Медаковића, Миодрага Коларића, Петра 
Момировића, Радмиле Маринковић, Марице 
Шупут и Слободана Милеуснића.

Манастир Крушедол, гравира Захарије Орфелина, 1757.

Манастир Крушедол основао је као своју 
задужбину владика Максим (у световном животу 
деспот Ђорђе Бранковић) уз помоћ своје мајке 
Ангелине и влашког војводе Јована Њагоја. 
Намера да се изгради манастир постојала је још 
1508. године о чему сведочи једно писмо мајке 
Ангелине, а манастир је подигнут између 1509. и 
1516. године. Када је манастир подигнут, владика 
Максим га је прогласио за седиште обновљене 
сремске епархије. Манастир је успешно 
пребродио период турске доминације упркос 
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многим потешкоћама. У првој половини XVIII 
века у њему се одржавају три народна сабора, а 
манастир се непрекидно обнавља и дограђује. 

Манастир Крушедол, литографија Михаела Троха, 1837-1841.

Године 1743. овде су пренесени из Хеба 
посмртни остаци грофа Ђорђа Бранковића, 
а 1748. ту је сахрањен патријарх Арсеније 
IV Шакабента. У манастиру такође почивају 
и митрополит Јован Георгијевић, Атанасије 
Рашковић, војвода Стеван Шупљикац, књегиња 
Љубица, жена кнеза Милоша, београдски 
митрополит Петар, Милан Обреновић и др.

У Другом светском рату манастир није 
разорен, али је упропашћена и разнесена његова 
богата и јединствена ризница. 

Манастир Крушедол налази се на југо
источном делу Фрушке горе и данас представља 
један од најзначајнијих српских православних 
манастира из XVI века.

Aутори изложбе и каталога су Александра 
Драпшин и Оливера Кривошић.

Илустрација из Калиграфије Захарије Орфелина

СВЕЧАНА СЕДНИЦА МАТИЦЕ 
СРПСКЕ

Матица српска обележила је 182 године 
од свог оснивања, 16. фебруара 2008. 

године, на Дан Матице српске, Свечаном 
седницом. Председавао је Миро Вуксановић, 
управник БМС и потпредседник МС. У складу 
с традицијом, уручена је Змајева награда која је 
ове године припала Ивану Негришорцу за збирку 
Потајник. Змајева награда установљена је 1953. 
за поезију на српском језику и сваке године се 
уручује на Дан Матице српске. Награду је уручио 
Миро Вуксановић, 
a о добитнику је гo
ворио председник 
жирија Змајеве на
г ра де проф. др Ми
хај ло Пантић ко ји 
је истакао: “Збир
ка песама Потај
ник резултат је ра да 
пробуђеног историј
ског чула једног 
песника овладаног, 
делом и превлада
ног неоавангардног 
ис кус тва, резиме ра
зговора са оним што је минуло да би, сачувано 
у речима, остало, а у крајњу руку и митско 
зазивање душа предака, оних који су својим 
постојањем учинили  да се и сам песник овде, 
међу нама појави”. 

Уз стихове из награђене збирке Иван 
Негришорац је прочитао беседу написану 
поводом Змајеве награде којом је одао захвалност 
и поштовање Јовану Јовановићу Змају. 

Део вечери посвећен је обележавању пет 
векова манастира Крушедол. Беседу о манастиру 
Крушедол одржао је проф. др Мирослав 
Тимотијевић који је истакао значај самог 
манастира: 

“Двојна намена манастира установљена у 
завршној фази његовог оснивања обезбедила 
је Крушедолу статус најугледнијег српског 
православног манастира северно од Саве 
и Дунава, прво у Угарском краљевству, а 
потом у Османском царству и у Хабзбуршкој 
монархији”. 

Иван Негришорац
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ИЗЛОЖБА О 
ЈОВАНУ ЈОВАНОВИЋУ ЗМАЈУ

Би б л и о т е к а 
Матице срп

ске приредила је 
изложбу поводом 
175 година од рођења 
српског песника Јо
вана Јовановића Зма
ја (1833-1904).

На изложби је 
пред стављен избор 
из грађе који је попи
сан у пратећем ката
ло гу. Каталог садржи 
97 библиографских 
је диница распоређених хронолошки у четири 
целине: дела и уређивачки рад, преводи, 
литература и факсимили  и фотографије. Пратећи 
каталог садржи и одломке текстова Антонија 
Хаџића, Милоша Црњанског, Младена Лесковца, 
Живана Милисавца, Васе Стајића, Божидара 
Ковачека, Јована Дучића, Анице Савић-Ребац и 
Вељка Петровића.

Јован Јовановић Змај, песник, преводилац, 
уредник књижевних и сатиричних листова, 
академик и лекар, рођен је у Новом Саду 1833. 
Студирао је права у Пешти, Прагу и Бечу. У 
Пешти је завршио медицину и радио је као лекар 
у Новом Саду, Панчеву, Сремским Карловцима, 
Футогу, Београду, Загребу и Бечу. Био је један од 
оснивача Српског народног позоришта у Новом 
Саду 1861. и драматург Народног позоришта 
у Београду од 1890. до 1898. Матица српска га 
је 1863. изабрала за управника Текелијанума 
у Пешти. Покренуо је и уређивао књижевни 
лист Јавор, сатиричне листове Змај, Жижа и 
Стармали и дечији лист Невен.

Змај је написао своје прве стихове још 
1848. под утицајем народне поезије, Бранка 
Радичевића, Петефија и немачких романтичара, 
но убрзо је нашао свој израз и постао један 
од најпопуларнијих српских песника. Змај је 
најплоднији српски песник чији опус обухвата 
родољубиву поезију, у којој је популарисао 
слободарске идеје свога времена и Народне 

странке Светозара Милетића, затим сатиричне 
песме, али и топлу и непосредну, интимну 
лирику. Веома је значајан као творац духовите 
поезије за децу, блиске дечијој психи. Преводио 
је са мађарског (Петефи, Арањ, Мадач), немачког 
(Гете), руског (Љермонтов, Пушкин), енглеског 
(Тенисон). Умро је у Сремској Каменици 1904.

Aутори изложбе и каталога су Оливера 
Кривошић и Оливера Михајловић. 

СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ И 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА БМС

Седница Управног одбора БМС (35. 
по реду) одржана је 19. фебруара 

2008. Због лакше болести председника 
проф. др Марије Клеут, седницу је водио 
др Драган Станић, а уз чланове Управног 
одбора Лазу Чурчића, мр Душицу Грбић и 
Ђорђа Виловског, седници су присуствовали 
управник БМС Миро Вуксановић, секретар 
Милена Мирић, референт за опште послове 
Маја Лазукић и руководиоци одељења. 

Управни одбор усвојио је Извештај о 
раду и Завршни рачун БМС за 2007. годину, 
Четворогодишњи извештај о раду (2004-
2007), Финансијски план и План набавки за 
2008. годину.

Пре седнице Управног одбора одржана је 
шеснаеста седница Надзорног одбора БМС. 
Седници је председавао Дејан Живанац. 
Поред чланова Надзорног одбора Боривоја 
Јуришина и Радована Мићића, седници 
су присуствовали управник БМС Миро 
Вуксановић, шеф рачуноводства мр Јелица 
Грбић, секретар Милена Мирић и референт 
за опште послове Маја Лазукић. 

Надзорни одбор размотрио је и прихватио 
Завршни рачун за 2007. годину, Финансијски 
план и План набавки за 2008. годину и 
предложио Управном одбору да усвоји ове 
документе.
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ГОДИШЊАК БМС ЗА 2007. 
ГОДИНУ

Годишњак Библиотеке Матице српске, 
који у новој серији редовно излази већ 

осамнаест година, налази се у штампи. Свеска 
за 2007. доноси извештај о раду Библиотеке, 
списак њених дародаваца, стручне прилоге и 
преводе библиотекарских текстова.

НОВИ БРОЈ РАСКРШЋА

У припреми за штампу je нови број 
Раскршћа, књижевно-филозофског го

дишњака Сретена Марића, год. V, број 6 за 
2008. годину, који објављују БМС и Скупшти
на општине Косјерић. Косјерић је Марићев 
завичај, а у Библиотеци Матице српске је је
динствена Донација Никол и Сретена Марића, 
са око 13.000 књига и часописа на францу ком, 

Први прилог припре
ми ла је колегиница Гор
дана Ђилас у коме нас 
подсећа на Фрању Ма ли
на, библиотекара БМС, 
а затим следи текст 
Светлане Вучковић под 
насловом Типографски 
знак пилкроу или алинеа 
¶ у палеотипима Библио
теке Матице српске. 
Љубица Бошковић и Пе
тер Хајнерман у свом раду 
представљају нам вредан 
поклон Ђерђа Урхазија 
из 1860. и 1864. године, 
а Јелена Ковачек-Светли
чић Библиотеку Милана С. Димитријевића у 
Библиотеци Матице српске. Ружица Симин-
Допуђа написала је рад о геодетском ђенералу 
и академику Стевану П. Бошковићу поводом 
140 година од његовог рођења. О сарадњи 
БМС са институцијама немачког говорног 
подручја пише Тамара Вујков-Ђурановић, а 
затим следи текст Марије Јованцаи о 25 свезака 
Библиографије Војводине. Душица Грбић даје 
приказ нове књиге из српске филигранологије 
под насловом Водени знаци хиландарских 
српских рукописа XIV-XV века аутора Радомана 
Станковића, као и приказ седмог тома сводног 
каталога староштампаних ћириличких књига 
Ј. Љ. Немировског. У тексту Јелисавете Попић 
налази се хронолошки преглед етапа изградње 
зграде Библиотеке Матице српске. 

Годишњак БМС за 2007. објавиће и пет 
актуелних прилога из светског  библиотекарства 
у преводу Оливере Кривошић, Верице Шево, 
Јелене Поповић, Милице Цветковић и Весне 
Чонкић.

Обновљени Годишњак БМС од 1989. уређује 
управник БМС.

немачком, енглеском, срп
ском, руском и другим 
језицима.

У првом делу но
вог броја Раскршћа об
ја в љенa беседа О је
зикословљу данас Сре те
на Марића коју је одржао 
приликом пријема у Ака
демију наука и текст 
сећања професора ан тро
пологије Жоржа Балан
дјеа на Сретена Марића 
у преводу Душке Јовић. 
Средишњи део посвећен 
је Данима Сретена Ма
рића који су одржани 16. 

и 17. новембра 2007. године у Косјерићу. Скуп 
су организовали БМС, Скупштина општине 
Косјерић и редакција Раскршћа. Годиш њак 
објављују текстове са округлог стола Сре тен 
Марић о језику: О је зи ку и језикословљу да
нас Милорада Ра до вановића, Homo Faber : 
Hmo Loquens или Сре тен Марић као глото лог 
Ксеније Марицки-Гађан ски, Сретен Марић 
о језику и лингвистици Иване Антонић, Жи
вот о језику Јовице Аћина и О првом преводу 
“Кур са опште лингвистике” у нас Снежане 
Гудурић.  

У трећем делу објављен је наставак 
инвентарног пописа књига Донације Никол и 
Сретена Марића, од инвентарног броја 5.111 
са уводним текстом Драгице Мијовић. Дати су 
основни подаци (инвентарни број, сигнатура, 
наслов, аутор, место издања, издавач и година 
издавања). Уз попис објављене су и неке 
посвете из књига чији се попис објављује. 
Наставак следи у новим свескама Раскршћа.

У четвртом делу објављује се одабрана 
преписка Сретена Марића коју је приредио 
Радован Поповић. 

Главни уредник Раскршћа  је Слободан 
Гавриловић.
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Текелијанума, која ће бити још од већег заначаја 
за наше овдашње прилике јер су овде многе 
библиотеке уништене, нарочито у Београду. 
Матичина библиотека је остала углавном 
нетакнута, но чим се укаже прилика за пренос 
библиотеке из Пеште у Н. Сад, уверен сам да 
ћете и Ви умногоме допринети да се библиотека 
у исправном стању пренесе у Н. Сад.’’ Зграда 
Текелијанума је национализована 1952. године 
и Задужбина је привремено престала да 
постоји, али је библиотека пре тога пренета и 
сада се налази у БМС. Део обновљене зграде  
Текелијанума свечано је отворен јануара 2007. 
године.

Колегиница Манојловић била је и посредник 
при једној значајној донацији за Библиотеку 
Матице српске. Госпођа Александра Узелац из 
Новог Сада (пореклом из Сент Андреје, рођена 
Димшић) желела је да Библиотеци Матице српске 
поклони значајну новчану донацију. Захваљујући 
тој донацији основан је Фонд Александре Санде 
Узелац и сестре јој Ирине намењен за набавку 
раритетних публикација. Госпођа Узелац се 
обратила колегиници Манојловић, пошто ју је од 
раније познавала, да буде посредник између ње и 
Библиотеке, што је колегиница са задовољством 
прихватила како због госпође Узелац тако и због 
институције Библиотеке Матице српске којој је 
донација била намењена. 

Љубица Манојловић данас ради на пословима 
именске, предметне и децималне обраде 
публикација ФАО и УНЕСКО као и осталих 
публикација на енглеском језику пристиглих 
путем поклона, куповине или размене. Она свој 
посао обавља савесно, педантно и марљиво 
трудећи се да одреднице у електронском каталогу 
БМС буду што прецизније.

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА 
БИБЛИОТЕКОМ У МАРТИНУ

Библиотека Матице српске и Словачка 
национална библиотека у Мартину 

потписале су 1. фебрауара 2008. године споразум 
са циљем унапређења односа и блиске сарадње 
ове две институције.

Национална библиотека Словачке и БМС 
имају заједничке интересе и обавезе у оквиру 
науке о библиотекарству, дигитализације 
културног наслеђа, аутоматизације библиотека 
и сродних области. Договорено је да ће две 
библиотеке размењивати, у оквиру својих 
могућности, публикације и друге информације 

ПОРТРЕТ
ЉУБИЦА  МАНОЈЛОВИЋ

Љубица Маној-
ловић, библи

отекар БМС, рођена 
је 19. јануара 1950. 
у Подгорици где је 
завршила основну 
шко лу и гимназију. 
Дип ломирала је 1973. 
године на Филозоф
ском факултету у 
Новом Саду на  групи 
за енглески језик и 
књижевност. 

У Библиотеци Матице српске почиње да ради 
1974. године на пословима каталошке обраде 
публикација, а затим на каталошким листићима. 
Убрзо прелази у тадашње предметно одeљење 
где ради предметну и децималну обраду 
публикација на енглеском језику. Своја прва 
знања о предметној и децималној обради књига 
добила је од колеге Јоакима Будинског, који се 
искрено трудио да свој савестан однос према 
књизи пренесе и на своје ученике, и који је хвалио 
колегиницу као марљиву и савесну. Када се 
почело са тројном обрадом публикација, Љуби ца 
Манојловић почиње да ради на тим пословима, 
где јој је колегиница Мара Тодоровић помага ла 
корисним саветима о именској обради књига. 
Осим књига на енглеском језику, колегиница је 
обрадила и известан број књига на француском,  
мађарском и српском језику.

Стручни библиотечки испит положила је у 
Новом Саду 1980. године и одбранила стручни 
рад под називом Преводи Шекспирових дела код 
Срба до 1975. године - библиографија посебних 
издањa, под менторским руководством Виде 
Зеремски.

Међутим, веза колегинице Манојловић 
са Матицом српском сеже још од раније. 
Наиме, колегиничин деда по мајци, професор 
Иван Поповић био је последњи управник 
Текелијанума, задужбине Саве Текелије у Пешти, 
коју је Текелија  1838. године предао под надзор 
Матице српске за сврхе српског ђачког дома, 
али и за потребе Матичиног рада. После Другог 
светског рата Иван Поповић добија писмо од 
тадашњег председника Матице српске са молбом 
да сачува библиотеку Текелијанума: “Мене као 
председника Матице Српске интересира за сада 
највише у каквом се стању налази библиотека 
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објављене у Словачкој и Аутономној Покрајини 
Војводини, затим штампане ствари које се односе 
на Словачку и АПВ као и значајне енциклопедије, 
референсну литературу, монографије и речнике. 
Обе стране ће бесплатно узајамно користити 
библиографске базе података и размењивати 
искуства на пољу дигитализације. Такође, обе 
стране ће размењивати изложбе публикација и 
радиће на проширивању и унапређењу научне 
сарадње путем конференција, семинара и 
стручних посета.

Овај Споразум је склопљен на четири године 
и заснован је на слободној вољи уговорних 
страна.

У име Библиотеке Матице српске, Споразум 
је потписао њен управник Миро Вуксановић, а у 
име Словачке националне библиотеке у Марти
ну, генерални директор Душан Катушчак.

САСТАНАК РУКОВОДИЛАЦА 
МАТИЧНИХ СЛУЖБИ

Састанак руководилаца матичних служби 
библиотека у Војводини одржан је 27. 

фебруара 2008. Након пријема код управника 
БМС Мира Вуксановића, састанак је настављен 
у новој Учионици. 

Председавaла је Новка Шокица-Шуваковић, 
руководилац Одељења за развој и матичне 
послове БМС, a састанку су присуствовали: 
Александар Јокановић (Градска библиотека у 
Новом Саду), Верица Ракић-Јованов (Народна 
библиотека “Јован Поповић” у Кикинди), Зорка 
Исаков (Градска библиотека “Карло Бијелицки” 
у Сомбору), Милица Мирић (Градска библиотека 
у Суботици), Весна Петровић (Библиотека 
“Глигорије Возаревић” у Сремској Митровици), 
Душица Мандић (Библиотека “Жарко Зрењанин” 
у Зрењанину), Александра Драпшин (БМС) и 
Оливера Кривошић (БМС). 

Новка Шокица–Шуваковић упознала је 
присутне са предлогом Плана обављања ма
тичних функција БМС у 2008. Након разго вора 
у коме су учествовали сви присутни за кључе но 
је следеће:

1. Прихвата се предложени План обављања 
матичних функција у 2008. години;

2. Окружне библиотеке до 31. марта 
2008. доставиће БМС статистичке упитнике 
и текстуалне извештаје о раду народних 
библиотека у 2007. години; 

3. Окружне библиотеке обавестиће 
библиотеке на својој територији о начину 

и роковима полагања стручних испита и 
ангажоваће се у припреми кандидата за успешно 
полагање;

4. Окружне библиотеке до 15. јуна 
2008. године доставиће податке о пословању 
библиотека у свом округу за потребе ажурирања 
базе података МБС.

Руководиоци матичних служби обавештени 
су о променама у Комисији за полагање стручних 
испита.

ПЛАН ОБАВЉАЊА МАТИЧНИХ 
ФУНКЦИЈА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ 
СРПСКЕ  У 2008. ГОДИНИ

Током 2008. године Библиотека Матице 
српске обављаће матичне функције као 

поверене послове од Народне библиотеке Србије, 
у складу са законским прописима и стручним 
стандардима и у сарадњи са окружним матичним 
библиотекама у Новом Саду, Суботици, Сомбору, 
Зрењанину, Панчеву, Сремској Митровици и 
Кикинди. Планиране активности су разврстане 
у следећим поглављима.

I Праћење и проучавање стања, потреба 
и услова рада народних и високошколских 
библиотека у Војводини

1. Слање упитника народним и висо ко
школским библиотекама у Војводини. 
Рок: 29. фебруар 2008.

2. Прикупљање статистичких и текстуалних 
извештаја о раду библиотека у Војводини. 
Рок: 31. март 2008.

3. Обрада података, израда и слање 
Анализе рада народних библиотека у Војводини 
за 2007. годину и Анализе рада високошколских 
библиотека у Војводини за 2007. годину. 
Рок: 15. јул 2008.

II Пружање стручне помоћи и обављање 
стручних надзора

1. Стручна помоћ и информације 
библиотекама у Војводини. Током целе године.

2. Стручни надзори у високошколским 
библиотекама у Војводини:

 Централна библиотека Пољопривредног 
факултета - март 2008.

 Економски факултет у Суботици - април 
2008.

 Академија уметности - мај 2008.
 Централна библиотека Правног фа

култета - јун 2008. 
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 Грађевински факултет у Суботици -  
септембар 2008.

 Факултет физичке културе у Новом Саду 
- октобар 2008.

 Институт за онкологију у Сремској 
Каменици - новембар 2008.

3. Посете библиотекама које се укључују у 
систем узајамне каталогизације.

III Организација стручних испита

1. Пролећни испитни рок   мај 2008.
2. Јесењи испитни рок   новембар 2008.
3. Слање обавештења о роковима  фебруар, 

септембар 2008.
Инструктивни семинари за кандидате по

четнике у раду биће одржани у априлу и октобру 
2008. године, а консултативни семинари за све 
кандидате у мају и новембру 2008.

IV Семинари за високошколске библиотеке 
у Војводини

1. Електронска обрада публикација у 
високошколским библиотекама у Војводини -  
мај 2008.

2. Чување и коришћење збирки у 
високошколским библиотекама у Војводини - 
новембар 2008.

V Радни састанци
1. Учешће у раду Заједнице матичних 

библиотека Србије.
2. Састанци радника матичних служби. По 

договору.

СТРУЧНИ ИСПИТ У МАЈСКОМ 
РОКУ

БМС организује полагање стручног 
библиотекарског испита у пролећном року 

2008. године за све библиотеке у Војводини.
Испит почиње 26. маја практичном провером 

знања и усменом провером из предмета 
Алфабетски каталог и Стварни каталози. За 
полагање испита у овом року пријавилo се 34 
кандидата.

Ради боље припреме и успешнијег полагања 
стручног испита БМС организује два семинара. 
Инструктивни семинар се одржава од 21. до 
24. априла и намењен је почетницима у раду. 
Присуствовање консултативном семинару 
обавезно је и он се организује од 12. до 16. маја 
2008. године. Семинари и све друге испитне 
активности одржавају се у новој Учионици БМС 
са почетком у 12 сати. 

ЗАХВАЛНИЦА ПРАВНОГ 
ФАКУЛТЕТА БМС

Библиотека Правног факултета додељује 
захвалнице првог, другог и трећег степе

на институцијама и личностима за донацију 
библиотечких јединица које није имала у свом 
фонду. На свечаности која је одржана 13. јануара 
2008. године на Правном факултету, захвалнице је 
добило око тридесетак институција и личности.  
Библиотека Матице српске добила је Захвални
цу првог степена за изузетно значајан допринос 
обогаћивању библиотечке грађе. Захвалницу 
су управнику БМС Миру Вуксановићу уручи
ли декан Правног факултета проф. др Ђорђе 
Попов и управница Библиотеке мр Радмила 
Дабановић.

САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ КУЛТУРНОГ 
НАСЛЕЂА

Састанак радне групе за 
дигитализацију културног наслеђа 

одржан је 22. јануара 2008. у Министарству 
културе Републике Србије. На састанку 
се разговарало о припремљеној скици 
садржаја Стратегије дигитализације 
културног наслеђа. Представници БМС на 
овом састанку били су Оливера Михајловић 
и Горан Влаховић.
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СВЕЧАНОСТ У БИБЛИОТЕЦИ 
ГРАДА БЕОГРАДА

Дан Библиотеке града Београда све ча
но је прослављен 11. јануара 2008.  

Награду “Марија Илић-Агапова’’, за најбољег 
библиотекара Београда у 2007, добила је Даницa 
Филиповић, библиотекар саветник Универ
зитетске библиотеке “Светозар Марковић’’. 
Награду “Глигорије Возаревић’’ за 2007. годину 
добили су: издавачко-књижарско предузеће 
“Евро-Ђунти’’ из Београда за најбољег 
издавача, млади књижар Јелица Јовановић из 
књижаре “Плато” у Кнез Михаиловој улици 
за најбољег књижара и Верица Нововић, 
књиговезац штампарије Издавачког предузећа 
“Филип Вишњић” из Београда за најбољег 
књиговесца. На предлог неколико шефова 
одељења Библиотеке града Београда као и 
других запослених, Библиотека града Београда 
доделила је посебну Повељу оданости Драгану 
Лукићу. Повеља се додељује за изузетан 
допринос у остваривању културних програма 
Библиотеке града Београда.

Признања је уручио Јован Радуловић, 
директор Библиотеке града Београда. Програм 
прославе дана Библиотеке водила је глумица 
Народног позоришта Сузана Петричевић, док 
су у музичком делу програма учествовали 
Краљевски гудачи Светог Ђорђа.

Након пригодних речи, музике и награда, на 
самом крају званичног дела програма направ
љен је још један осврт уназад, и приказано је у 
кратком прегледу шта је све започето, рађено и 
урађено у Библиотеци града Београда у 2007. 
години.

Свечаности у Београду присуствовао је 
управник БМС Миро Вуксановић.

ДАН СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ У 
ИРИГУ

У Српској читаоници у Иригу, 14. фебруара 
2008. године, свечано су обележени 

166. рођендан најстаријег српског читалишта 
и дан Светог Трифуна, патрона и заштитника 
Читаонице.

Прослава је почела традиционалним свеће
њем славског колача, уз саслужење свеш тен ства 
и Богословског хора из Сремских Карловаца, 
а затим је госте поздравила Весна Ћосић, 

управник Читаонице. Традиционалну награду 
Српске читаонице “Луча”, која се додељује већ 
30 година, за 2007. добио је Радован Ерцеговац, 
председник општине Ириг. Признање је уручила 
Весна Ћосић, управник Читаонице. Свечаност 
у Српској читаоници у Иригу улепшана је 
изложбом слика Ирижанина  Васе Ешкићевића, 
академског сликара, поводом 140 година од 
његовог рођења. Свечаност је употпуњена и 
музичким програмом у којем су учествовали 
Јована Рогља, студент соло певања на музичкој 
академији у Новом Саду и Богословски хор из 
Сремских Карловаца.

ОТВАРАЊЕ САЛЕ ГЕТЕОВОГ 
ИНСТИТУТА

После пожара у мају прошле године 
Гетеов институт у Београду ради у 

отежаним условима. Свечани пријем поводом 
отварања реновиране сале Гетеовог института 
приређен је 6. марта 2008.

На свечаном пријему говорили су амбасадор 
Савезне Републике Немачке Волфрам Мас и 
директорка Гетеовог института Јута Гериг. 
Амбасадор Мас је овим поводом први пут 
посетио Гетеов институт и нагласио значај 
једне такве установе за повезивање разних 
култура, поготово у држави попут Србије, 
која се, како је рекао, налази на прекретници. 
Директорка Гериг је искористила прилику да 
се захвали свима који су претходних месеци 
помогли Гетеов  институт уступањем својих 
простора за курсеве и свима који су им на било 
који начин пружили подршку. Отварањем нове 
сале активности овог Института ће се поново 
одвијати у матичној згради. У свом говору, 
директорка је напоменула да још предстоји 
реконструкција спратног дела библиотеке.

У име БМС отварању је присуствовала 
библиотекар Марија Ваш.

ИЗЛОЖБА КЊИГА У 
ГЕТЕОВОМ ИНСТИТУТУ

У четвртак, 13. марта 2008. године у 
Гетеовом институту у Београду одржана 

је изложба књига “Друштвене науке, географија 
и историја’’, у оквиру које су посетиоци могли 
ближе да се упознају са новим публикацијама из 
области немачке културе, историје и друштвених 
прилика.
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Истог дана одржана је и изложба из 
области “Уметност, дизајн, архитектура’’, са 
публикацијама везаним за  уметност и културу 
Немачке. Коаутори су били и студенти Шумар
ског факултета и Факултета примењених 
уметности из Београда са својим радовима, 
а изложба је била делимично инспирисана 
мотивима из драме Бертолта Брехта “Опера за 
три гроша’’. 

Из БМС изложбу су посетили библиотекари 
Марија Ваш и Јелена Поповић.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ 
МАРИЈЕ ЧУРЧИЋ У ТИТЕЛУ

У Тителу је 6. фебруара, у сали Суда, а 
у организацији Народне библиотеке 

“Стојан Трумић” представљена књига Марије 
Чурчић, капитално дело за русинску културу, 
Библиографија Русина 1918-1980. О књизи 
и њеном аутору, библиотечком саветнику у 
пензији која је цео свој радни век провела у БМС, 
говорили су управник БМС Миро Вуксановић, 
рецензенти књиге Марија Јованцаи и Микола М. 
Цап и Ласло Пашћик.

Библиографија обухвата стваралаштво 
Русина и издавачку и штампарску делатност 
на русинском језику од 1918. године када је 
Русинско народно просветно друштво објавило 
прве књиге, до 1980, од када се русинске књиге 
бележе у Библиографији књига у Војводини.

Књигу је објавила БМС.

ПОСЕТА УПРАВНИКА 
ПАТРИЈАРШИЈСКЕ 
БИБЛИОТЕКЕ

Управник Патријаршијске библиотеке мр 
Зоран Недељковић посетио је БМС 13. 

марта 2008. У разговору са управником Миром 
Вуксановићем уговорени су принципи даље 
сарадње двеју институција. После разговора гост 
из Београда обишао је сва одељења Библиотеке 
у пратњи Радивоја Додеровића, руководиоца 
Одељења за набавку и размену БМС.

ПОСЕТА ИЗ КОРЕЈЕ И 
МАЛЕЗИЈЕ

Библиотеку Матице српске посетиле су 
11. марта 2008. године Хае Вон Чанг из 

Јужне Кореје, члан жирија 4. пијанистичког 
такмичења “Меморијал Исидор Бајић” у Новом 
Саду и професорка Снежана Пановска, културни 
аташе Македоније у Малезији, а која је у Новом 
Саду боравила као почасни гост “Меморијала” 
заједно са професорком Иваном Брановачки 
из Музичке школе “Исидор Бајић”. Гошће су 
дочекале Бранислава Аврамовић, руководилац 
Рефералног центра БМС и Мирослава Дукић, 
информатор, које су их провеле кроз Реферални 
центар, каталог Библиотеке и кроз салоне 
Матице српске. 

Професорка Чанг, у свом интервјуу који је да
ла у Музичкој школи “Исидор Бајић”, изјавила је 
да је за њу била велика част да посети веома стару 
Библиотеку Матице српске која садржи много 
књига светских писаца. Она је током посете 
приметила да има веома мало књига корејских 
аутора и да би волела да током своје следеће 
посете обогати Библиотеку и таквом врстом 
литературе. Професорка Чанг је концертни 
пијаниста и председник корејског Удружења 
пијаниста који броји око 1.000 чланова и обећала 
је да ће послати све своје компакт дискове 
пијанистичких дела које је до сада објавила. 

ПОСЕТА СТУДЕНАТА 
ГЕРМАНИСТИКЕ

Библиотеку Матице српске посетили су 
27. фебруара 2008. године студенти друге 

године Катедре за немачки језик и књижевност 
Филозофског факултета у Новом Саду у пратњи 
Рајнхарда Рајмана, лектора из Аустрије. Том 
приликом, колега Радован Мићић упознао их 
је са историјом БМС од њеног оснивања до 
данас, као и са начином коришћења лисних 
каталога и претраживања електронског 
каталога. Колегиница Марија Ваш представила 
им је Поклон библиотеку Аустрије у БМС и 
њену збирку по областима које су највише 
заступљене.

o
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ДАРОДАВЦИ

Објављивањем имена дародаваца који су 
Библиотеци Матице српске поклонили 

књиге и часописе током јануара, фебруара и 
марта 2008. године, желимо и на овај начин да 
им изразимо искрену захвалност.

Витко Алексић (Београд)
Добрило Аранитовић (Шабац)
Маријана Ачански (Нови Сад)
Славко Богдановић (Нови Сад)
Ђурђина Божић (Нови Сад)
Љубомир Бошков (Баваниште)
Љубица Бошковић (Нови Сад)
Иштван Бошњак (Будимпешта)
Димитрије Бунтић (Крушевац)
Александар Васић (Београд)
Марија Ваш (Нови Сад)
Ђорђе Виловски (Нови Сад)
Горан Влаховић (Нови Сад)
Радослав Војводић (Београд)
Милена Врбашки (Нови Сад)
Дејан Вукићевић (Београд)
Момчило Вукићевић (Нови Сад)
Миро Вуксановић (Нови Сад)
Витомир Вулетић (Нови Сад)
Динко Давидов (Београд)
Срђан Дамњановић (Нови Сад)
Никола Димић (Нови Сад)
Бранислав Добановачки (Нови Сад)
Светлана Довниковић (Нови Сад)
Силвиа Дражић (Нови Сад)
Крстан Дубравац (Бања Лука)
Драгомир Дујмов (Будимпешта)
Јован Дунђин (Нови Сад)
Гордана Ђилас (Нови Сад)
Љубиша Зетић (Нови Сад)
Марија Зоћевић (Нови Сад)
Милка Ивић (Београд)
Рајко Игић (Чикаго)
Бориша Јаковљевић (Нови Сад)
Станимир Јакшић (Нови Сад)
Јан Јанкович (Братислава)
Ана Јацановић (Нови Сад)
Василије Јовановић (Нови Сад)
Марија Јованцаи (Нови Сад)
Драгољуб Јовичић (Београд)
Владимир Јокановић (Нови Сад)
Маргита Киш (Нови Сад)
Злата Клокочар-Шмит (Нови Сад)
Игор Кнежевић (Нови Сад)
Душанка Ковачевић (Никшић)
Марија Ковачевић (Крупањ)
Мирјана Ковачевић (Торонто)
Мирјана Ковачек (Нови Сад)
Јелена Ковачек-Светличић (Нови Сад)
Josef Konrad (Lechaschau, Аустрија)
Даниела Королија-Црквењаков (Нови Сад)
Драган Копривица (Никшић)
Синиша Корица (Нови Сад)
Дејан Крагић (Сремска Каменица)
Радивој Лазић (Шид)
Миле Лекић (Нови Сад)
Љубиша Летић (Нови Сад)
Емил Либман (Суботица)
Војислав М. Лопичић (Београд)
Ђорђе Н. Лопичић (Београд)
Michael Lucas (Торонто)
Јован Максимовић (Рума)

Крстан Малешевић (Нови Сад)
Јан Марко (Нови Сад)
Ђура Мартиновић (Гибарац)
Мирјана Матарић (Пасадена)
Маријана Матовић (Чачак)
Мартон Матушка (Нови Сад)
Тамара Мијатовић (Нови Сад)
Радомир Милошевић (Смедерево)
Боривој Миросављевић (Нови Сад)
Радован Мићић (Нови Сад)
Милутин Мићовић (Београд)
Богољуб Михајловић (Нови Сад)
Милан Михајловић (Нови Сад)
Ивица Млађеновић (Београд)
Марко Надалин (Рума)
Ђорђе Надрљански (Нови Сад)
Нинус Несторовић (Нови Сад)
Тихомир Несторовић (Бродац)
Александар Николић (Нови Сад)
Милева Орељ-Попић (Нови Сад)
Рајко Оровић (Подгорица)
Бранко Павлица (Београд)
Витомир Павловић (Бајина Башта)
Душан Владислав Пажђерски (Гдањск)
Бранко М. Пајагић (Београд)
Бранко Петковић (Нови Сад)
Илија Петровић (Нови Сад)
Дејан Попов (Темишвар)
Јелена Поповић (Нови Сад)
Александар Радовић (Нови Сад)
Драган Радовић (Ковин)
Ивана Радовић (Нови Сад)
Богдан Радуловић (Београд)
Раденко Рајлић (Нови Сад)
Драгиња Рамадански (Сента)
Боривој Рашуо (Београд)
Миливој Родић (Београд)
Милорад Родић (Нови Сад)
Марко Роквић (Бачка Паланка)
Нада Роквић (Бачка Паланка)
Bruno Rossi (Удине)
Вујадин Б. Рудић (Београд)
Владислав Сотировић (Виљнус)
Стојан Сотировић (Каравуково)
Зоран Спасојевић (Крагујевац)
Миливој Сребро (Бордо)
Радоман Станковић (Београд)
Светлана Стипчевић (Београд)
Срђан Стојанчев (Београд)
Звонко Танески (Скопље)
Данило Томић (Нови Сад)
Раденко Топаловић (Панчево)
Батрић Ћаловић (Нови Сад)
Бранко Ћупурдија (Београд)
Жељко Фајфрић (Шид)
Петер Хајнерман (Нови Сад)
Ото Хорват (Фиренца)
Михајло Хорњак (Београд)
Наталија Чавић (Бања Лука)
Боривој Чалић (Вуковар)
Душан Чампраг (Нови Сад)
Павле Шосбергер (Нови Сад)
Маја Штрбац (Београд)

Амбасада НР Кине (Београд)
Америчка амбасада (Београд)
Аустријска амбасада (Београд)
Wellcome Library (Лондон)
Гимназија “Светозар Марковић” (Нови Сад)
Градска библиотека (Суботица)
Дом културе “Свети Сава” (Исток)
DW-Media Services (Бон)
Еванђеоски теолошки факултет (Осијек)
Еколошки покрет града Новог Сада
Економика (Ниш)
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Економски факултет (Суботица)
Завод за културу Војводине (Нови Сад)
Задужбина Андрејевић (Београд)
Задужбина Илије М. Коларца (Београд)
Институт “4С” (Брисел)
Институт за архитектуру и урбанизам Србије (Београд)
Институт за српску културу Приштина-Лепосавић
Intermex (Београд)
International Labour Office (Женева)
International Relations of Astan Quids Razavi (Mashhad, Иран)
Историјски архив Србије (Београд)
Историјски институт (Београд)
Итака (Београд)
ИФЛА (Хаг)
Japanese Literature Publishing and Promotion Center (Токио)
Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság (Нови Сад)
Yes24 Co. (Сеул)
Yugo-PIRS (Темерин)
Криминалистичко-полицијска академија (Београд)
Културно-просветна заједница Србије (Београд)
Манастир Хиландар (Света гора)
Матица српска (Нови Сад)
Министарство културе Републике Србије (Београд)
Ministry of Culture (Бангкок)
Младинска књига (Београд)
Музеј савремене уметности Војводине (Нови Сад)
Music Library of Greece (Атина)
Народна библиотека “Јефимија” (Трстеник)
Народна библиотека “Јован Поповић” (Кикинда)
Народна библиотека Србије (Београд)
Народна библиотека “Стефан Првовенчани” (Краљево)
Народна скупштина Републике Србије (Београд)
Народни музеј (Зрењанин)
Open Society Fund (Њујорк)
Општинска управа (Панчево)
Österreichische Nationalbibliothek (Беч)
Планинарско-смучарски савез Војводине (Нови Сад)
Планинарско-смучарско друштво “Жељезничар” (Нови Сад)
Пољопривредни факултет (Београд)
Пољопривредни факултет (Нови Сад)
Правни факултет (Београд)
Радионица Zenith (Суботица)
Републички завод за заштиту споменика културе (Београд)
Републички завод за статистику Србије (Београд)
Савез јеврејских општина Србије (Београд)
Secretariat of the Convention on Biological Diversity (Монтреал)
Службени гласник (Београд)
Средња машинска школа (Нови Сад)
Српска академија наука и уметности (Београд)
Српска књижевна задруга (Београд)
Српски културни клуб (Љубљана)
Српски културни клуб “Слободан Јовановић” (Нови Сад)
Технички факултет “Михајло Пупин” (Зрењанин)
Удружење пријатеља Музеја и архива “Ђула Дудаш”    

       (Сента)
Удружење ратних добровољаца 1912-1918, њихових   

       потомака и поштовалаца (Београд)
УНЕСКО (Париз)
União Divinista (Сао Пауло)
Факултет за европске правно-политичке студије (Нови Сад)
Факултет за економију, финансије и администрацију    

       (Београд)
Факултет техничких наука (Нови Сад)
ФАО (Рим)
Филозофски факултет – Катедра за мађарски језик  (Нови   

       Сад)
Филолошки факултет (Београд)
Fritz Thyssen Stiftung (Келн)
Хелсиншки одбор за људска права у Србији (Београд)
Хуманитарна организација “Стара Рашка” (Београд)
Центар за регионалну политику (Ниш)
Consejería de Cultura (Толедо)
Црква Исуса Христа Светаца последњих дана (Нови Сад)
Шаховски савез Војводине (Нови Сад)

ИЗ СТРАНИХ ЧАСОПИСА
GOOGle SchOlar – ПРИЈАТЕЉ ИЛИ 
НЕПРИЈАТЕЉ

Библиотечка заједница већ дуго времена 
има однос љубави/мржње са Google-ом. 

Многи га сматрају местом за претраживање 
на сваку тему. Корисници ентузијастички 
куцају једну или две речи у Google, и постају 
инстант експерти. Упркос томе што библиотеке 
и информациони стручњаци указују да Google 
има слабости као и предности, и да можда и 
није најбољи извор информација за појединачну 
област истраживања, ипак га многи још увек 
виде као извор мудрости. Заиста, име компаније 
званично је препознато као синоним за онлајн 
претраживање, када је унето у Оксфордски 
речник енглеског језика у јуну 2006. године. Сада 
можете званично користити “google” као термин 
за претраживање. 

Многи стручњаци, у захтеву за информаци
јама које су неопходне академским корисницима 
настављају да се снабдевају преко различитих 
специфичних тематских извора који су паж
љиво одабрани, организовани и представљени 
корисницима библиотеке. Тако је било, све до 
новембра 2004. када је Google покренуо бета 
верзију новог сервиса - Google Scholar (у даљем 
тексту GS). GS је намењен целој академској 
заједници од студената до истраживача. Циљ 
је био да се покрије широка област садржаја и 
дисциплина и да се понуди јединствено место 
на коме корисници могу истраживати многе 
дисциплине и изворе: критике, тезе, књиге, 
абстракте и чланке, од академских издавача, 
професионалних друштава, универзитета и 
других просветних организација. И даље, сервис 
је бесплатан.

Компанија Google је за своју мисију одредила 
“да организује свет информација  и да их учини 
универзално доступним и употребљивим”. 
Оваквом изјавом можемо сматрати да изазивају 
улогу библиотека. Google претраживач за 
књиге, који је такође покренут 2004. био је 
пројекат дигитализације књига и омогућавање 
њихове доступности преко других Google 
претраживачких машина. Неке библиотеке  су 
партнери са Google-ом у овом подухвату, а други 
у заједници су опрезнији у вези са пројектом и 
питају се куда ће све то одвести. GS се може 
сматрати и изазовом сервису набавке и позајмице 
докумената. Да ли GS директно угрожава улогу 
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библиотека као средишта на коме се ресурси 
откривају и достављају? Или нуди шансу 
библиотекама да раде са великим партнером 
који је светски лидер у иновирању и успешном 
представљању нових технологија и несумњиво 
ствара бољи сервис за кориснике.

Даље, северноамерички универзитети изгле
да стоје на истој линији заједно са GS-ом. Али 
библиотеке у Великој Британији забележиле су 
да корисници са истраживачким интересовањем, 
од студената до научника, све чешће користе 
GS. Изгледа да је дошло време да се на овај 
сервис погледа из перспективе достављања 
докумената. У практичним и концептуалним 
терминима, дакле, како се GS вреднује у односу 
на откривање и достављање универзитетских 
материјала. Постоје три главне области на које 
треба обратити пажњу: 1. претраживање; 2. 
приступ најдоступнијој копији и 3. интеграција 
са постојећим библиотечким сервисом и 
технологијом.

Претраживање у GS-у има познати интерфејс 
за кориснике пошто изгледа, а и  користи се 
као и Google. Лак је за навигацију, једноставан 
за коришћење и брз у показивању резултата. 
Такође постоји напредно претраживање, слично 
оном у Google-у које је блиско већини људи. 
Постоји цитатна трака која показује, за чланке, 
где је рад још цитиран. Веома леп пример 
функционалности за људе који истражују.  Што 
се рангирања резултата тиче, GS захтева да се 
најрелевантнији резултати увек појаве на првој 
страни. Одликује га једноставан интуитивни 
интерфејс, једно место за упис претраживања, 
основно и напредно претраживање који су већ 
познати корисницима и неке додатне атрактивне 
функције. 

Ипак, има и недостатака. Главно питање је шта 
GS тачно претражује. Google је врло резервисан 
да дâ имена на свакој информационој страни. 
Додатно, GS претражује неке респектабилне 
академске изворе (Ingenta, CrossRef, OCLC 
WorldCat), али остали резултати се прикупљају 
прегледањем отвореног веба. Ово значи да 
наши корисници неће приступити искључиво 
најбољим изворима на вебу за њихову тему, 
него напротив могу бити изложени резултатима 
са веома дискутабилних извора на отвореном 

вебу. Само претраживање није тако обухватно 
као већина претраживања која се нуде кроз 
академске изворе, библиотечке каталоге, 
издаваче часописа. Презентација резултата 
такође је била тема критика. Упркос изјави да 
се најрелевантнији резултати налазе на првој 
страни, изгледа да има пуно застарелих, мање 
релевантних докумената који се налазе испред 
новијих публикација захваљујући алгоритму 
који користи GS. Наравно, постоји опасност да 
се појаве дискутабилни погоци, а они постају 
легитимни када се покажу на интерфејсу који се 
сматра научним. Чак и за кориснике који су свесни 
ограничења главног Google претраживања, ово 
може да их доведе у заблуду.

Окрећући се према светом гралу достављања 
докумената - најдоступнијој копији - GS се 
позабавио питањем укључивања фондова 
физичке колекције библиотеке домаћина и 
давањем линкова према онлајн чланцима у 
пуном тексту које библиотека домаћин доставља 
својим корисницима. Ово значи, у теорији, да 
библиотека може охрабривати своје кориснике 
да претражују преко GS и да могу бити сигурни 
да ће најдоступнија копија  (електронска копија 
“на полици” и линк према чланку са пуним 
текстом преко приступа библиотеци) бити лако 
доступна. Постоје ипак неке практичне незгоде. 
Библиотеке које желе да привуку кориснике ка 
својим библиотечким фондовима морају их 
учитати у OCLC WorldCat. Корисници тада виде 
линк према WorldCat-у поред свих резултата 
претраживања за књиге. Када се кликне на 
линк појављује се WorldCat где ће видети листу 
библиотека које се налазе у њиховој близини, 
а које имају ту књигу. Овај поступак има више 
корака и није тако брз. Приступ ка онлајн 
чланцима у пуном тексту такође захтева неколико 
корака. Библиотеке у том случају морају имати 
линк, а изгледа да је овај поступак бољи за 
кориснике који су у кампусу, иако су остали врло 
значајни корисници онлајн извора у многим 
академским окружењима. У овој категорији, GS 
је свакако учинио напор да одговори на захтеве 
библиотекама, али још увек има пуно да се ради 
да би се постигло побољшање. 

GS нема фин и потпуно интегрисан поглед на 
спољашње и унутрашње изворе.  За библиотеке, 
GS представља већи камен спотицања у виђењу, 
осећању и брендирању које доноси корисницима. 
Ако корисници раде са GS они виде само GS 
бренд. Они претражују у Google интерфејсу, 
виде резултате у Google интерфејсу, итд, иако је 
чланак доступан зато што је библиотека платила 
за приступ провајдеру. Лако се може мислити 
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да је библиотечки сервис додат Google-у него 
супротно. 

У суштини, на практичном нивоу GS има још 
да поради, али има и потенцијал да буде користан 
сервис. 
Stephanie Taylor
Interlending & Document Supply
Vol. 35, No 1, 2007

Избор и превод Александра Драпшин
                  

ЕМЕРАЛДОВА АРХИВА 
ЧЛАНАКА 
ПРОЈЕКАТ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КАО 
КРУНА 40 ГОДИНА ИЗДАВАЧКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

За Емералд, година 2007. је јубиларна. 
Прослављајући 40 година рада у изда

ваштву, многе активности и успеси ове компа
није током целе године само су потврдили њен 
статус зреле, друштвено одговорне институ ци је 
која ради у хармонији са заједницама у којима 
послује. Свестан своје улоге водећег издавача из 
области менаџмента и уверен у своје потенцијале, 
Емералд предаје будућим поколењима своја 
ранија издања путем Емералдове Архиве чланака 
(Emerald Backfiles). Као амбициозан пројекат 
дигитализације свих чланака објављених од 
првог броја Емералдових 120 наслова часописа, 
Емералдова Архива чланака је на много начина 
шлаг на торти четрдесетогодишњег рада. 

Компанија је основана 1967. године од 
стране мале групе научних радника чија је 
намера била да оснују своју сопствену фирму за 
консалтинг. Разочарани што у то време није било 
довољно публикација из области међународног 
менаџмента, они су покренули своју издавачку 
кућу са експлицитним циљем да надоместе тај 
недостатак. Management Decision, публикован 
1968. фодине, био је први наслов у колекцији. 
Издавачка делатност после тога је нарасла на 
повелику колекцију од преко 190 часописа из 
области пословног менаџмента, библиотекарства 
и информатике и инжењерских наука. Неки 
од првих наслова попут British Food Journal, 
Eurоpean Journal of Marketing и Journal of Doc-
umentation, донели су чланке који су чинили 
прекретницу у међународним оквирима у тој 
области.

Четрдесет година касније, Емералд је све јачи 
и јачи, бележећи, само у 2007. години, набавку 

14 нових наслова који ће ускоро попунити 
празнине у релевантним тематским областима.  
Појављивање нових тема за изучавање као и 
специјализованих области такође је праћено 
новим програмима, подстичући тако експерте у 
индустрији и истраживаче да износе нове идеје 
за часописе. Најмање девет нових наслова биће 
прикључено Емералдовој колекцији у 2008. 
години.

“Од теорије ка пракси’’, или “истраживања 
која се могу користити’’ били су срж Емералдове 
издавачке филозофије, чинећи да његови чланци 
буду корисни и научницима и практичарима. 
Строгост и квалитет садржаја су такође кључни, 
заједно са посвећеношћу Емералда ширењу 
истраживања свуда по свету. 

Ови принципи били су полазиште иницијативе 
за Емералдову Архиву чланака. Ребека Марш, 
директор за издаваштво у Емералду, даје 
основна начела која стоје иза пројекта: “Радили 
смо нека истраживања и открили да су четири 
од пет најцитиранијих чланака објављени пре 
1994. године, у време када је Емералд почео да 
публикује своје садржаје у електронском облику. 
Ми смо, такође, дигитализовали и чланке који 
датирају пре 1994. и интересовање за њих је 
било са разлогом велико. Постоји, такође, и 
интересовање од стране библиотекара. Ово би 
им омогућило да комплетирају свој каталог тако 
да не морају у потпуности да се ослањају на 
папирне верзије часописа или могу једноставно 
да употпуне збирке бројевима који им недостају. 
У ствари, већина корисника жели да приступа 
садржајима онлајн.’’

Немогуће је било замислити овакав пројекат 
без помоћи Британске библиотеке. С обзиром на 
то да је национална депозитна библиотека, она 
поседује већину онога што публикује Емералд. 
У ствари, већ иницијалном проценом величине 
и остварљивости пројекта дошло се до податка 
да Британска библиотека поседује више од 90 
процената материјала који ће се дигитализовати, 
што је према искуству Мета Флегера, шефа 
продаје и маркетинга Британске библиотеке, 
“заиста фантастично’’: “Британска библиотека 
има могућности да оствари већи део пројекта 
Емералда. Чињеница да поседујемо преко 90% 
потребних садржаја отклања многе логистичке 
проблеме на које су наилазили други издавачи 
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који су радили на програмима дигитализације. 
Ми нудимо комплетне услуге које ће допринети 
да се пројекат заврши у предвиђено време.’’

За Мета Флегера, електронска документа 
нису толико у домену захтева колико у домену 
очекивања истраживача: “У нашим читаоницама, 
наши корисници сада имају електронски 
приступ огромном броју садржаја. Они очекују 
непосредан приступ документима на радном 
екрану. Слично томе, 50 процената докумената 
који се шаљу удаљеним корисницима налазе се у 
електронском облику.’’

Британска библиотека у последње две 
године пружа услуге издавачима који желе да 
дигитализују своја старија издања, тако да су 
старија издања извесног броја већих издавача 
већ доступна у елетронском облику. Зашто онда 
Емералд није урадио дигитализацију раније? 
Иако је Емералд релативно добро утврдио своје 
позиције каде је реч о научним, техничким и 
медицинским часописима, Мет Флегер истиче 
да су “часописи из менаџмента које издаје 
Емералд релативно нов тренд’’. Ребека Марш 
има још једно објашњење зашто се чекало са 
дигитализовањем старијих издања: “Пошто 
смо ми били међу првим издавачима који су 
публиковали електронске часописе 1994. године, 
није се чинило да је хитно да се дигитализују и 
остали садржаји.’’

Доступност Емералдове Архиве чланака носи 
мноштво импликација. Као прво, са историјске 
тачке гледишта, она нуди један широк и 
користан преглед развоја теорије менаџмента 
у протеклим деценијама. Архива у неким 
областима истраживања обухвата и цео век, са 
најстаријим чланком публикованим у British 
Food Journal 1899. године. Све у свему, више од 
50.000 чланака из преко 120 наслова из главних 
дисциплина менаџмента биће брже и лакше 
доступни истраживачима широм света.

Вест о дигитализацији старијих чланака 
једногласно су прихватили и аутори и уредници 
који писали за Емералдове часописе. “Добијали 
смо одличне реакције људи када је пројекат 
објављен’’, подсећа Ребека Марш. “Сви су се 
сложили да је ово веома позитиван корак и да 
је у њиховом интересу да им чланци буду шире 
доступни. Нисмо добили ни један негативан 
коментар.’’ Показатељи коришћења драматично 
су порасли, што је дало замајац даљем ширењу 
истраживачке делатности.

Пионирски чланци публиковани током година 
и даље су информативни за истраживаче. Као део 
обележавања 40 година постојања и објављивања 
Архиве чланака, Емералд планира да направи 

селекцију од 40 пионирских чланака који ће 
бити доступни у току следеће године. Уредници 
ће одлучити који од тих чланака су имали 
највећи утицај на обликовање плана пословања 
и менеџмента данас. 

Овај пројекат, такође, отвара и нека питања. 
Уколико се истраживачи и научни радници 
одлуче за коришћење превасходно дигиталних 
архива, да ли су онда штампани часописи 
осуђени на пропаст? Мет Флегер предвиђа да 
ће се у скорој будућности формирати “известан 
број високо квалитетних, поузданих складишта 
широм света у којима ће се чувати штампане 
серијске публикације. Један од разлога зашто се 
оне морају чувати јесте и тај што издавачи врше 
дигитализацију по врло различитим стандар
дима. Један издавач дигитализује од корице 
до корице, док други укључује искључиво 
чланке. Не добијате увек потпуни опис дотичне 
колекције. Технологија дигитализације се, 
такође, мења,  и ко може да каже да оно што се 
данас дигитализује неће морати да се прерађује 
за десет година?’’.

Главна брига била је креирати Архиву чланака 
према правим стандардима. “Овај пројекат’’, 
наглашава Мет Флегер, “представља убрзани 
пројекат, што значи да смо морали да обавимо 
мноштво разговора у раној фази и током пројекта 
да би били сигурни да је одабир садржаја 
прецизан.’’

Архива чланака је доступна од почетка 2008. 
године. Корисници ће бити у могућности да 
независно хостују Архиву на својим сопственим 
платформама. Са паушалном чланарином, без 
додатних плаћања, Архива представља веома 
подесно решење и преимућство за било коју 
библиотеку која жели да својим корисницима 
обезбеди најбоље изворе информација.

IFLA Journal
Vol. 33, no 4, 2007.

Избор и превод Оливера Кривошић
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in memoriam

ЈОВАН СРЕМЧЕВ
(1932-2008)

У суботу 23. фебруара 2008. поро дица, 
сусе ди и 

пријатељи опрос
ти ли су се на 
Градском гробљу 
у Новом Саду од 
дугогодишњег ра
дника Библиотеке 
Матице српске Јо
вана Сремчева, ко
ји је преминуо од 
последица саобра
ћајне несреће. 

Дошао је 1964. у Нови Сад из родне Турије, 
ко ју је неизмерно волео, и запослио се у Библио 
теци Матице српске коју је дубоко поштовао. То 
поштовање исказао је савесним и приљежним 
радом у њој до пензионисања 1995.

У свим генерацијама посленика и посетилаца 
Библиотеке које су га упознале, наш Јова остаће 
упамћен по особинама вредног човека и зналца 
магазинских и репрографских послова које је 
обављао и, још више, по спремности да помогне 
свакоме и у свакој прилици. Поуздан и тачан у 
раду, он је и данас узор млађим сарадницима.

Уважаван, а и сам дружељубив, стекао је 
велики број познаника и пријатеља, који су 
ценили његов предани рад и њега као човека. 
Међу њима ће остати запамћен и као усмени 
хроничар Турије. Даровит приповедач, радо је 
казивао анегдоте и сећање на људе и догађаје у 
Турији свога детињства и младости. Нажалост, 
то благо усменог предања, понео је са собом.

Јован Сремчев један је од оних цењених и 
омиљених ликова који су својим узорним радом 
градили углед Библиотеке Матице српске и по 
том свом доприносу трајно ће остати у нашем 
сећању.

НОВЕ КЊИГЕ
(у штампи)

Објављујемо 467 наслова нових књига и 
електронских публикација, осим уџбе ни ка 

за основне и средње школе, које су припрем љене за 
штампу или су објављене у Војводини у протекла 
три месеца (јануар, фебруар, март) 2008. године. 
Скраћени записи су из компју тер ске базе БМС, а на 
основу каталогизације но вих књига. У поменутом 
периоду укупно је урађено 603 CIP записа.

А, Б
АБЕЉАН, Хосе Луис 
        Историја шпанске мисли : од Сенеке до данас 
/ Хосе Луис Абељан ; превела са шпанског Нина 
Мариновић. - Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка 
књижарница Зорана Стојановића, 2008. - 663 стр. ; 23 
cm 
АВДАЛОВИЋ, Веселин 
        Управљање ризиком у осигурању / Веселин 
Авдаловић, Ђорђе Ћосић, Станиша Авдаловић. - Нови 
Сад : Факултет техничких наука, 2008. - 240 стр. : 
илустр. ; 24 cm 
АВРАМОВИЋ, Зоран 
        Социологија и књижевност : [огледи о социологији 
културе и књижевности] / Зоран Аврамовић. - Нови Сад 
: Old commerce, 2008. - 327 стр. ; 21 cm 
АДАМОВИЋ, Живослав 
        Metodologija istraživačkog rada / Živoslav Adamović ; 
[saradnici na Ljiljana Radovanović, Eleonora Desnica]. - 1. 
izd. - Zrenjanin : Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, 2007 
[i. e. 2008]. - 198 str. : ilustr. ; 25 cm 
АДАМОВИЋ, Живослав 
        Pouzdanost mašina / Živoslav Adamović, Ljiljana 
Radovanović ; [saradnici Slobodan Stefanović, Mirjana 
Adamović, Radomir Brkić]. - 1. izd. - Zrenjanin : Tehnički 
fakultet “Mihajlo Pupin”, 2008. - 228 str. : ilustr. ; 25 cm 
ADAMS, Christine A. 
        Hogyan légy jó barát : kézikönyv gyermekeknek / írta 
Christine A. Adams ; rajzolta R. W. Alley ; [fordította Boc-
skovits Ogunde Mária]. - Novi Sad : Agapé, 2008. - 32 str. : 
ilustr. ; 21 cm 
АДИЖЕС, Исак 
        Menadžment za kulturu / Isak Kalderon Adižes ; [pre-
vod Branislava Dopuđa, Nebojša Carić]. - 4. izd. - Novi Sad 
: Adizes, 2008. - 156 str. : graf. prikazi ; 22 cm 
АЛЕКСОВА, Сибила 
        Уземљавање муња : песме / Сибила Алексова ; избор, 
превод са бугарског језика и предговор Бранко С. Ристић. 
- Нови Сад : Бистрица, 2008. - 50 стр. : илустр. ; 20 cm 
АНДЕВСКИ, Милица 
        Umetnost komuniciranja / Milica Andevski. - Novi 
Sad : Cekom books, 2008. - XII, 269 str. ; 25 cm 
АНДЕРСЕН, Ханс Кристијан 
        Смешни владари / Ханс Кристијан Андерсен ; 
[илустрације Биљана Миросављевић]. - Нови Сад : 
Школска књига, 2008. - 110 стр. : илустр. ; 17 cm 
АНДРИЋ, Едита 
        Struktura sintagmi i rečenica u savremenom 
mađarskom jeziku / Edita Andrić. - Novi Sad : Filozofski 
fakultet, Odsek za hungarologiju, 2008. - 218 str. : ilustr. ; 
23 cm 
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АНЂЕЛКОВИЋ, Кристина 
        Моје окружје / Кристина Анђелковић. - Рума : 
Српска књига, 2008. - 71 стр. : илустр. ; 20 cm 
АНЂУС, Радослав К. 
        Писма унуку : (породична хроника) / Радослав 
К. Анђус ; приредио Павле Р. Анђус ; [предговор 
написао Драгутин П. Вукотић]. - Београд : Удружење 
Паштровића и пријатеља Паштровића ; Нови Сад : Змај, 
2008. - 335 стр. : илустр. ; 24 cm 
АНУЦОЈИЋ, Драган 
        Апликативни софтвер у менаџменту / Драган 
Ануцојић, Ксенија Манојловић. - Нови Сад : Факултет 
за правне и пословне студије, 2008. - 274 стр. : илустр. 
; 24 cm 
АРАГАЛ, Франсес 
        EKP, Evropski koncept pristupačnosti : tehnički 
priručnik 2003 / [tekst Francesc Aragall uz podršku članova 
EuCAN-a ; prevod na srpski Vera Knežević ; ilustracije 
Francesc Aragall]. - Luxembourg : EuCan, 2008. - 111 str. : 
ilustr. ; 28 cm 
АРСЕЊЕВ, Алексеј 
        Руска емиграција у Сремским Карловцима 
/ Алексеј Арсењев. - Сремски Карловци : Одбор 
за подизање споменика генералу П. Н. Врангелу : 
Културни центар Карловачка уметничка радионица ; 
Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 2008. - 135 стр. : 
илустр. ; 21 cm 
АРСЕНЬЕВ, Алексей 
        Русская эмиграция в Сремских Карловцах / 
Алексей АрсенЬев. - 2-е, исправленное и дополненное 
изд. - Сремски Карловци : Одбор за подизање 
споменика генералу П. Н. Врангелу : Културни центар 
Карловачка уметничка радионица ; Нови Сад : Музеј 
града Новог Сада, 2008. - 131 стр. : илустр. ; 21 cm 
АСАНОВИЋ, Миодраг 
        Ђоле Жаба : роман за децу / Миодраг Асановић ; 
[илустрације Јелена Вуковић]. - Нови Сад : Будућност, 
2008. - 313 стр. : илустр. ; 21 cm 
АТЕЉЕВИЋ, Милован Р. 
        Ateljevići : (XIV-XXI vek) / Milovan R. Ateljević. - 
Novi Sad : Prometej, 2008. - 1 knj. (razl. pag.) : ilustr. ; 24 
cm 
АТЛИ, Боб 
        Evanđelje po Jovanu / Bob Utley ; [prevod Žarko 
Đorđević]. - Novi Sad : MBM-plas, 2008. - 295 str. ; 21 cm 
АТЛИ, Боб 
        Jovanove poslanice / Bob Utley ; [prevod Žarko 
Đorđević]. - Novi Sad : MBM-plas, 2008. - 130 str. ; 21 cm 
АЋИМОВИЋ, Жарко 
        Планета с роговима / Жарко Аћимовић. - Нови Сад 
: Дневник, 2008. - 150 стр. ; 21 cm 
АЦИН-Сигулински, Станислава 
        Међународно пословање = International Business / 
Станислава Ацин Сигулински. - Нови Сад : Пигмалион, 
2008. - XI, 402 стр. : илустр. ; 24 cm 
АЧЕР, Габријела 
        Ako sam tako pametna, zašto se zaljubljujem kao kre-
ten? / Gabrijela Ačer ; prevod sa španskog Ivana Nikolić. 
- Novi Sad : Stylos ; Beograd : Moć knjige, 2008. - 227 str. 
; 21 cm 
БАБИЋ, Милош 
        Upravljanje projektom / Miloš Babić. - Novi Sad : 
Cekom, 2008. - 146 str. ; 24 cm 

БАЈКЕ за сва времена / препричао Боб Вилијамс ; 
[превод са енглеског Звездана и Милица Шелмић]. - 
Нови Сад : Прометеј, 2008. - 200 стр. : илустр. ; 30 cm 
БАКОВИЋ, Благоје 
        Свети Сава школска слава : ускликнимо с’ 
љубављу / Благоје Баковић ; [илустрације Љубомир 
Сопка]. - Врбас : Јабучка гора ; Нови Сад : Прометеј, 
2008. - [32] стр. : илустр. ; 19 cm 
БАКОВИЋ, Благоје 
        Свети Сава школска слава : ускликнимо с’ 
љубављу / Благоје Баковић. - Врбас : Јабучка гора, 2008. 
- [32] стр. : илустр. ; 19 cm 
БАКОВИЋ, Благоје 
        Сећање на мраве / Благоје Баковић. - Нови Сад : 
Прометеј, 2007. - 160 стр. ; 21 cm 
BALLA, Ferenc 
        Bezdán művelődési életének krónikája / Balla Ferenc, 
Balla István. - Tóthfalu : Logos-print, 2007. - 667 str. : ilus-
tr. ; 30 cm 
BALOGH, István 
        Panna és Mágocs : meseregény / Balogh István ; 
[Csernik Attila illusztrációval]. - Újvidék : Forum, 2008. - 
56 str. : ilustr. ; 20 cm 
BARANYI, István 
        Mohol rendezett tanácsú nagyközség - mezőváros / 
Baranyi István. - Zenta : Dudás Gyula Múzeum- és Levél-
tárbarátok Köre, 2008. - 323 str. : ilustr. ; 24 cm 
БАРДЕН, Ингебург 
        Kućna nega bolesnih : veliki priručnik / I. [Ingeburg] 
Barden, A. [Alfred] Fogel, G. [Georg] Vodraške ; [prevod 
Tanja Bakralčić]. - Beograd : Caritas Srbije i Crne Gore, 
2008. - 350 str. : ilustr. ; 24 cm 
БАРИ, Мајкл 
        Разлог за наду : како добити снагу за борбу против 
рака / Мајкл С. Бари ; [превод Kристофер и Даринка 
Данијелс]. - Бачки Петровац : LSVTM, 2008. - 126 стр. 
; 20 cm 
БАРНС, Зое 
        Kad venčanje prođe / Zoe Barns ; prevela s englesk-
og Dragana Rajkov. - Novi Sad : Stylos ; Beograd : Moć 
knjige, 2008. - 407 str. ; 21 cm 
BEZBEDNOST i zdravlje u industriji gvožđa i čelika / 
[prevodilac Katarina Prokić, Danijela Strižak]. - 2. izd. - 
Mačvanska Mitrovica : Printex, 2008. - XX, 217 str. ; 21 
cm 
БЕЈАТОВИЋ, Милорад 
        Bankarsko pravo i hartije od vrednosti / Milorad 
Bejatović. - Novi Sad : Privredna akademija, 2008. - 316 
str. ; 21 cm 
БЕЛИЋ, Бранислава 
        Postanite i vi davalac krvi : priručnik za dobrovoljne 
davaoce krvi / Branislava Belić. - Novi Sad : Skupština AP 
Vojvodine, 2008. - 28 str. : ilustr. ; 21 cm 
БЕЛЧА, Душан 
        Белешке у врту / Душан Белча. - Вршац : Ауторски 
атеље Угао : Triton public, 2008. - 88 стр. ; 17 cm 
БЕЛЧА, Душан 
        Споменица Градске библиотеке у Вршцу : 1887-
2007. / написао Душан Белча. - Вршац : Градска 
библиотека, 2008. - 136 стр. : илустр. ; 24 cm 
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BENEDEK, Elek 
        A két bors ökröcske : Kígyós Jancsi és más népmesék 
: [házi olvasmány az általános iskolák 4. osztálya számára] 
/ [gyűjtötte és átdolgozta] Benedek Elek ; [válogatta, az 
utószót írta, valamint jegyzetekkel ellátta Jódal Rózsa ; il-
lusztrálta Péter László]. - 2. kiad. - Београд : Завод за 
уџбенике, 2008. - 144 str. : ilustr. ; 22 cm 
БЕЋКОВИЋ, Матија 
        Кад будем млађи / Матија Бећковић. - 2. допуњено 
изд. - Нови Сад : Матица српска, 2008. - 143 стр. ; 21 
cm 
БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора 
        Партиципски пасив у књижевном језику код 
Срба у XIX веку / Исидора Бјелаковић. - Нови Сад 
: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и 
лингвистику, 2008. - 202 стр. ; 23 cm 
БЛАЖЕНА Ксенија : Христа ради јуродива / [превод 
Д. и Х. ; редактор превода епископ бачки Иринеј ; 
илустрације С. Попов]. - 5. изд. - Нови Сад : Беседа, 
2008. - 107 стр. : илустр. ; 19 cm 
БОВАЛ, Роберт 
        Egipatski kod / Robert Boval ; prevod Tatjana 
Milosavljević. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos, 2008. - 233 str. 
: ilustr. ; 21 cm 
БОЖИЋ-Трефалт, Вера 
        Приручник за полагање стручног испита о 
практичној оспособљености лица за обављање послова 
безбедности и здравља на раду и послова прегледа и 
испитивања опреме за рад и испитивања услова радне 
околине. Књ. 2 / Вера Божић-Трефалт, Симо Косић, 
Божо Николић. - 2. допуњено изд. - Нови Сад : Висока 
техничка школа струковних студија, 2008. - 289 стр. : 
илустр. ; 25 cm 
BOZÓKI, Anasztázia 
        Szélcsend / Bozóki Anasztázia ; [válogatta és összeál-
lította Bozóki Antal]. - Újvidék : Free Media, 2008. - 210 
str. : ilustr. ; 22 cm 
BOZSOKI, Valéria 
        Böjti kalauz / [összeállította Bozsoki Valéria ; fotó 
Bozsoki Valéria és Bozsoki László]. - Novi Sad : Agapé, 
2008. - 80 str. : ilustr. ; 20 cm 
BORDÁS, Győző 
        Az Úr órája : dokumentumnovellák, tárcák / Bordás 
Győző. - Újvidék : Forum, 2008. - 179 str. ; 20 cm 
БОРОВНИЦА, Златомир 
        Мали скитач : бајковите и друге приче / Златомир 
Боровница. - Инђија : Књижевни клуб “Мирослав Мика 
Антић” ; Београд : Савез књижевника у отаџбини и 
расејању, 2008. - 95 стр. ; 21 cm 
BOSMANS, Phil 
        Minden szívnek otthon kell / Phil Bosmans, Ulrich 
Schütz ; [fordította Bata János ; fotó Harmath Károly]. - 
Novi Sad : Agapé, 2008. - 120 str. : fotogr. ; 21 cm 
БОТОМОР, Томас 
        Elite i društvo / Tomas Botomor ; sa engleskog preve-
la Olivera Stеfanović. - Novi Sad : Mediterran publishing, 
2008. - 147 str. ; 21 cm 
БОШЊАК, Дејан 
        Тамо-амо по Банату : о Банату и Банаћанима : 
[приповедања] / Дејан Бошњак. - Зрењанин : Арт-
пројект, 2008. - 302 стр. ; 21 cm 

БРАУН, Ден 
        Anđeli i demoni / Den Braun ; sa engleskog preveo 
Nemanja Jovanov. - 2. broširano izd. - Novi Sad : Solaris, 
2008. - 377 str. ; 20 cm 
БРАУН, Ден 
        Digitalna tvrđava / Den Braun ; sa engleskog preveo 
Aljoša Molnar. - Novi Sad : Solaris, 2008. - 329 str. ; 21 
cm 
БРУСИН, Милојко 
        Српско-хрватски односи и Срби у Хрватској : 
историографско-етнографска студија / Милојко Брусин. 
- Нови Сад : Фељтон, 2008. - 126 стр. : илустр. ; 23 cm 
БУДУЋНОСТ науке. - Сремска Митровица : Фонд 
Атанасије Стојковић, 2008. - 27 стр. : илустр. ; 27 cm 
БУЈИШИЋ, Витомир 
        Песме о прошлости : бајковита прича о поцерском 
селу / Витомир Бујишић. - Рума : Српска књига, 2008. - 
96 стр. : илустр. ; 21 cm 
БУНЧИЋ, Соња 
        Pravni položaj banke / Sonja Bunčić. - Novi Sad : Po-
slovni biro SB, 2008. - 192 str. ; 18 cm 
БУРАЊ-Божоки, Марта 
        Posni kuvar / sastavila Marta Buranj-Božoki ; 
[foto Kaća Lazukić-Ljubinković, Čila David i Kristina 
Janićijević]. - Petrovaradin : Melissa, 2008. - 80 str. : ilustr. 
; 20 cm 
БУЋАН, Бошко М. 
        Мој је тренд да постанем бренд : (књига 
афоризама) / Бошко М. Бућан. - Нови Сад : Завичајно 
друштво “Кордун”, 2008. - 64 стр. ; 21 cm 

В, Г, Д

ВАЈАТ, Мерилин 
        Upravljanje u nevladinim organizacijama / Merilin 
Vajat ; prevod sa engleskog Jelena Miličević. - Beograd : 
Gradjanske inicijative, 2008. - 68 str. : ilustr. ; 21 cm 
ВАЈДЛ / [приредио] Боривој Миросављевић ; [превод 
на енглески Јосип Киршек]. - Нови Сад : Фото, кино и 
видео савез Војводине, 2008. - 256 стр. : фотогр. ; 30 cm 
“VALAHOL elindul egy gondolat” : [az Aracs Társadalmi 
Szervezet almanachja : (2002-2007)] / [összeállította, sajtó 
alá rendezte és az előszót írta Gubás Ágota ; fotók Gy-
urkovics Hunor ... [et al.]]. - Szabadka : Aracs Társadalmi 
Szervezet, 2008. - 421 str. : fotogr. ; 23 cm 
VALENT, Ján 
        Epištoly z nášho života / Ján Valent. - Nový Sad : J. 
Valent, 2008. - 110 str. ; 21 cm 
VALENT, Ján 
        Svetlo života / Ján Valent. - Nový Sad : J. Valent, 
2008. - 158 str. : ilustr. ; 21 cm 
VALENTÍK, Vladimír 
        Z dejín výtvarného umenia vojvodinských Slovákov 
: príručka pre učiteov výtvarnej kultúry na slovenských 
základných a stredných školách v Srbsku / Vladimír Va-
lentík. - Nový Sad : Národnostná rada slovenskej národ-
nostnej menšiny v Srbsku, 2008. - 159 str. : ilustr. ; 20 cm 
VANU on the Road to European Integrations = VANU na 
putu ka evropskim integracijama / [editor Milorad Milora-
dov]. - Novi Sad : Academy of Sciences and Arts of Vojvo-
dina = Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, 2008. - 
156 str. ; 30 cm 
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ВАРГА, Синиша 
        Pravo industrijske svojine / Siniša Varga. - 2. izmen-
jeno i dopunjeno izd. - Novi Sad : S. Varga, 2008. - 292 str. 
; 24 cm 
ВАСИЛИЈЕ Велики, свети 
        Шестоднев / свети Василије Велики ; са грчког 
изворника превео С. [Станимир] Јакшић. - 3. изд. - 
Нови Сад : Беседа, 2008. - 269 стр. ; 21 cm 
ВАСИЉЕВИЋ, Александар 
        Finansijski menadžment u poljoprivredi / Aleksandar 
Vasiljević. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2008. - 154 
str. : ilustr. ; 24 cm 
ВЕБЛЕН, Торстен 
        Teorija dokoličarske klase / Torsten Veblen ; sa en-
gleskog preveo Nikola Mišić. - Novi Sad : Mediterran Pub-
lishing, 2008. - 387 str. ; 21 cm 
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај 
        Касијана : стослов љубави / епископ Николај 
(Велимировић). - 5. изд. - Нови Сад : Беседа, 2008. - 94 
стр. : илустр. ; 19 cm 
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај 
        Мисли о добру и злу / владика Николај. - 
Зрењанин : Петровград ; Београд : Alba graeca, 2008. - 
180 стр. ; 19 cm 
ВЕМИЋ, Милан 
        Nauka o privrednom sistemu i ekonomskoj politici u 
tranziciji / Milan Vemić. - Novi Sad : Cekom books, 2008. 
- VII, IV, 402 str. ; 24 cm 
ВЕРН, Жил 
        20 000 миља под морем / Жил Верн ; [илустровао 
Сибин Славковић]. - Нови Сад : Ризница лепих речи, 
2008. - 293 стр. : илустр. ; 20 cm 
ВИГ, Золтан 
        Pravno regulisanje statusa privrednih društava 
sekundarnim izvorima prava EU / od Zoltana Viga. - Beo-
grad : Univerzitet “Singidunum” ; Novi Sad : Fakultet 
za evropske pravno-političke studije ; Sremska Kamen-
ica : Centar za naučno-istraživački rad, transfer znanja i 
izdavačku delatnost, 2008. - 106 str. ; 25 cm 
WIGAND, Molly 
        Tűnjön a félelem, itt a védelem / írta Molly Wigand 
; rajzolta R. W. Alley ; [fordította Bocskovits Ogunde 
Mária]. - Novi Sad : Agapé, 2008. - 32 str. : ilustr. ; 21 x 21 
cm 
ВИЛИНА гора : избор народних бајки и приповедака 
/ [уредник Бранка Бубањ ; илустрације Биљана 
Миросављевић]. - Нови Сад : Школска књига, 2008. - 
69 стр. : илустр. ; 17 cm 
VIRÁG, Gábor 
        A kishegyesi iparosság története / Virág Gábor. - Újvi-
dék : Forum, 2008. - 283 str. : ilustr. ; 24 cm 
ВЛАЈИЋ-Ћакић, Бранка 
        Род по души / Бранка Влајић-Ћакић. - Рума : 
Српска књига, 2008. - 116 стр. ; 20 cm 
ВОЈВОДИЋ, Градимир 
        Predavanja iz algebre / Gradimir Vojvodić. - 3. dopun-
jeno i izmenjeno izd. - Novi Sad : Prirodno-matematički 
fakultet, 2008. - 159 str. : ilustr. ; 24 cm 
ВРАНКОВИЋ, Јелена 
        Koraci iznad tišine / Jelena Vranković. - Novi Sad : 
Savez gluvih i nagluvih Vojvodine, 2008. - 60 str. : ilustr. ; 
20 cm

ВРКАТИЋ, Лазар 
        Predavanja iz praktičke filozofije / Lazar Vrkatić ; pri-
redila Duška Dobrosavljev. - Novi Sad : Fakultet za pravne 
i političke studije : Prometej, 2008. - 124 str. : autorova 
slika ; 24 cm 
ВУЈАНОВИЋ, Божидар Д. 
        Теорија осцилација / Божидар Д. Вујановић. - 3. 
изд. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2007. - 
VIII, 289 стр. : граф. прикази ; 24 cm 
ВУЈИЧИЋ, Данило 
        Priručnik za investicije / Danilo Vujičić, Branislav 
Nerandžić, Veselin Perović. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos, 
2008. - 390 str. : ilustr. ; 24 cm 
ВУКАДИНОВ, Јован 
        Gerijatrija : za studente medicine / Jovan Vukadinov. 
- Novi Sad : Medicinski fakultet, 2008. - 512 str. : ilustr. ; 
24 cm 
ВУКАСОВИЋ, Драган 
        Menadžersko računovodstvo / Dragan Vukasović. - 
Subotica : D. Vukasović, 2008. - 388 str. : graf. prikazi ; 24 
cm 
ВУКСАН, Радослав 
        Орлов чот / Радослав Вуксан ; приредила 
Србослава Вуксан. - Нови Сад : С. Вуксан, 2008. - 200 
стр. ; 21 cm 
ВУКСАНОВИЋ, Данило 
        Epizoda / Danilo Vuksanović ; [crteži i slike Danilo 
Vuksanović ; prevod Katarina Blagojević]. - Petrovaradin : 
Futura, 2008. - 52 str. : ilustr. ; 15 cm 
ВУКСАНОВИЋ, Искра 
        Kroki / Iskra Vuksanović. - Vršac : UG “Rafinerija”, 
2008. - 112 str. : ilustr. ; 23 cm 
ВУЛИЋ, Валентина 
        Верујем у црвене реке / Валентина Вулић. - 
Сремска Каменица : Графопласт Јосић, 2008. - 48 стр. ; 
21 cm 
WHO will remember me? : youth in action for saving Eu-
ropean biodiversity / edited by Igor Jezdimirović. - Novi 
Sad : Environment Engineering Group, 2008. - 38 str. : 
ilustr. ; 29 cm 
VŠETKY deti tohto sveta : rozprávky, bájky a povied-
ky z literatúry rôznych národov / [výber urobili Tomis-
lav Cvetković a Mirjana Karanovićová ; ilustrovala Bil-
ja Mirosavljevićová]. - 5. vyd. - Београд : Завод за 
уџбенике, 2008. - 85 str. : ilustr. ; 20 cm 
ГАЗДИЋ, Сретко 
        Песме из броја 12 / Сретко Газдић. - Инђија : 
Књижевни клуб “Мирослав Мика Антић”, 2008. - 69 
стр. : илустр. ; 21 cm 
ГАЛОГАЖА, Милан 
        Principi poslovne ekonomije / Milan P. Galogaža. - 
Sremska Kamenica : Galo Gaza, 2008. - 1684 str. s razl. 
pag. : ilustr. ; 21 cm 
ГАРДИ-Ковачевич, Ирина 
        Дванац сказки : сказки / Ирина Гарди-Ковачевич 
; [илустрациї Мария Ковачевич]. - 1. вид. - Нови Сад : 
Руске слово, 2008. - 104 стр. : илустр. ; 21 cm 
GÁRDONYI, Géza 
        A mindentudó kalap : [Cifra mese és más történetek 
: házi olvasmány az általános iskolák 2. osztálya számára] 
/ Gárdonyi Géza ; [válogatta, az útószót írta, valamint je-
gyzetekkel ellátta Pál Ilona ; illusztrálta Csikós Viktória]. 
- 2. kiad. - Београд : Завод за уџбенике, 2008. - 116 str. : 
ilustr. ; 23 cm 
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ГАЋИНОВИЋ, Миливоје 
        Догађаји и сећања : све ме ране мога рода боле / 
Миливоје Гаћиновић. - Нови Сад : Просвета, 2008. - 
395 стр. ; 21 cm 
ГИЈО, Рене 
        Бела грива / Рене Гијо ; [илустрације Младен 
Анђелковић]. - Нови Сад : Школска књига, 2008. - 90 
стр. : илустр. ; 17 cm 
ГИМНАЗИЈА у Кикинди у периоду од 1983-2008. 
године. - Кикинда : Историјски архив, 2008. - 148 стр. : 
илустр. ; 24 cm 
ГЛАВАШ, Дарко 
        Мудријаш. 2 / Дарко Главаш. - Нови Сад : Абрака 
дабра, 2008. - 72 стр. : илустр. ; 23 cm 
ГЛАДОВИЋ, Павле 
        Tehnologija drumskog saobraćaja / Pavle Gladović. 
- Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2007. - 350 str. : ta-
bele, graf. prikazi ; 24 cm 
GRAĐANIN u fokusu: ka evropskim vrednostima i stan-
dardima : panel: Srbija na evropskom putu: ekonomski iza-
zovi pridruživanja / [priredila Snežana Kresoja]. - Novi 
Sad : Centar za politiku i evroatlansko partnerstvo : Graph 
Style, 2008. - 126 str. ; 24 cm 
ГРАЂАНСКО васпитање : VII разред основне школе 
/ [ауторке Смиљана Грујић ... и др.]. - Београд : 
Министарство просвете, 2008. - 84 стр. : илустр. ; 28 
cm 
ГРИГОРЈЕВ-Мунитлак, Соња 
        Hemija / Sonja Grigorjev-Munitlak. - 3. izd. - Novi 
Sad : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2008. - VI, 
[350] str., [1] presavijen list : ilustr. ; 25 cm 
ГРИМ, Јакоб 
        Трнова ружица / Браћа Грим ; [илустрације Биљана 
Миросављевић]. - Нови Сад : Школска књига, 2008. - 
76 стр. : илустр. ; 17 cm 
ГРОБЕЛ, Лоренс 
        Brando : razgovori / Lorens Grobel ; s engleskog 
[prevela] Tanja Brkljač. - Novi Sad : Stylos, 2008. - 213 
str. ; 21 cm 
ГРОШИН, Љиљана 
        Zalutale duše / Ljiljana Grošin ; [ilustracije Dragica 
Kojić]. - 1. izd. - Inđija : Književni klub “Miroslav Mika 
Antić”, 2008. - 84 str. : ilustr. ; 20 cm 
ГРУБОР, Александар 
        Marketing istraživanja : integralni deo međunarodnog 
marketing programa / Aleksandar Grubor. - Subotica : Eko-
nomski fakultet, 2008. - 191 str. ; 24 cm 
ГУЈАНЧИЋ, Томо 
        Због тебе / Томо Гујанчић. - Кикинда : Књижевно 
удружење, 2008. - 55 стр. ; 20 cm 
ДАВИДОВ, Зорица 
        А лепо сам ти казала--- / Зорица Давидов. - 
Зрењанин : Арт-пројект, 2008. - 100 стр. ; 21 cm 
ДАЛИ, Салвадор 
        Ja sam genije / Salvador Dali ; izbor i prevod Branka 
Petrović. - 2. izd. - Novi Sad : Solaris, 2008. - 114, [14] str. 
: ilustr. ; 19 cm 
ДАНИЛОВИЋ, Бранислав 
        Gakovo i Kruševlje : logori za podunvske švabe u 
Bačkoj : 1945-1947 godine / Branislav Danilović. - Som-
bor : Istorijski arhiv, 2008. - 138 str. : graf. prikazi ; 23 cm 

ДЕЈВИС, Ентони 
        Public relations : od A do Z : sve što treba da znate o 
odnosima s javnošću uz pomoć 501 pitanja / Anthony Da-
vis ; [prevod Branislava Vukić i Marijana Ćurguz]. - 2. izd. 
- Novi Sad : Adizes, 2008. - 352 str. ; 20 cm 
ДЕМИЋ, Мирко 
        Molski akordi / Mirko Demić. - Zrenjanin : Agora, 
2008. - 174 str. : ilustr. ; 21 cm 
ДЕСНИЦА, Владан 
        Projektovanje elektronskih kola pomoću računara : 
osnovni udžbenik / Vladan Desnica. - Novi Sad : Fakultet 
tehničkih nauka, 2007. - VI, 192 str. : ilustr. ; 24 cm 
ДЕСНИЦА, Елеонора 
        Principi projektovanja mašina / Desnica Eleonora, 
Milan Nikolić, Živoslav Adamović. - Zrenjanin : Tehnički 
fakultet “Mihajlo Pupin”, 2008. - 383 str. : graf. prikazi ; 
25 cm 
ДЕФО, Данијел 
        Робинсон Крусо / Данијел Дефо ; [илустрације 
Младен Анђелковић]. - Нови Сад : Школска књига, 
2008. - 328 стр. : илустр. ; 17 cm 
ДИВЉАК-Арок, Гордана 
        Gospođa na lopati : faraonska kletva ili običan baksu-
zluk : priručnik za polomljene i buduće kostolomce / Gor-
dana Divljak-Arok. - Novi Sad : Cekom books, 2007. - 143 
str. ; 17 cm 
DIDAKTIČKO-metodički aspekti studentske prakse u 
partnerskim relacijama fakulteta i škola / Spomenka Budić 
... [et al.] ; [prevodilac Irena Fendrik Ivančin]. - Novi Sad : 
Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 2008. - 160 str. : 
ilustr. ; 25 cm 
ДИКИЋ, Нада 
        Култура комуникације / Нада Дикић. - 1. изд. - 
Ниш : Виша економска школа, 2008. - 222 стр. : илустр. 
; 24 cm 
DOBAI, József 
        A Tordai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 100 éve = 100 
godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Torda / [a szö-
veget írta Dobai József]. - Torda : A Tordai Önkéntes 
Tűzoltó-Egyesület, 2008. - 32 str. : ilustr. ; 21 cm 
ДОМИЋ, Маја 
        Zvezdane prašine / Maja Domić. - Sombor : I. Domić, 
2008. - 96 str. : ilustr. ; 20 cm 
ДОНОВИЋ, Жељко 
        Piknik u paklu / Željko Donović. - Vršac : UG “Rafin-
erija”, 2008. - 72 str. ; 23 cm 
ДОХЕРТИ, Сем 
        Prvi koraci : jednostavan vodič za biblijsku službu 
deci / Sem Doherti ; [prevela s engleskog Jelica Makaji]. 
- Sremska Mitrovica : Dete i svet, 2008. - 252 str. : ilustr. ; 
21 cm 
ДОШЕНОВИЋ, Миливоје 
        Пегазов лет : (збирка сонетних венаца) / Миливоје 
Дошеновић. - 1. изд. - Нови Сад : Domla-publishing, 
2008. - 150 стр. : илустр. ; 21 cm 
ДРИЈЕ ла Рошел, Пјер 
        Dnevnik prevarenog čoveka / Pjer Drije la Rošel ; sa 
francuskog prevela Ivana Utornik. - Konačno izd. - Novi 
Sad : Kiša : Prometej, 2008. - 293 str. ; 18 cm 
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DRUŠTVENO-ekonomski razvojni plan Potis-
ja : društveno-ekonomska analiza postojećeg stanja u 
opštinama u regionu Potisja : analiza izabranih sekto-
ra : plan razvoja / [autori Fuada Stanković ... [et al.]]. 
- Novi Sad : Pokrajinski sekretarijat za privatizaci-
ju, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća : Centar za 
strateška ekonomska istraživanja “Vojvodina CESS”, 2008. 
- 157 str. : ilustr. ; 24 cm 
ДУНЂЕРОВИЋ, Ратко 
        Osnovi psihologije menadžmenta / Ratko Dunđerović. 
- Novi Sad : Cekom, 2008. - 326 str. : ilustr. ; 23 cm 
ДУНЂИН, Јован 
        Измирна равница / Јован Дунђин. - Нови Сад : 
Тиски цвет, 2008. - 136 стр. ; 21 cm 
ДУНЂИН, Јован 
        Ноћни дневник / Јован Дунђин. - Нови Сад : Тиски 
цвет, 2008. - 149 стр. ; 20 cm 

Ђ, Е

ЂУКИЋ, Драгутин А. 
        Од Хазара до Лазара / Драгутин А. Ђукић. - Нови 
Сад : Будућност, 2008. - 113 стр. ; 21 cm 
ЂУЛИНАЦ, Татјана 
        5-а страна света / Татјана Ђулинац ; [илустрације 
Татјана Ђулинац]. - Зрењанин : Арт-пројект, 2008. - 80 
стр. : илустр. ; 21 cm 
ЂУРЂЕВИЋ, Мирјана 
        Parking svetog Savatija / Mirjana Đurđević. - Zren-
janin : Agora, 2008. - 238 str. ; 21 cm 
ЂУРИЋ, Ђорђе М. 
        Психологија и образовање : основе педагошке 
психологије / Ђорђе М. Ђурић. - Нови Сад : Факултет 
за правне и пословне студије : Прометеј, 2008. - 223 
стр. : илустр. ; 24 cm 
ЂУРИЋ, Жељко Р. 
        Свет који нестаје и свет који настаје / Жељко 
Р. Ђурић. - Београд : Академија СПЦ за иконопис и 
обнову живописа, 2008. - 72 стр. : илустр. ; 22 cm 
ЂУРИЋ-Кузмановић, Татјана 
        Poslovno okruženje / Tatjana Đurić Kuzmanović. - 1. 
izd. - Novi Sad : Alfa-graf NS, 2008. - VIII, 325 str. : ilustr. 
; 24 cm 
ЂУРИЧИЋ, Драгиша 
        Bez psovke : ispred Brane (Crnčević) pesme / Dragiša 
Đuričić - Giša. - Crvenka : Književni klub Krčevine, 2008. 
- 72 str. : ilustr. ; 21 cm 
ЂУРИШИЋ, Милован 
        Годишњи и месечни планови рада / [Милован 
Ђуришић]. - Зрењанин : Екопрес, 2008. - 78 стр. : 
обрасци, табеле ; 30 cm 
ЕГЕРИЋ, Весна 
        Пролећни псалми / Весна Егерић. - Сремски 
Карловци : Бранково коло, 2008. - 126 стр. ; 21 cm 
ЕЛЕЗОВИЋ, Слободан 
        Памет и зановет : в(рба)ашарије / Слободан 
Елезовић ; [поговор Радомир Мићуновић]. - Нови Сад : 
Будућност, 2008. - 194 стр. ; 20 cm 
EMIL Dirkem : 1858-2008 / priredio Dušan Marinković ; 
prevodioci Olja Petronić, Milana Bošković. - Novi Sad : 
Mediterran publishing, 2008. - 365 str. : ilustr. ; 21 cm 
ЕНДЕ, Михаел 
        Beskrajna priča / Mihael Ende ; prevela s nemačkog 
Mirjana Popović. - Novi Sad : Ružno pače, 2008. - 479 str. 
; 21 cm 

ENCIKLOPEDIJA ptica / [glavni i odgovorni urednik 
Svetlana Velimirović ; prevodioc Aleksandra Reljin]. - 
Novi Sad : Zmaj : Atlantis, 2008. - 655 str. : ilustr. ; 26 cm 
ЕРАКОВИЋ, Радослав 
        Религиозни еп српског предромантизма / Радослав 
Ераковић. - Нови Сад : Матица српска, 2008. - 289 стр. 
; 24 cm 
ЕРДЕЉАНИН, Анђелко 
        Највећи коњ у Србији / Анђелко Ердељанин. - 
Петроварадин : Футура, 2008. - 80 стр. ; 20 cm 
ЕРЦЕГ, Бранко 
        Laž i prevara : razumijevanje prave prirode astrologije 
/ Branko Erceg. - Banja Luka : Antiohija ; Silbaš : Syloam, 
2008. - 120 str. ; 17 cm 

Ж, З, И

ЖДРЊА, Весна 
        Kultura govora : priručnik / Vesna Ždrnja. - 1. izd. - 
Novi Sad : Psihopolis institut, 2008. - 79 str. ; 21 cm 
ЖИВАНОВ, Милош Б. 
        Optoelektronika : laboratorijske vežbe : praktikum : 
pomoćni udžbenik / Miloš B. Živanov, Miloš P. Slanka-
menac. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2008. - 110 
str. : ilustr. ; 24 cm 
ŽIVEO engleski! : prve reči i slike / [prevod Zorana Mali-
vuk-Milošević]. - Novi Sad : NS Panonija, 2008. - [40] str. 
: ilustr. ; 21 x 17 cm 
ЖИД, Андре 
        Podrumi Vatikana : sotija / Andre Žid ; prevod Marko 
Ristić. - 2. izd. - Novi Sad : Vega media, 2008. - 258 str. ; 
20 cm 
ЖИЖЕК, Славој 
        Ispitivanje realnog / Slavoj Žižek ; priredili Reks 
Batler i Skot Stivens ; preveo s engleskog Milan Brdar. - 
Novi Sad : Akademska knjiga, 2008. - 421 str. ; 21 cm 
ЗА један танго / [Горан Арсенијевић Гарсија... [и др.]. - 
Нова Пазова : Бонарт, 2008. - 136 стр. ; 20 cm 
ЗАВИЧАЈ у срцу куца / Весна Кнежевић ... [и др.]. - 
Рума : Српска књига, 2008. - 60 стр. ; 20 cm 
ЗАКИЋ, Владимир 
        Finansijsko računovodstvo / Vladimir Zakić, Slaviša 
Đukanović. - Novi Sad : Visoka poslovna škola strukovnih 
studija, 2008. - IX, 450 str. : tabele ; 24 cm 
ZAŠTITA životne sredine Republike Srbije : između poli-
tike i prakse približavanja EU : (zbornik radova) / urednik 
Slavko Bogdanović. - Novi Sad : Jugoslovensko udruženje 
za vodno pravo, 2008. - 183 str. : ilustr. ; 24 cm 
ЗБИЉИЋ, Драгољуб 
        Неверне љубави / Драгољуб Збиљић и Кармен 
Антић. - Нови Сад : Ћирилица, 2008. - 239 стр. : 
илустр. ; 21 cm 
ZBIRKA zadataka iz fizike / Milica Vučinić-Vasić ... [et 
al.]. - 2. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2008. - 
213 str. : graf. prikazi ; 24 cm 
ЗБОРНИК радова ВШОВ “Зора Крџалић Зага” / [главни 
и одговорни уредник Стеван Илић ; преводилац Тања 
Бркљач]. - Кикинда : ВШОВ “Зора Крџалић Зага”, 
2007. - 250 стр. : илустр. ; 24 cm 
ZBORNIK radova sa 2. kongresa Saveza pčelarskih orga-
nizacija Srbije. - Beograd : Savez pčelarskih organizacija 
Srbije, 2008. - 143 str. : ilustr. ; 25 cm 
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ЗВЕКИЋ-Душановић, Душанка 
        Приручник : за наставнике српског као нематерњег 
језика : уз уџбенике за 3. и 4. разред основне школе 
/ Душанка Звекић-Душановић, Наташа Добрић ; 
[илустрације Душан Дуда Вукојев]. - 1. изд. - Београд : 
Завод за уџбенике, 2008. - 137 стр. : илустр. ; 24 cm 
A ZENTAI kőkecske : válogatás a magyar mondakincsből / 
[válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető szöveget és az ap-
parátust írta Jung Károly ; illusztrálta Recskó Diana]. - 2. 
kiad. - Београд : Завод за уџбенике, 2008. - 125 str. : ilus-
tr. ; 22 cm 
ЗИСКИНД, Патрик 
        Parfem : hronologija jednog zločina / Patrik Ziskind 
; sa nemačkog preveo Zlatko Krasni. - 4. izd. - Novi Sad : 
Solaris, 2008. - 273 str. ; 19 cm 
ЗЛАТНА јабука и девет пауница : избор народних 
приповедака, бајки, прича и лирских песама / [уредник 
Бранка Бубањ ; илустрације Биљана Миросављевић]. 
- Нови Сад : Школска књига, 2008. - 76 стр. : илустр. ; 
17 cm 
ЗОДИЈАТЕС, Спирос 
        Izlečenje, ispovest i molitva : tumačenje iz Jakovljeve 
poslanice : (25 poglavlja dela The Behavior of Belief) / 
Spiros Zodijates. - Novi Sad : MBM-plas, 2008. - 176 str. 
; 17 cm 
IGNJATOVIĆ, Milan 
        Vybrané kapitoly z psychiatrickej ambulantnej klin-
ickej praxe / Milan a Dana Ignjatovičová. - Vršac : Visoka 
škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, 2008. - 
241 str. : tabele ; 25 cm 
INTERNATIONAL Scientific Meeting “The Shared Histo-
ry: The Second World War and National Question in ex Yu-
goslavia” (2008 ; Sevilla) 
        The shared history: The Second World War and na-
tional question in ex Yugoslavia. - Novi Sad : Grafomarket-
ing, 2008. - 159 str. ; 25 cm 
INTERNATIONAL Conference on Informatics, Educa-
tional Technology and New Media in Education (5 ; 2008 
; Sombor) 
        Summary book / The Fifth International Conference 
on Informatics, Educational Technology and New Media in 
Education, Sombor, 2008. - Sombor : Faculty of Education, 
2008. - 70 str. : ilustr. ; 24 cm 
INFORMATOR : za roditelje dece sa potrebom za 
društvenom podrškom, aktiviste i stručnjake / [urednica 
Tatjana Lazor]. - Beograd : Centar za interaktivnu peda-
gogiju ; Novi Sad : Lokalni inkluzivni tim, 2008. - 81 str. : 
ilustr. ; 21 cm 

Ј, К
ЈАНАРАС, Христо 
        Азбучник вере / Христо Јанарас ; [са грчког превео 
С. [Станимир] Јакшић]. - 3. изд. - Нови Сад : Беседа, 
2008. - 244 стр. ; 21 cm 
ЈАНКОВИЋ, Никола 
        Модели за предвиђање развоја пољопривреде 
Србије : рачун временских серија / Никола Јанковић. - 
Нови Сад : Пољопривредни факултет, 2008. - 268 стр. : 
граф. прикази ; 30 cm 
ЈАНКОВИЋ, Снежана 
        Књига поља индивидуалних пољопривредника 
/ [аутори Снежана Јанковић, Славен Продановић]. - 
Београд : Институт за примену науке у пољопривреди, 
2008. - 100 стр. : илустр. ; 30 cm 

ЈАСЕНИЧКИ токови / [главни и одговорни уредник 
Владан Јаковљевић]. - Суботица : Српски културни 
центар “Свети Сава”, 2007. - 104 стр. ; 24 cm 
ЈАШОВИЋ, Предраг 
        Књижевне притоке II / Предраг Јашовић. - Нови 
Сад : Бистрица, 2008. - 178 стр. ; 20 cm 
ЈЕЛИЋ Грновић, Мићо 
        Путешествије : монографија / Мићо Јелић 
Грновић. - Рума : Српска књига, 2008. - 524 стр. ; 24 cm 
JELHÁLÓ : összehasonlító irodalomtudományi, nyelvé-
szeti és médiaközi kutatások / [szerkesztő Csányi Erz-
sébet]. - Újvidék : Bölcsészettudományi Kar : Vajdasági 
Magyar Felsőoktatási Kollégium, 2008. - 221 str. ; 22 cm 
ЈЕРКОВИЋ, Иван 
        Razvojni problemi: od teorije do intervencije : zbirka 
tekstova o teoriji i praksi u kliničkoj psihologiji razvojnog 
doba / Ivan Jerković. - Novi Sad : Futura publikacije, 2008. 
- 247 str. ; 21 cm 
ЈЕРОТИЋ, Љиљана 
        U zemlji luda / Ljiljana Jerotić. - Ruma : Srpska knji-
ga, 2008. - 265 str. ; 21 cm 
ЈОВАНОВИЋ-Змај, Јован 
        Ала је леп овај свет : избор поезије за децу : 
[лектира за 1. разред основне школе] / Јован Јовановић 
Змај ; [приредио Владимир Миларић ; илустратор 
Дарко Ђорђевић]. - 10. изд. - Београд : Завод за 
уџбенике, 2008. - 39 стр. : илустр. ; 23 cm 
ЈОЊЕВ, Живојин 
        Srce / Živojin Jonjev. - 1. izd. - Novi Sad : Ž. Jonjev, 
2008. - 136 str. : ilustr. ; 23 cm 
ЈОШАНОВ, Борислав 
        Softverski inženjering / Borislav Jošanov, Pere Tum-
bas. - Novi Sad : Visoka poslovna škola strukovnih studija, 
2008. - 215 str. : graf. prikazi ; 24 cm 
JUHÁSZ, András 
        A kúlai Népkör 140 éve : dokumentumok és tények 
tükrében / Juhász András. - Újvidék : Forum, 2008. - 147 
str. : ilustr. ; 24 cm 
КАД сам био велики : избор из југословенске поезије 
за децу / [уредник Бранка Бубањ ; илустрације Младен 
Анђелковић]. - Нови Сад : Школска књига, 2008. - 58 
стр. : илустр. ; 17 cm 
КАЗИВАЊА једног боготражитеља своме духовном 
оцу. - 3. изд. - Нови Сад : Беседа, 2008. - 252 стр. : 
илустр. ; 21 cm 
КАЈТЕЗ, Никола 
        Експериментална пловидба : илустрована 
филозофска читанка / Никола Кајтез ; илустровао 
Милета Поштић. - Нови Сад : Hosteen Mindustry, 2008. 
- 113 стр. : илустр. ; 21 cm 
KALAPIS, Zoltán 
        “Negyvennyolcnak nagy idejében” : bácskaiak és 
bánátiak a szabadságharcban / Kalapis Zoltán ; [a fényké-
peket és a reprodukciókat Németh Mátyás készítette]. - 
Újvidék : Forum, 2008. - 173 str. : ilustr. ; 24 cm 
КАЊУК, Јорам 
        Vaserman / Joram Kanjuk ; preveo s francuskog Ilija 
Čanak. - Novi Sad : Ružno pače, 2008. - 175 str. ; 19 cm 
КАПЕТАН Џон Пиплфокс : избор позоришних комада 
за децу / [уредник Бранка Бубањ ; илустрације Биљана 
Миросављевић]. - Нови Сад : Школска књига, 2008. - 
69 стр. : илустр. ; 17 cm 
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КАПОР, Дарко В. 
        Физика : приручник за наставнике : за 8. разред 
основне школе / Дарко В. Капор ; [илустрације Зоран 
Пешкан]. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2008. - 
64 стр. : илустр. ; 24 cm 
КАПОР-Стануловић, Нила 
        Osnove komunikologije i poslovnog komuniciranja 
: skripte za ispit / Nila Kapor-Stanulović, Petar Vrgović. - 
Novi Sad : Alfa-graf NS, 2008. - 162 str. : graf. prikazi, ta-
bele ; 24 cm 
КАРАКЛАЈИЋ, Марија 
        Drame / Marija Karaklajić ; pogovor Svetislav Jova-
nov. - Irig : Srpska čitaonica, Fond “Borislav Mihajlović 
Mihiz”, 2007. - 201, 212 str. : autorova slika ; 21 cm 
КАРПУЗОВИЋ, Небојша Н. 
        Шаран Деран : [дечија књига] / Небојша Н. 
Карпузовић ; [илустрација Богдан Љубичић]. - Нови 
Сад : Offset print, 2008. - 51 стр. : илустр. у бојама ; 24 
cm 
КАРПУЗОВИЋ, Небојша Н. 
        Шарано Дерано : [ћхаворенто лил] / Небојша Н. 
Карпузовић ; [пилтаримата Богдан Љубичић ; накхада 
Игор Димић]. - Нови Сад : Offset print, 2008. - [52] стр. : 
илустр. у бојама ; 24 cm 
КАФКА, Франц 
        Мандат : из заоставштине / Франц Кафка ; избор, 
превод и поговор Срдан Богосављевић. - 1. изд. - Нови 
Сад : Адреса, 2008. - 183 стр. ; 20 cm 
КЕРОЛ, Луис 
        Алиса у земљи чуда / Луис Керол ; [илустрације 
Биљана Миросављевић]. - Нови Сад : Школска књига, 
2008. - 113 стр. : илустр. ; 17 cm 
КЕРТЕС, Имре 
        Kadiš za nerođeno dete / Imre Kertes ; prevod Arpad 
Vicko. - 2. izd. - Novi Sad : Vega media, 2008. - 125 str. ; 
21 cm 
КИУРСКИ, Јелена 
        Хемија у графичком инжењерству : практикум / 
Јелена Киурски, Миљана Прица, Јулија Фишл. - 2. изд. 
- Нови Сад : Факултет техничких наука, 2007. - 158 стр. 
: илустр. ; 24 cm 
КЉАИЋ, Лепосава 
        Бошко Брзић / Лепосава Кљаић. - 1. изд. - Нови 
Сад : Градска библиотека, 2008. - 60 стр. : илустр. ; 19 
cm 
КЉАИЋ, Лепосава 
        Соколско друштво Нови Сад : од 1905-1941. / 
Лепосава Кљаић. - Нови Сад : Art print, 2008. - 74 стр. : 
илустр. ; 21 cm 
КОВАЧ, Ристо 
        Пројектовање ливница и ливничке технологије / 
Ристо Ковач. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 
2007. - XII, 285 стр. : граф. прикази ; 24 cm 
КОВАЧЕВИЋ, Марко 
        Вук / Марко Ковачевић. - Сремски Карловци : 
Бранково коло, 2008. - 99 стр. ; 21 cm 
КОЗАРА у срцу. - Нови Сад : Талија граф, 2008. - 343 
стр. : илустр. ; 21 cm 
КОЛАРОВ, Игор 
        СМС приче / Игор Koларов ; илустрације 
Александар Жужа. - Зрењанин : Градска народна 
библиотека “Жарко Зрењанин”, 2008. - 128 стр. : 
илустр. ; 21 cm 

КОНСТАНТИНОВИЋ, Јордан Б. 
        Родослов Константиновића, село Шишава, 
општина Власотинце / Јордан Б. Константиновић. 
- Нови Сад : Ј. Константиновић, 2008. - 85 стр., [3] 
пресавијена листа : илустр. ; 30 cm 
КОНСТАНТИНОВИЋ, Стеван 
        Руска проза од Гнатюка по 1941. рок : 
интерпретациї / Стеван Константинович. - 1. вид. - 
Нови Сад : Руске слово, 2008. - 80 стр. ; 21 cm 
КОНФЕРЕНЦИЈА “Мрежа омбудсмана за децу у 
Југоисточној Европи” (2 ; 2007 ; Будва) 
        Zbornik radova / [Druga] Konferencija “Mreža om-
budsmana za decu u Jugoistočnoj Evropi”, Budva, 17-19. 
oktobar 2007. ; [organizatori Zaštitnik ljudskih prava i slo-
boda Crne Gore [i] Pokrajinski ombudsman [i] Regional-
na kancelarija Save the Children Norway za Jugoistočnu 
Evropu ; prevod sa engleskog i na engleski Ana Knežević, 
Ankica Dragin ; fotografije Veljko Šćekić]. - Novi Sad : 
Pokrajinski ombudsman, 2008. - 65, 75 str. : ilustr. ; 21 cm 
КОНФЕРЕНЦИЈА “Омбудсман против двоструке 
дискриминације жена” (2006 ; Нови Сад) 
        Ombudsman protiv dvostruke diskriminacije žena : 
zbornik radova i prezentacija / [organizator] Pokrajinski 
ombudsman Misija OEBS u Srbiji. - Novi Sad : Pokrajins-
ki ombudsman, 2008. - 75, 72 str. : ilustr. ; 21 cm 
КОНЧАР, Јелена 
        Elektronska trgovina / Jelena Končar. - 2. izd. - Subot-
ica : Ekonomski fakultet, 2008. - X, 408 str. : ilustr. ; 24 cm 
КОПИЛОВИЋ, Андрија 
        Razgovori s Antom Sekulićem / Andrija Kopilović, 
Milovan Miković. - Subotica : Katolički Institut za kulturu, 
povijest i duhovnost “Ivan Antunović”, 2008. - 160 str. : 
ilustr. ; 24 cm 
КОРАЋ-Мандић, Данијела 
        Priručnik o reproduktivnom zdravlju za vršnjačke 
edukatore / autori Danijela Korać-Mandić, Biljana 
Rašković. - Novi Sad : Novosadski humanitarni centar, 
2008. - 68 str. : ilustr. ; 21 cm 
КОРИЦА, Siniša 
        Autobiografija istorije / Siniša Korica. - Novi Sad : 
Prometej, 2008. - 403 str. : autorova slika ; 24 cm 
КОРИЦА, Никола 
        Ђе ћемо сад? : поеме / Никола Корица. - 4. 
допуњено и проширено изд. - Стара Пазова : Центар за 
културу, 2008. - 95 стр. ; 21 cm 
KORCSIK, Anikó 
        Cika ide párom : magyar népi gyerekjátékok 
Óbecséről / Korcsik Anikó és Cseszák Balázs. - Óbecse 
: Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör : Lux Color Printing, 
2008. - 80 str. : ilustr. ; 24 cm 
КОСТИЋ, Раденко 
        Podna transportna sredstva / Radenko Kostić, Milosav 
Georgijević. - Novi Sad : IPC-NS, 2008. - 147 str. : ilustr. 
; 25 cm 
КОСТОВИЋ, Светлана 
        Pigamalion u razredu / Svetlana Kostović. - Novi Sad 
: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 2008. - 153 str. 
; 25 cm 
КРАСНИЋ, Томо 
        Модел за оптимирање структуре повртарске 
производње / Томо Краснић. - Нови Сад : Тампограф, 
2008. - 216 стр. : граф. прикази ; 25 cm 
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КРКЉУШ, Љубомирка 
        Историја држава и права српског народа / 
Љубомирка Кркљуш. - Нови Сад : Правни факултет, 
Центар за издавачку делатност, 2008. - 373 стр. ; 24 cm 
КРШЕВ, Борис 
        Istorija ekonomskih i pravnih odnosa / Boris Kršev. 
- 2. dopunjeno izd. - Novi Sad : Fakultet za pravne i po-
slovne studije ; Bar : Fakultet za poslovni menadžment ; 
Novi Sad : Prometej, 2008. - 279 str. ; 24 cm 
КУЗМАНОВИЋ, Синиша 
        Industrijski dizajn / Siniša Kuzmanović. - Novi Sad : 
Fakultet tehničkih nauka, 2008. - 235 str. : ilustr. ; 24 cm 

Л, Љ, М

LÁBADI, Zsombor 
        A lebegés iróniája : Sziveri-szinopszis / Lábadi Zsom-
bor. - Újvidék : Vajdasági Magyar Felsőokotatási Kollégi-
um, 2008. - 176 str. ; 23 cm 
ЛАЗАР, Жолт 
        Značaj primitivne magije : antropološko-sociološki 
pristup / Žolt Lazar. - Novi Sad : Mediterran Publishing, 
2008. - 220 str. ; 21 cm 
ЛАЛОШЕВИЋ, Душан 
        Др Адолф Хемпт и оснивање Пастеровог 
завода у Новом Саду / Душан Лалошевић. - Нови 
Сад : Медицински факултет : Научно друштво за 
историју здравствене културе Војводине : Друштво за 
популаризацију науке, 2008. - 120 стр. : илустр. ; 22 cm 
ЛАЛОШЕВИЋ, Славица 
        Pardon ljubavi / Slavica Lalošević. - 1. izd. - Novi Sad 
: Stylos, 2008. - 180 str. : ilustr. ; 24 cm 
ЛАСТАВИЦА, Дане Р.
        Bezdane jame Nezavisne države Hrvatske ždernjače 
srpskog naroda : 1941- / Dane R. Lastavica. - Beograd : D. 
R. Lastavica, 2008. - 379 str. : ilustr. ; 25 cm 
ЛИСКЕ у шевару : њих осамнаест / [главни уредник 
Добрица Ерић]. - Рума : Српска књига, 2008. - 60 стр. ; 
20 cm 
ЛОНДОН, Џек 
        Зов дивљине / Џек Лондон ; [илустровао Стеван 
Брајдић]. - Нови Сад : Ризница лепих речи, 2008. - 93 
стр. : илустр. ; 20 cm 
ЛУЧИЋ, Љиљана 
        Geopolitika : od političke geografije do ekonomske 
globalizacije / Ljiljana Lučić. - Novi Sad : Visoka poslovna 
škola strukovnih studija, 2008. - 202 str. : ilustr. ; 24 cm 
A MAGYAR Tudomány Napja a Délvidéken : 2007 : tudo-
mányos tanácskozás / [szerkesztő Szalma József]. - Újvi-
dék : Atlantis, 2008. - 150 str. : ilustr. ; 24 cm 
МАКСИМОВИЋ, Десанка 
        Тако је причала мени моја бака : бајке : [лектира 
за 1. разред основне школе] / Десанка Максимовић 
; [приредио Павле Илић ; илустратор Биљана 
Миросављевић]. - 11. изд. - Београд : Завод за 
уџбенике, 2008. - 45 стр. : илустр. ; 23 cm 
MALA knjiga za velike roditelje : priručnik za vaspitanje 
dece / Zoran Milivojević ... [et al.] ; prevod sa slovenačkog 
Ivana Rakić ; [stručna redakcija prevoda Nataša Cvejić 
Starčević ; ilustracije Rajko Bajt]. - 2. izd. - Novi Sad : Psi-
hopolis institut, 2008. - 157 str. : ilustr. ; 21 cm 
MALA knjiga za velike starše : priročnik za vzgojo otrok / 
Zoran Milivojević ... [et al.]. - 3. izd. - Novi Sad : Psihopo-
lis institut, 2008. - 118 str. : ilustr. ; 21 cm 

МАЛЕНИЦА, Антун 
        Римско право / Антун Маленица. - 8. изд. - Нови 
Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 
2008. - 420 стр. ; 24 cm 
MALI jezikoslovci su krenuli u školu : priručnik za srpski 
kao nematernji jezik : za prvi i drugi razred osnovne škole 
primenom komunikativno iskustvenog metoda / Melanija 
Mikeš ... [et al.]. - Novi Sad : Pedagoški zavod Vojvodine, 
2008. - 306 str. : tabele ; 23 cm 
МАНДИЋ, Аљоша 
        Utočište / Aljoša Mandić ; [ilustracije Jovana Despić]. 
- 1. izd. - Novi Sad : A. Mandić, 2008. - 54 str. : ilustr. ; 21 
cm 
МАРЈАНОВИЋ, Милош 
        Osnovi sociologije / Miloš Marjanović, Slobodan-
ka Markov. - 9. neizmenjeno izd. - Novi Sad : Prirodno-
matematički fakultet, 2008. - 276 str. ; 24 cm 
МАРКОВИНОВИЋ, Мирјана 
        Књига о представи : реконструкција представе 
Женидба и удадба Јована Стерије Поповића у режији 
Дејана Мијача на сцени Народног позоришта Сомбор : 
премијера 20. октобар 1975. / Мирјана Марковиновић. 
- Нови Сад : Позоришни музеј Војводине, 2008. - 159 
стр. : илустр. ; 24 cm 
МАТЕРІАЛИ до історії українців у Боснії. Т. 4 / зібрав 
і зредагував Роман МизЬ. - 1. вид. - Новий Сад : Руске 
слово : ГрекокатолицЬка парафія св. Петра і Павла, 
2008. - 271 стр. : илустр. ; 22 cm 
МАЏАРЕВИЋ, Света 
        Godine uspona : hronika LD “Fazan” Zrenjanin / 
Sveta Madžarević ; [saradnici Milivoj Momirski Braša ... 
et al.]. - Zrenjanin : Lovačko društvo “Fazan” : Lovačko 
udruženje “Zrenjanin” : Turistički savez opštine : Skupština 
grada ; Novi Sad : Dnevnik, 2008. - 123 str. : ilustr. ; 24 cm 
МЕГРО, Филип 
        Porodica na prvom mestu : korak po korak do idealne 
porodice / Filip Megro ; [prevod Tatjana Milosavljević]. - 
1. izd. - Novi Sad : Stylos, 2008. - 333 str. ; 21 cm 
MEDICINSKA nauka - etika i masmediji / urednik Vlad-
imir T. Jokanović. - Novi Sad : Akademija medicinskih 
nauka Srpskog lekarskog društva, Ogranak za Vojvodinu, 
2008. - 156 str. ; 30 cm 
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп “Драмска књижевност 
за децу” : зборник радова. - Сомбор : Педагошки 
факултет, 2008. - 170 стр. ; 25 cm 
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп Српско-мађарски 
односи кроз историју (2007 ; Нови Сад) 
        Српско-мађарски односи кроз историју : зборник 
радова са међународног научног скупа одржаног 
15. јуна 2007. године у Новом Саду / [организатори] 
Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за историју [и] 
Филозофски факултет у Источном Сарајеву ; [уредник 
Золтан Ђере ; превод резимеа на мађарски језик Ема 
Грајлах Хајду, на енглески Татјана Гојковић]. - Нови 
Сад : Филозофски факултет, 2007. - 468 стр. : илустр. ; 
25 cm 
МЕЂУНАРОДНО привредно право / Јелена Вилус 
... [и др.]. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за 
издавачку делатност, 2008. - 542 стр. ; 24 cm 
МЕЈЕР, Џојс 
        Mir : sve svoje brige baci na njega / Joyce Meyer ; 
prevod Branko Erceg. - Silbaš : Syloam, 2008. - 58 str. ; 17 
cm 
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МЕКЛУР-Гулдинг, Мери 
        Upravljanje brigama : učenje vedrine / Meri Meklur 
Gulding i Robert L. Gulding ; prevod sa engleskog Olgica 
Vuković. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2008. - 217 str. ; 
20 cm 
MELIORACIJE 08 : tematski zbornik radova / [uređivački 
i organizacioni odbor Mićo Škorić ... et al.]. - Novi Sad : 
Poljoprivredni fakultet, Departman za uređenje voda, 2008. 
- 156 str. : ilustr. ; 24 cm 
MENADŽMENT mudroslovlje : poslovice naroda sveta 
korisne za upravljanje sobom, ljudima i poslovima / obra-
dio i priredio Slobodan Ivošević. - Novi Sad : S. Ivošević, 
2008. - 220 str. ; 19 cm 
МЕРИЛ, Чарлс 
        Ograđena bašta : priča o jednoj školi / Čarls Meril 
=Charles Merrill ; [sa engleskog prevela Otilija Kiš]. - 2. 
izd. - Subotica : Vojvođanski centar za metodiku, 2008. - 
235 str. ; 21 cm 
MERKOVIĆ, Lazar 
        U ime pravde / Lazar Merković. - Subotica : Hrvatska 
riječ, 2008. - 244 str. ; 20 cm 
МЕСЕЛЏИЈА, Недељко 
        Sponzoruša / Nedeljko Meseldžija. - Zrenjanin : Grafi-
kam, 2008. - 144 str. ; 18 cm 
МЕСЕЛЏИЈА, Недељко 
        Tajkuni, gangsteri tranzicije / Nedeljko Meseldžija. - 
Zrenjanin : Grafikam, 2008. - 144 str. ; 17 cm 
МИЛАНОВИЋ, Снежана 
        Трептај душе / Снежана Милановић. - Инђија : 
Књижевни клуб “Мирослав Мика Антић”, 2008. - 105 
стр. : илустр. ; 21 cm 
МИЛИВОЈЕВИЋ, Зоран 
        Formule ljubavi : kako ne upropastiti sopstveni život 
tražeći pravu ljubav / Zoran Milivojević. - 2. izmenjeno 
izd., 10. štampanje. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2008. - 
480 str. ; 20 cm 
МИЛИВОЈЕВИЋ, Наташа 
        Igre značenja i kontrasti konteksta / Nataša 
Milivojević. - Novi Sad : Futura publikacije : Filozofski 
fakultet, 2008. - 99 str. ; 23 cm 
МИЛИН, Бошко 
        Lavirinti ekspresionizma : rane drame Josipa 
Kulundžića / Boško Milin. - Novi Sad : Sterijino pozorje, 
2008. - 142 str. ; 20 cm 
МИЛИЋ, Миодраг 
        Примена рачунара у електроенергетици : C++ : 
збирка решених задатака / Миодраг Милић, Радојица 
Бибић, Душко Бекут. - Нови Сад : Факултет техничких 
наука, 2007. - I, 86 стр. : граф. прикази ; 24 cm 
МИЛИЋЕВИЋ, Веселин 
        Покривач од звезда / Веселин Милићевић ; 
[илустровао Љубомир Сопка]. - Нови Сад : Будућност, 
2008. - 121 стр. : илустр. ; 21 cm 
МИЛОЈКОВИЋ-Ђурић, Јелена 
        Успони српске културе : књижевни и уметнички 
живот : 1900-1918 / Јелена Милојковић-Ђурић. - 
Сремски Карловци ; Нови Сад : Iздавачка књижарница 
Зорана Стојановића, 2008. - 234 стр. ; 23 cm 
МИЛОСАВЉЕВIЋ, Љубисав 
        Žene koje su menjale svet / Ljubisav Milosavljević, 
Valerija S. Klem. - Novi Sad : MK Panonia, 2008. - 84 str. 
: ilustr. ; 30 cm 

МИЛОСАВЉЕВИЋ, Слободан Ст. 
        Извор и притока / Слободан Ст. Милосављевић ; 
[цртежи Предраг Бајо Луковић]. - 1. изд. - Нови Сад : 
Stylos, 2008. - 96 стр. : илустр. ; 20 cm 
МИЛУТИНОВИЋ, Јована 
        Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih 
teorija vaspitanja 20. veka / Jovana Milutinović. - Novi Sad 
: Savez pedagoških društava Vojvodine, 2008. - 297 str. ; 
23 cm 
МИЛУТИНОВИЋ-Сарајлија, Сима 
        Историја Србије / Сима Милутиновић Сарајлија ; 
приредио Жарко Димић. - Бачка Паланка : Логос, 2008. 
- XLIII, 546 стр. : илустр. ; 21 cm 
МИЊЕВIЋ, Драгица 
        Даркова космичка путовања / Драгица Мињевић. - 
Нови Сад : Бистрица, 2008. - 63 стр. : илустр. ; 21 cm 
МИРКОВИЋ, Зоран 
        Slobodna igra / Zoran Mirković. - 2. prerađeno i do-
punjeno izd. - Novi Sad : Studentski kulturni centar, 2008. 
- 195 str. : ilustr. ; 21 cm 
МИТКОВИЋ, Мирослав 
        Госпођици / Мирослав Митковић Нам. - Сремски 
Карловци : Бранково коло, 2008. - 93 стр. ; 21 cm 
МИЦИЋ, Милан 
        Iскушење - живети у колонији : Банатско 
Карађорђево (1920-1941) : персонализована 
колонизација / Милан Мицић. - Житиште : Библиотека 
“Бранко Радичевић” ; Банатско Карађорђево : Месна 
заједница, 2008. - 244 стр. : илустр. ; 23 cm 
МЛАДЕНОВИЋ, Милан
        Завршна реч : увод у доба словесности / Слободан 
Вучитрн [тј.] Милан Младеновић од Лужице ; прослов 
Милан Петровић Церски ; поговор Станислав Никић 
; поговор за друго издање Небојша Ковачевић ; 
[илустрације Рајко Ковачевић Рунг]. - 3. изд. - Сремски 
Карловци ; Нови Сад : Iздавачка књижарница Зорана 
Стојановића ; Београд : Теслијанија - Бела голубица, 
2007. - 207 стр. : илустр. ; 18 cm 
MOJA lepa bašta : enciklopedija baštenskog bilja / [prevod 
Helena Boškov]. - Novi Sad : Prometej, 2008. - 310 str. : 
ilustr. ; 28 cm 
MOLNÁR, Gyöngyi 
        Csoncsikó : morovici gyermekvilág / Molnár Gyön-
gyi, Papp László ; [a bevezetőt írta Gulyás László ; kotta-
grafika Rózsa Tibor]. - Bácskossuthfalva : Moravicai Ér-
telmiségi Fórum, 2008. - 247 str. : ilustr. ; 23 cm 
МОНОГРАФИЈА = Monográfia : Основна школа 
“Мајшански пут”, Суботица = Majsai Úti Általános Is-
kola, Szabadka : 1908-2008 / [преводиоци, fordítók Bors-
its Hornyák Erika, Vuleković Beáta]. - Суботица : Grafo-
produkt, 2008. - 132 стр. : илустр. ; 21 cm 
MUDROSTI o vinu / [priredio] Marko Nadalin. - Ruma : 
Bjelić, 2008. - 123 str. : ilustr. ; 18 cm 
MULTIKULTURALNO obrazovanje : tematski zbornik ra-
dova. Knj. 3 = Multicultural education : proceedings of pa-
pers. Vol. 3. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za ped-
agogiju, 2008. - 180 str. ; 24 cm 

Н, Њ

НАРОДНА мудрост у изрекама и пословицама / 
[сакупила] Лиљана Радуловачки ; [превод на енглески 
Ана Васић]. - Сремска Митровица : Установа за 
неговање културе “Срем”, 2007. - 105 стр. ; 20 cm 
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НАРОДНЕ бајке / приређивач Александар Петровић. - 
Iнђија : А. Петровић, 2008. - 74 стр. : илустр. ; 21 cm 
НАСТОВIЋ, Iван 
        127 protumačenih snova / Ivan Nastović. - Novi Sad : 
Prometej, 2008. - 479 str. ; 20 cm 
НАУЧНА трибина историчара / [уредник Золтан Ђере]. 
- Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за историју, 
2008. - 95 стр. : илустр. ; 25 cm 
НАУЧНО-стручни симпозијум “Мултимедијалне 
технологије у каратеу” (2007 ; Нови Сад) 
        Nauka i karate sport : zbornik radova sa Naučno 
stručnog simpozijuma “Multimedijalne tehnologije u kara-
teu” 15. 12. 2007, Novi Sad / [organizatori] Karate savez 
Vojvodine [i] Fakultet za sport i turizam Novi Sad ; [ured-
nik Milan Nešić]. - Novi Sad : Karate savez Vojvodine, 
2008. - 80 str. : ilustr. ; 21 cm 
NACIJA kao problem ili rešenje : istorijski revizionizam u 
Srbiji / [urednik Petar Atanacković ; prevod Igor Aćimović 
... [et al. ]]. - 1. izd. - Novi Sad : Futura publikacije, 2008. 
- 206 str. ; 21 cm 
NEGRILǍ, Bianca 
        Scriitori români în documente / Bianca Negrilǎ, Mari-
nel Negru. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za ob-
razovanje vaspitača, 2008. - 109 str. ; 24 cm 
НЕДЕЉКОВIЋ, Војин 
        Нацрт класичног латинског вокализма и прозодије 
/ Војин Недељковић. - Сремски Карловци ; Нови Сад : 
Iздавачка књижарница Зорана Стојановића, 2008. - 102 
стр. ; 18 cm 
НЕНАДIЋ, Милан 
        Горко изобиље / Милан Ненадић ; приредили 
Кајица Даничић, Драган Бозало, Небојша Кузмановић. 
- Бачка Паланка : Књижевни клуб “Дис” : Логос, 2008. 
- 188 стр. ; 20 cm 
НИ, Вочман 
        Волите један другога / Вочман Ни ; [превод 
Кристофер Данијелс]. - Бачки Петровац : LSVTM, 
2008. - 188 стр. ; 20 cm 
НИДЛИ, Нил 
        Izlaz iz depresije / Nil Nidli ; [prevod Svetlana Sta-
menov-Rašeta]. - 2. izd. - Sremska Kamenica : Eden, 2008. 
- 235 str. : ilustr. ; 24 cm 
НИКОЛАШЕВИЋ, Жаклина 
        Гетсеманске ноћи / Жаклина Николашевић. - Бачка 
Паланка : Књижевни клуб “Дис”, 2008. - 87 стр. ; 20 cm 
НИКОЛИЋ, Божо 
        Машине, оруђа за рад, уређаји : радно место и 
околина / Божо Николић, Душан Гавански. - Нови Сад : 
Висока техничка школа струковних студија, 2008. - 230 
стр. : табеле ; 25 cm 
НИЋИН, Ђорђе 
        Antropomotorika : teorija / Đorđe Nićin. - 2. izd. - 
Novi Sad : Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta 
“Braća Karić”, 2008. - 216 str. : ilustr. ; 24 cm 
NOVAKOV, Predrag 
        A guide to time and tense in English and Serbian / 
Predrag Novakov. - Novi Sad : Futura publikacije, 2008. - 
86 str. : graf. prikazi ; 23 cm 
НОВАКОВИЋ, Бранко 
        Несажежен камен / Бранко Новаковић. - Рума : 
Српска књига, 2008. - 132 стр. ; 20 cm 

НОВАКОВИЋ, Драгољуб 
        Uvod u grafičke tehnologije / Dragoljub Novaković. - 
Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2008. - [8], 194 str. : 
graf. prikazi ; 24 cm 
НОВАКОВИЋ-Рајчић, Бисерка 
        Marketing : put kojim treba ići / Biserka Novaković 
Rajčić. - Novi Sad : Privredna akademija, 2008. - XIV, 370 
str. ; 21 cm 
НОВАЧИЋ, Дејан 
        SFRJ za ponavljače : turistički vodič / Dejan Novačić. 
- 4. izd. - Novi Sad : Stylos, 2008. - 158 str. : ilustr. ; 21 cm 
НОТАРОШ, Стојан 
        О позоришту зрењанинском : сведочење једног 
глумца / Стојан Нотарош. - Зрењанин : Атеље Форса, 
2008. - 479 стр. : илустр. ; 28 cm 
НУШИЋ, Бранислав 
        Хајдуци / Бранислав Нушић ; [илустрације Биљана 
Миросављевић]. - Нови Сад : Школска књига, 2008. - 
219 стр. : илустр. ; 17 cm 

О, П, Р
ОЛУЈИЋ, Гроздана 
        Чаробна метла / Гроздана Олујић. - Нови Сад : 
Знање, 2008. - 72 стр. ; 17 cm 
ОПАЛИЋ, Гордана 
        Говорио је језиком пустиње / Гордана Опалић. - 1. 
изд. - Нови Сад : Г. Опалић, 2008. - 53 стр. : илустр. ; 
21 cm 
Az ÖRDÖG és a molnárlegény : magyar népmesék : [házi 
olvasmány az általános iskolák 2. osztálya számára] / [vál-
ogatta és a szövegeket gondozta Jung Károly ; illusztrálta 
Csernik Attila]. - 2. kiad. - Београд : Завод за уџбенике, 
2008. - 108 str. : ilustr. ; 22 cm 
ОРЛОВ, Џудит 
        Pozitivna energija : deset izuzetnih saveta za 
preobražavanje umora, stresa i straha u energiju, sna-
gu i ljubav / Džudit Orlov ; [prevod s engleskog Tatjana 
Milosavljević]. - Novi Sad : Stylos ; Beograd : Moć knjige, 
2008. - 321 str. ; 22 cm 
OSNOVE računarskih tehnologija i programiranja : 
priručnik za vežbe / Ivan Luković, Sonja Ristić, Darko 
Stefanović, Marija Rakić-Skoković. - Novi Sad : Fakultet 
tehničkih nauka, 2007. - XV, 388 str. : ilustr. ; 24 cm 
ОСТОЈИЋ, Десанка 
        Џизлија : роман / Десанка Остојић. - Петроварадин 
: Alfagraf, 2008. - 232 стр. ; 21 cm 
ОСТОЈИЋ, Перо 
        250 година школе у Кузмину / Перо Остојић. 
- Сремска Митровица : Библиотека “Глигорије 
Возаревић”, 2008. - 280 стр. : илустр. ; 25 cm 
ОЧИ моје мајке : избор из светске прозе и поезије за 
децу / [уредник Бранка Бубањ ; илустрације Биљана 
Миросављевић]. - Нови Сад : Школска књига, 2008. - 
75 стр. : илустр. ; 17 cm 
ПАВЛОВИЋ, Новица 
        Osnovi organizacije / Novica Pavlović. - 2. izd. - Novi 
Sad : Alfa-graf NS, 2008. - 103 str. ; 24 cm 
ПАНДУРОВ, Маја 
        Linija visokog otpora : bivši / Maja Pandurov. - Zren-
janin : Art-projekt, 2008. - 144 str. ; 21 cm 
ПАНИЋ, Богданка 
        Жедан извор / Богданка Панић. - Сремска 
Митровица : Библиотека “Глигорије Возаревић”, 2008. 
- 223 стр. ; 21 cm 
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ПАНИЋ, Богданка 
        На салашу Баће Сентомаша : роман / Богданка 
Панић. - Кузмин : Удружење “Зелени круг”, 2008. - 384 
стр. ; 21 cm 
ПАСТЕРНАК, Борис Леонидович 
        Doktor Živago. Vol. 1 / Boris Leonidovič Pasternak ; 
prevod Olga Vlatković. - 2. izd. - Novi Sad : Vega media, 
2008. - 208 str. ; 21 cm 
ПАСТЕРНАК, Борис Леонидович 
        Doktor Živago. Vol. 2 / Boris Leonidovič Pasternak ; 
prevod Olga Vlatković. - 2. izd. - Novi Sad : Vega media, 
2008. - 310 str. ; 21 cm 
ПАУНОВИЋ, Добривој 
        Др Корнел Радуловић : 1890-1960 : живот и дело 
: пионир борбе против туберкулозе у средњем Банату 
/ Добривој Добрица Пауновић. - Зрењанин : Атеље 
Форса : Културни центар Зрењанина, 2008. - 225 стр. : 
илустр. ; 21 cm 
ПЕДЕСЕТ две омиљене 
        52 омиљене бајке / [уредник Љубица Новаковић ; 
превео са енглеског Војин Анчић ; илустровао Bob Wil-
liams]. - 1. српско изд. - Нови Сад : Трио, 2008. - 216 
стр. : илустр. ; 31 cm 
ПЕЈОВИЋ, Радош 
        Тужна радост / Радош Пејовић. - Зрењанин : 
“Петровград”, 2008. - 39 стр. : илустр. ; 19 cm 
ПЕПЕЉУГА : избор из народне књижевности / 
[илустрације Биљана Миросављевић]. - Нови Сад : 
Школска књига, 2008. - 63 стр. : илустр. ; 17 cm 
ПЕРОВИЋ, Слободан 
        Besede sa Kopaonika / Slobodan Perović. - 10. dopun-
jeno izd. - Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava, 
2008. - 716 str. ; 24 cm 
ПЕРУНОВИЋ-Фијат, Гордана 
        Dublje od noći / Gordana Perunović Fijat ; [ilustracije 
Biljana Malešević]. - Novi Sad : Studentski kulturni cen-
tar ; Kikinda : Centar za podršku ženama, 2008. - 240 str. : 
ilustr. ; 21 cm 
ПЕТРОВАЧКИ, Љиљана 
        Методичка истраживања у настави српског 
језика и књижевности / Љиљана Петровачки. - Нови 
Сад : Филозофски факултет, Одсек за српски језик и 
лингвистику, 2008. - 269 стр. : граф. прикази, табеле ; 
23 cm 
ПЕТРОВИЋ, Ана 
        Građevinska fizika / Ana Petrović. - 2. izd. - Novi Sad 
: Fakultet tehničkih nauka, 2008. - 170 str. : ilustr. ; 24 cm 
ПЕТРОВИЋ, Видак Г. 
        Џони Звонце / Видак Г. Петровић ; нацртао Фрања 
Страка. - Рума : Српска књига, 2008. - 30 стр. : илустр. 
; 24 cm 
ПЕТРОВИЋ, Тихомир 
        Историја српске књижевности за децу / Тихомир 
Петровић. - Нови Сад : Змајеве дечје игре, 2008. - 595 
стр. : фотогр. ; 21 cm 
ПAЏЕТ, Лу 
        Orgazam sa velikim O / Lu Padžet ; prevod s en-
gleskog Tatjana Milosavljević. - 3. izd. - Novi Sad : Stylos, 
2008. - 239 str. : ilustr. ; 21 cm 
ПИРАНДЕЛО, Луиђи 
        Pazi, snima se! / Luiđi Pirandelo ; prevod Mihailo 
Dobrić. - 2. izd. - Novi Sad : Vega media, 2008. - 243 str. ; 
20 cm 

ПИШТЕВИЋ, Стеван 
        Историја села Ривица / Стеван Пиштевић. - Ривица : 
Месна заједница, 2008. - 101 стр. : илустр. ; 30 cm 
ПОВЕЉА слободног и краљевског града Сомбора / 
[приређивач Милан Степановић]. - Фототипско изд. - 
Сомбор : Историјски архив, 2008. - 76 стр. : факс. ; 31 cm 
PODOLSZKI, József 
        Vidékieség - európaiság : tanulmányok / Podolszki 
József. - Újvidék : Forum, 2008. - 133 str. ; 23 cm 
ПОЗОРИШТЕ упркос свему / [приредио Вуксан 
Церовић]. - Рума : Српска књига ; Зајечар : Позориште 
“Зоран Радмиловић”, 2008. - 296 стр. : илустр. ; 30 cm 
ПОКРАЈИНСКА смотра уметничког и научног 
стваралаштва талената (2007 ; Нови Сад) 
        Зборник радова / Покрајинска смотра уметничког 
и научног стваралаштва талената. - Сремски Карловци : 
Регионални центар за таленте, 2008. - 113 стр. : илустр. 
; 30 cm 
POPOV, Ana 
        Plameni praporci / Ana Popov ; [fotografije Marija 
Horvat]. - 1. izd. - Subotica : Bunjevačka matica, 2007. - 
94, 50 str. : fotogr., note ; 20 cm 
PRAKTIKUM laboratorijskih vežbi iz fizike : arhitekton-
ski odsek / Uranija Kozmidis-Luburić ... [et al.]. - Novi Sad 
: Symbol, 2008. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm 
PRAKTIKUM laboratorijskih vežbi iz fizike : građevinski 
odsek / Milica Vučinić-Vasić ... [et al.]. - Novi Sad : Sym-
bol, 2008. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm 
PRAKTIKUM laboratorijskih vežbi iz fizike : Odsek za 
računarstvo i automatiku / Ljuba Budinski-Petković ... [et 
al.]. - Novi Sad : Symbol, 2008. - 101 str. : ilustr. ; 30 cm 
PRIRUČNIK za pravilno uzimanje i transport uzoraka za 
mikrobiološki pregled sa farmakoekonomskim smerni-
cama / autori Sandra Stefan-Mikić ... [et al.]. - Novi Sad : 
Litostudio, 2008. - 70 str. : tabele ; 23 cm 
PRIRUČNIK sa radionicama za građansko vaspitanje u 
srednjim školama / [uređivački tim Ivana Ilić Šunderić ... 
et al.]. - Beograd : Građanske inicijative, 2008. - 107 str. ; 
20 cm 
ПРОДАНОВИЋ, Слободан 
        Би му га, селе / Слободан Продановић. - Нови Сад 
: С. Продановић, 2008. - 252 стр. : фотогр. ; 21 cm 
ПРЋИЋ, Твртко 
        Novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena / 
Tvrtko Prćić. - 2. izd. - Novi Sad : Zmaj, 2008. - 213 str. ; 
21 cm 
ПУТНИК, Борислав 
        Нови Сад : поема / Борислав Путник - Пуб. - Каћ : 
Копи комерц, 2008. - 61 стр. : илустр. ; 21 cm 
ПУШКИН, Александар Сергејевич 
        Бајка о рибару и рибици ; Бајка о цару Салтану / 
Александар Сергејевич Пушкин ; [илустрације Дарко 
Ђорђевић]. - Нови Сад : Школска књига, 2008. - 67 стр. 
: илустр. ; 17 cm 
РАДИВОЈЕВИЋ, Радош 
        Evaluacija stanja međuetničkih odnosa kod mladih 
u Vojvodini : rezultati istraživanja / Radoš Radivojević. 
- Novi Sad : Pedagoški zavod Vojvodine, 2008. - 91 str. : 
ilustr. ; 23 cm 
RADIJACIONO-higijenski nadzor sa zaštitom i organiza-
ciono-ekonomskom analizom HACCP na poljoprivrednoj 
farmi u uslovima radioaktivne kontaminacije / Radosav 
Mitrović ... [et al.]. - Novi Sad : Naučni institut za veteri-
narstvo “Novi Sad”, 2008. - 291 str. : ilustr. ; 24 cm 
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РАДОВАНОВ, Зоран 
        Beograd : korak po korak / Zoran Radovanov ; tekst 
Vesna Verić ; fotografije Branko Jovanović. - Novi Sad : 
TV Studio “Bečkerek”, 2008. - 39 str. : ilustr. ; 20 cm 
РАДОВАНОВИЋ, Јанко 
        Монашка житија на фрескама припрате краља 
Милутина у Хиландару / Јанко Радовановић. - 2. изд. 
- Београд : Академија Српске православне цркве 
за уметности и консервацију, 2008. - 75, [48] стр. : 
репродукције ; 21 cm 
РАДОВАНОВИЋ, Јанко 
        Свети Никола : житије и чуда у српској уметности 
/ Јанко Радовановић. - Београд : Академија Српске 
православне цркве за уметности и консервацију, 2008. - 
79 стр. : илустр. ; 21 cm 
РАДОВИЋ, Видак 
        Ekonomska diplomatija VS. ekonomska prisila / Vi-
dak Radović. - Novi Sad : Univerzitet Privredna akademija, 
2008. - 239 str. : tabele ; 21 cm 
РАДОСАВ, Драгица 
        Softversko inženjerstvo / Dragica Radosav. - Zren-
janin : Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, 2008. - 182 str. : 
ilustr. ; 25 cm 
РАДОСАВЉЕВИЋ, Душко 
        Osnovi javne uprave / Duško Radosavljević. - Novi 
Sad : Fakultet za pravne i poslovne studije : Prometej, 
2008. - 290 str. ; 24 cm 
РАЗВОЈ и здравље адолесцената / [уредници Невенка 
П. Рончевић, Александра С. Стојадиновић]. - Нови Сад 
: Црвени крст Војводине, 2008. - 206 стр. : илустр. ; 24 
cm 
РАЈНИШ, Бхагван Шри 
        Yoga: alfa i omega. Knj. 1 / Osho Rajnesh ; [prevod 
Milivoje Vučković]. - Novi Sad : Trikona, 2008. - 247 str. 
; 21 cm 
РАТКОВИЋ-Његован, Биљана 
        Novinarstvo : praktikum / Biljana Ratković-Njegov-
an. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2008. - 128 str. : 
ilustr. ; 30 cm 
РЕДМОНД-Сетран, Памела 
        Muškarac za udaju / Pamela Redmond Setran ; prevod 
s engleskog Tanja Milosavljević. - Novi Sad : Stylos ; Beo-
grad : Moć knjige, 2008. - 285 str. ; 21 cm 
РЕХ, Жика 
        Biološko prečišćavanje otpadnih voda : detektivska 
priča sa više završetaka / Žika Reh i Sandra Čokić. - Sub-
otica : Udruženje ljubitelja prirode “Riparia”, 2008. - 24 
str. ; 21 cm 
РЖЕХАК, Томаш 
        Seks: šlag na torti / Tomaš Ržehak ; [prevod Valentini 
Zvonko]. - Silbaš : Syloam, 2008. - 36 str. : ilustr. ; 21 cm 
RIZNICA mudrosti i izreka / priredila Vladislava Kosijer. - 
3. izd. - Sremski Karlovci : Kairos, 2008. - 223 str. ; 21 cm 
РИСТИЋ, Душан 
        Strategijski menadžment / Dušan Ristić i saradnici. - 
Novi Sad : Cekom books, 2008. - VIII, 419 str. : ilustr. ; 24 
cm 
РОКИ, Ненси 
        Припадање : превазилажење одбачености и 
проналажење слободе прихватања / Ненси и Рон Роки 
& Кеј Кузма ; [превод Светлана Стаменов Рашета]. - 2. 
изд. - Сремска Каменица : Еден, 2008. - 192 стр. ; 21 cm 

РОХАС, Фернандо де 
        Селестина / Фернандо де Рохас ; превела са 
шпанског и поговор написала Нина Мариновић. - 
Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница 
Зорана Стојановића, 2008. - 202 стр. ; 23 cm 
“РУЖОВА заґрадка” : 1990-2007 : нотни, текстуални и 
аудио записи / [пририхтал] Андреи Даждиу. - Нови Сад 
: Руске слово, 2008. - 296 стр. : илустр. ; 28 cm 
РШУМОВИЋ, Љубивоје 
        Смешна прашума / Љубивоје Ршумовић ; 
[илустрације Биљана Миросављевић]. - Нови Сад : 
Школска књига, 2008. - 56 стр. : илустр. ; 17 cm 

С, Т

САВЕТОВАЊЕ пчелара (26 ; 2008 ; Нови Сад) 
        XXVI саветовање пчелара 2008, Нови Сад / 
[уредник Стојан Анђелковић]. - Нови Сад : Савез 
пчеларских организација Војводине, 2008. - 104 стр. : 
илустр. ; 21 cm 
САВИЋ, Зоран 
        Upravljački informacioni sistemi / Zoran Savić. - 
Novi Sad : Cekom, 2008. - 217 str. : ilustr. ; 24 cm 
САВИЋ, Коста 
        Dečja rehabilitacija Novi Sad / Kosta Savić. - Novi 
Sad : Medicinski fakultet, 2007. - 83 str. : ilustr. ; 23 cm 
ŞAIZECI de anni 
        60 de anni beletristicǎ : 1947-2007 : studii şi aprecieri. 
- Panciova : Libertatea, 2008. - 40 str. : ilustr. ; 21 cm 
САЈФЕР, Марк Џ. 
        Čarobnjak : život i vreme Nikole Tesle : biografija 
jednog genija / Mark Dž. Sajfer ; preveli Maja Marković ... 
[et al.]. - 2. izd. - Novi Sad : Stylos, 2008. - XIV, 599 str. : 
ilustr. ; 24 cm 
САЛОПЕК, Алиса 
        Волим, не волим / Алиса Салопек. - Суботица : 
Српски културни центар “Свети Сава”, 2008. - 212 стр. 
; 20 cm 
САМАРЏИЋ, Момир 
        Од Сан Стефана до Сливнице : Србија против 
Бугарске 1878-1886 / Момир Самарџић ; [превод 
резимеа Ања Љубичић]. - Нови Сад : Филозофски 
факултет, 2008. - 346 стр. ; 24 cm 
СВАРОВСКИ, Едвард 
        Made in animal / Edward Swarowsky. - Novi Sad : D. 
Manojlović, 2008. - 81 str. : ilustr. ; 25 cm 
СВЕТИ Сава пастир и предводник : [приче и песме] 
/ приредила Владислава Косијер ; [цртежи Драган 
Зубер]. - Сремски Карловци : Каирос, 2008. - 104 стр. : 
илустр. ; 21 cm 
СВЕТОСАВCКА стаза : ход иконе пресвете Богородице 
Тројеручице кроз Епархију сремску / [приредио 
Милован Ђуришић]. - Нови Сад : Светионик, 2008. - 86 
стр. : илустр. ; 19 cm 
СЕГЕДИ, Пирошка 
        Standardni latinsko-srpski rečnik / sastavili Piroška 
Segedi, Slađana Milinković, Vladislav M. Todorović ; 
[ilustracije Mirela Kiselički]. - 2. izd. - Novi Sad : Stylos, 
2008. - 376 str. : ilustr. ; 21 cm 
СЕКУЛИЋ, Радосав 
        Štetočine povrća i njihovo suzbijanje / Radosav 
Sekulić, Radoslava Spasić, Tatjana Kereši. - Beograd ; 
Zemun : Poljoprivredni fakultet ; Novi Sad : Institut za 
ratarstvo i povrtarstvo, 2008. - 212 str. : ilustr. ; 24 cm 
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СЕМНИЦ, Марија 
        Živeti sa demencijom : medicinska publikacija na-
menjena za pomoć osobama koje neguju obolele od de-
mencije / Marija Semnic. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 
2008. - [18] str. : ilustr. ; 20 cm 
SZABADKAI Egyházmegye
        A Szabadkai Egyházmegye törvénykönyve. - Szabad-
ka : Szabadkai Egyházmegye, 2007. - 69 str. : fotogr. ; 25 
cm 
SZŐKE, Anna 
        A kishegyesi Szent Anna-templom / Szőke Anna. - Sz-
abadka : Grafoprodukt, 2008. - 51 str. : ilustr. ; 20 cm 
СИМОН, Филип 
        Чуда света / текст Филип Симон, Мари-Лор Буе ; 
концепција Емили Бомон ; илустрације Мари-Кристин 
Лемајер ... [и др.] ; превод Соња Гобец. - Нови Сад : 
Змај : Атлантис, 2008. - 125 стр. : илустр. ; 30 cm 
СИМПОЗИЈУМ “Обавезе у школству, струци и 
правопису у вези са српским језиком и његовим 
писмом после доношења (8. новембра 2006) новог 
Устава Републике Србије” (2007 ; Нови Сад) 
        За језик српскога народа српска ћирилица : 
излагања са Симпозијума о ћирилици 2007. “Обавезе 
у школству, струци и правопису у вези са српским 
језиком и његовим писмом после доношења (8. 
новембра 2006) новог Устава Републике Србије” / 
[приређивач Драгољуб Збиљић]. - Нови Сад : Удружење 
за заштиту ћирилице српског језика “Ћирилица”, 2008. 
- 109 стр. : илустр. ; 21 cm 
СИОРАН, Емил 
        Пад у време / Емил Сиоран ; превод с француског 
Милица Козић. - Сремски Карловци ; Нови Сад : 
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2008. - 134 
стр. ; 18 cm 
SISTEM informacija u poljoprivrednom savetodavstvu 
Vojvodine / urednik Živojin Petrović. - Novi Sad : Poljo-
privredni fakultet, 2007. - 294 str. : graf. prikazi ; 24 cm 
СКУП Трендови развоја (14 ; 2008 ; Копаоник) 
        Zbornik radova / XIV skup Trendovi razvoja [sa te-
mom] “Efikasnost i kvalitet Bolonjskih studija” Trend 2008 
[i] Tempus Workshop “Development of M.Sc.curricula in 
the framework of Tempus”, Kopaonik, 03-06. 03. 2008. ; 
uredio Vladimir Katić ; [organizatori] Univerzitet u Novom 
Sadu [i] Fakultet tehničkih nauka Novi Sad. - Novi Sad : 
Fakultet tehničkih nauka, 2008. - 242 str. : ilustr. ; 30 cm 
СЛЕПЧЕВИЋ, Александар 
        San, java i oproštaj sa Safetom Isovićem / Aleksan-
dar Aca Slepčević. - Ruma : Bjelić, 2008. - 83 str. : ilustr. ; 
21 cm 
SLOVAKISTICKÝ zborník. 2 / [hlavný a zodpovedný 
redaktor Michal Týr ; resumé zo srbčiny do angličtiny 
preložila Biljana Radićová-Bojanićová]. - Nový Sad : Slo-
vakistická vojvodinská spoločnos, 2007. - 191 str. ; 24 
cm 
СМИТ, Кајл 
        Majmun u ljubavi / Kajl Smit ; prevela s engleskog 
Dragana Rajkov. - 2. izd. - Novi Sad : Stylos ; Beograd : 
Moć knjige, 2008. - 319 str. ; 21 cm 
СОТИРОВИЋ, Велимир 
        Pravna informatika / Velimir Sotirović, Branislav 
Egić. - Novi Sad : Ined, 2008. - 254 str. : ilustr. ; 24 cm 
СРБИЈА. Закони 
        Републички закони и други прописи Републике 
Србије. - Нови Сад : Инфопрес, 2008. - 820 стр. ; 30 cm 

СРЕМАЦ, Стеван 
        Поп Ћира и поп Спира : роман : [лектира за 7. 
разред основне школе] / Стеван Сремац ; [приредио 
Вук Алексић ; илустратор Љубомир Бабић]. - 6. изд. - 
Београд : Завод за уџбенике, 2008. - 347 стр. : илустр. ; 
21 cm 
СРПСКА љубавна поезија / приредила Владислава 
Косијер ; поговор Никола Страјнић. - 8. изд. - Сремски 
Карловци : Каирос, 2008. - 266 стр. ; 18 cm 
СРПСКА поетска плетеница. 2 / сабрао Дејан Томић. - 
Нови Сад : Прометеј, 2008. - 225 стр. ; 25 cm 
СРПСКО лекарско друштво. Секција за перинаталну 
медицину. Симпозијум (22 ; 2007 ; Нови Сад) 
        Program ; Zbornik radova / XXII simpozijum Sek-
cije za perinatalnu medicinu Srpskog lekarskog društva sa 
međunarodnim učešćem, Novi Sad, 14. decembar 2007. 
; [glavni i odgovorni urednici Georgios Konstantinidis, 
Branka Kovačević]. - Novi Sad : Sekcija za perinatalnu 
medicinu Srpskog lekarskog društva, 2008. - 16, 70 str. : 
ilustr. ; 24 cm 
СТАЈИЋ, Љубомир 
        Основи система безбедности : са основама 
истраживања безбедносних појава / Љубомир Стајић. 
- Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку 
делатност, 2008. - 368 стр. ; 30 cm 
СТАЈИЋ, Љубомир 
        Систем заштите личности и објеката / Љубомир 
Стајић, Драгић Пајковић. - Нови Сад : Правни 
факултет, 2008. - X, 211 str. : илустр. ; 23 cm 
СТАНИШИЋ, Слободан 
        Смехи : књига за смејање и засмејавање / 
Слободан Станишић. - Нова Пазова : Б. Поповић, 2008. 
- 88 стр. : илустр. ; 17 cm 
СТАНКИЋ, Марица 
        Kada čekanje dosadi / Marica Stankić. - Subotica : M. 
Stankić, 2008. - 123 str. : ilustr. ; 24 cm 
СТАНКОВИЋ, Михајло 
        Vodozemci i gmizavci Specijalnog rezervata prirode 
Zasavica = The amphibians and reptiles of Special Nature 
Reservation of Zasavica / Mihajlo Stanković ; [fotografije 
Slobodan Puzović ... et al.]. - Sremska Mitrovica : Pokret 
gorana, 2008. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm 
СТАНЧИЋ, Благоје Л. 
        Reprodukcija domaćih životinja : udžbenik za studen-
te stočarstva i veterinarske medicine / Blagoje L. Stančić. 
- 3. prerađeno i dopunjeno izd. - Novi Sad : Poljoprivredni 
fakultet, 2008. - 270 str. : ilustr. ; 24 cm 
СТАРАЦ Порфирије : подвижник љубави - прозорљиви 
чудотворац / избор и превод са грчког С. [Станимир] 
Јакшић. - 5. побољшано и допуњено изд. - Нови Сад : 
Беседа, 2008. - 555 стр. : илустр. ; 21 cm 
СТАРЕЧНИК / са старогрчког превео С. [Станимир] 
Јакшић. - 3. поправљено изд. - Нови Сад : Беседа, 2008. 
- 433 стр. ; 21 cm 
СТЕФАН-Микић, Сандра 
        Pravilan izbor antibiotika u zavisnosti od rezistencije i 
farmakoekonomskih principa / Sandra Stefan-Mikić, Siniša 
Sević, Nataša Jovanović. - Novi Sad : Lito studio, 2008. - 
180 str. : ilustr. ; 30 cm 
СТОЈАНОВИЋ, Горан 
        Материјали у електротехници / Горан Стојановић, 
Љиљана Живанов. - Нови Сад : Факултет техничких 
наука, 2007. - 233 стр. : граф. прикази ; 24 cm 
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СТОЈАНОВИЋ, Драгољуб 
        Поклоничка путовања код Срба / Хаџи Драгољуб 
Стојановић Никац. - Београд : Академија Српске 
православне цркве за уметности и консервацију, 2008. - 
625 стр. : илустр. ; 25 cm 
СТОЈИЧИЋ, Ђоко 
        Helenski bogovi / Đoko Stojičić. - Novi Sad : Vega 
media, 2008. - 162 str. ; 21 cm 
СТОЈКОВИЋ, Милутин 
        Статистичке формуле и таблице / Хаџи Милутин 
Стојковић. - 3. изд. - Нови Сад : Департман за 
географију, туризам и хотелијерство, 2005. - 31 стр. : 
табеле ; 30 cm 
СТОЈКОВИЋ, Милутин 
        Статистички методи у туризму / Хаџи Милутин 
Стојковић. - 3. изд. - Нови Сад : Департман за 
географију, туризам и хотелијерство, 2008. - 233 стр. : 
граф. прикази, табеле ; 30 cm 
СТОЈШИН, Вера 
        Praktikum iz fitopatologije : mikoze i pseudomikoze 
ratarskih i povrtarskih biljaka / Vera B. Stojšin, Ferenc F. 
Bagi, Ferenc F. Balaž. - 1. izd. - Novi Sad : Poljoprivredni 
fakultet, Departman za fitomedicinu i zaštitu životne sred-
ine, 2008. - 259 str. : ilustr. ; 25 cm 
СТОЈШИН, Снежана 
        Абортус : друштвени аспект и могућности његовог 
истраживања / Снежана Стојшин. - Нови Сад : Школска 
књига, 2008. - 175 стр. : илустр. ; 20 cm 
STRATEGIJA e-uprave pokrajinskih organa / [izdao] 
Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne 
manjine. - Novi Sad : Pokrajinski sekretarijat za propise, 
upravu i nacionalne manjine, 2008. - 75, 77 str. : graf. pri-
kazi ; 24 cm 
STUDIJA razvoja i rekonstrukcije centralne zone Iriga / 
[urednici Darko Reba, Radivoje Dinulović, Igor Maraš]. - 
Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitek-
turu i urbanizam, 2008. - 138 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm 
SUBOTIČKA biskupija
        Zakonik Subotičke biskupije. - Subotica : Subotička 
biskupija, 2007. - 65 str. : fotogr. ; 25 cm 
СУСРЕТ песника боема (6 ; 2008 ; Инђија) 
        Ноћ боема / Шести сусрет песника боема, Инђија, 
2008 ; [уредник Ненад Радош]. - Инђија : Књижевни 
клуб “Мирослав Мика Антић”, 2008. - 224 стр. : 
илустр. ; 21 cm 
ТВЕН, Марк 
        Том Сојер / Марк Твен ; [илустрације Младен 
Анђелковић]. - Нови Сад : Школска књига, 2008. - 323 
стр. : илустр. ; 17 cm 
ТВОЈЕ бајке / [превела с италијанског Бојана Алексић]. 
- 2. српско изд. - Нови Сад : НС Панонија, 2008. - [34] 
стр. : илустр. ; 21 x 17 cm 
TEATRU şcolar : lecturǎ şcolarǎ pentru clasa a IV-a a 
şcolii elementare / [ilustraţiile Mihai Bǎdescu]. - Beograd : 
Zavod za udžbenike, 2008. - 68 str. : ilustr. ; 25 cm 
TENNIS champion of the future : revealing the secrets of 
future sport science / Tijana Ivancevic ... [et al.]. - Novi 
Sad : Unija rukometnih kampova, 2008. - 119 str. : ilustr. ; 
21 cm 
ТЕПИЋ, Јован Ђ. 
        Вуча возова / Јован Ђ. Тепић. - Нови Сад : 
Факултет техничких наука, 2008. - IV, 177 стр. : граф. 
прикази ; 24 cm 

ТЕПИЋ, Јован Ђ. 
        Истраживање утицаја масе и брзине шинских 
возила на вредност отпора од кривине / Јован Ђ. Тепић. 
- 1. изд. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2007. - 
214 стр. : табеле, граф. прикази ; 24 cm 
ТЕПИЋ, Јован Ђ. 
        Шинска возила / Јован Ђ. Тепић. - 1. изд. - Нови 
Сад : Факултет техничких наука, 2007. - VII, 299 стр. : 
илустр. ; 24 cm 
ТЕШИН, Срђан В. 
        Alternativni vodič kroz Vavilon : kolumne, članci, es-
eji : 1998-2008 / Srđan V. Tešin ; izbor i pogovor Neven 
Ušumović. - Zrenjanin : Gradska narodna biblioteka 
“Žarko Zrenjanin”, 2008. - 156 str. ; 21 cm 
A TISZA mente társadalmi és gazdagsági fejlesztési terve : 
a jelenlegi helyzet társadalmi és gazdasági elemzése a Tisza 
menti községekben : kiválasztott szektorok elemzése : fejlesz-
tési terv / [szerzők Fuada Stanković ... [et al.]]. - Újvidék : Tar-
tományi Privatizációs Titkárság : Stratégiai Gazdaságkutatási 
Központ “Vojvodina CESS”, 2008. - 157 str. : ilustr. ; 24 cm 
ТОДИЋ, Велимир 
        Пројектовање технолошких процеса / Велимир 
Тодић. - 2. изд. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 
2008. - 361 стр. : илустр. ; 24 cm 
ТОДОРОВИЋ, Александар 
        Bekan u stihu : retrospektivne uspomene / Aleksandar 
Todorović Bekan. - Zrenjanin : Kulturni centar Zrenjanina, 
2007. - 45 str. ; 21 cm 
ТОДОРОВИЋ, Ђура 
        Опстанак / Ђура Тодоровић. - Нови Сад : 
Прометеј, 2007. - 187 стр. ; 20 cm
ТОЛКИН, Џон Роналд Рејел 
        Hobit sa komentarima : Hobit ili tamo i natrag / Dž. 
R. R. Tolkin ; sa ilustracijama autora ; preveli s engleskog 
Meri i Milan Milišić, komentare prevele s engleskog Van-
ja Vuković i Tanja Brkljač. - Izmenjeno i dopunjeno izd. sa 
komentarima Daglasa A. Andersona. - Novi Sad : Solaris, 
2008. - XIV, 387 str., [8] listova s tablama : ilustr. ; 25 cm 
ТОЛМАЧ, Драгиша М. 
        Projektovanje tehnoloških sistema : proizvodni siste-
mi / Dragiša M. Tolmač. - Zrenjanin : Tehnički fakultet 
“Mihajlo Pupin”, 2008. - 183 str. : ilustr. ; 25 cm 
ТОТ, Весна 
        Ti, moja si svetlost / Vesna Tot. - Novi Sad : V. Tot, 
2008. - 192 str. ; 18 cm 
TÓTH, Lajos 
        Viharos életpályám szellemi hagyatékaiból, 
üzeneteiből : jövőképeim / Tóth Lajos. - Újvidék : Atlantis, 
2008. - 250 str. : autorova slika ; 25 cm 
ТРАУТ, Џек 
        Marketing ekspert : bajka o generalnom direktoru koji 
je postao marketing genije / Džek Traut ; [prevod Dan-
iel Tavčioski, Damir Duraki]. - 2. izd. - Novi Sad : Adizes, 
2008. - 116 str. : ilustr. ; 22 cm 
ТРИКЕР, Боб 
        Direktor : od A do Z / Bob Triker ; [prevod Branislava 
Vukić i Marijana Ćurguz]. - Novi Sad : Asee, 2008. - 272 
str. ; 20 cm 
ТРИПУНОВИЋ, Ђорђија
        Обрачун и друге приче : (изабране приповетке) 
/ Ђорђија Ивов Трипуновић ; приредили Милутин 
Шљиванчанин и Милорад Предојевић. - Нови Сад : 
Завичајни клуб Равноселаца Шовљана, 2008. - 354 стр., 
[1] лист са ауторовом сликом ; 21 cm 
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TRISTA šezdeset pet 
        365 priča za laku noć / [prevodilac Sonja Gobec]. - 
Novi Sad : Zmaj : Atlantis, 2008. - 406 str. : ilustr. ; 26 cm 

Ћ. У, Ф
ЋОСИЋ, Илија 
        Tehnologije montaže : priručnik za vežbe / Ilija Ćosić, 
Zoran Anišić. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2008. 
- 257 str. : graf. prikazi ; 24 cm 
УЗЕЛАЦ, Милан 
        Fenomenologija sveta umetnosti : (uvod u transcen-
dentalnu kosmologiju) / Milan Uzelac. - Novi Sad : Veris 
studio, 2008. - 312 str. ; 21 cm 
УЛУИ : Удружење ликовних уметника Инђије : 1965-
2007 / [приредио] Ђорђе Девић. - Инђија : Завичајно 
друштво “Ђорђе Војновић”, 2008. - 175 стр., [25] стр. с 
таблама ; 25 cm 
СЕМИНАР унапређивање наставе српског језика и 
књижевности (2007 ; Нови Сад) 
        Зборник радова / [Семинар] Унапређивање наставе 
српског језика и књижевности, Нови Сад, март 2007 ; 
[организатор] Филозофски факултет ; [уредник Љиљана 
Петровачки]. - Нови Сад : Филозофски факултет, 2008. 
- 171 стр. ; 21 cm 
УРБАН-Косановић, Сандра 
        Bezglutenski hleb, pecivo i jela od testa : 125 
najboljih recepata / priredila Sandra Urban-Kosanović. - 
Novi Sad : Liber, 2008. - 118 str. : ilustr. ; 25 cm 
USMENO blago (Književnog) severa / [priredila] Laura 
Kovač. - Subotica : Gimnazija “Svetozar Marković”, 2008. 
- 365 str. : ilustr. ; 24 cm 
ФАЈФРИЋ, Жељко 
        Историја адвокатуре Војводине : (од почетака 
до 1941. године) / Жељко Фајфрић. - Нови Сад : 
Адвокатска комора Војводине, 2008. - 512 стр. ; 24 cm 
ФАРАНОВ, Небојша 
        Споменичко наслеђе Српске Црње / приредио 
Небојша Фаранов. - Зрењанин : Арт-пројект, 2008. - 36 
стр. : илустр. ; 25 cm 
FEMENIĆ, Stanislav 
        Idi pa vidi / Stanislav Femenić ; [ilustracije Dušan 
Pavlić]. - 1. izd. - Novi Sad : Budućnost, 2008. - 115 str. : 
ilustr. ; 21 cm 
ФЕСТИВАЛ кратке приче Кикинда Шорт (2 ; 2008) 
        Kratka priča Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, 
Hrvatske, Mađarske i Srbije / [Festival kratke priče] Kikin-
da Short 2, 2008 ; [organizator Narodna biblioteka “Jovan 
Popović”, Kikinda]. - Kikinda : Narodna biblioteka “Jovan 
Popović”, 2008. - 228 str. ; 21 cm 
ФИЛИПОВИЋ, Мирослава 
        Uvod u ekonomiju / Miroslava Filipović. - Beograd : 
Univerzitet “Singidunum” ; Novi Sad : Fakultet za evrop-
ske pravno-političke studije ; Sremska Kamenica : Centar 
za naučno-istraživački rad, transfer znanja i izdavačku de-
latnost, 2008. - 206 str. ; 25 cm 

Х, Ц

ХАЈЕР, Џенифер 
        Gospod Isus Hristos : pet ilustrovanih lekcija za decu, 
koje govore o ličnosti Gospoda Isusa Hrista i o službi koju 
je obavljao / Dženifer Hajer i Sem Doherti ; [prevela s en-
gleskog Jelica Makaji]. - Sremska Mitrovica : Dete i svet, 
2008. - X, 69 str. ; 21 cm 

HARKAI Vass, Éva 
        Mi volt szép C.-ben? : versek 2003-2007 / Harkai Vass 
Éva. - Újvidék : Forum, 2008. - 81 str. ; 23 cm 
ХАУПТМАН, Герхарт 
        Budala u Hristu : Emanuel Kvint / Gerhart Hauptman 
; prevod Boško Petrović. - 2. izd. - Novi Sad : Vega media, 
2008. - 413 str. ; 20 cm 
ХВАН, Сон Вон 
        Пљусак и друге приче / Хван Сон Вон ; превела са 
корејског Ким Ђи Хјанг. - Нови Сад : Дневник, 2008. - 
156 стр. ; 21 cm 
HEGEDŰS, Antal 
        Északbácskai magyar cserkészet : (az újraindulás évei) 
: 1993-2006 / Hegedűs Antal. - Szabadka : Grafoprodukt, 
2007. - 218 str. : fotogr. ; 23 cm 
HÓDI, Sándor 
        A déli végeken : esszék, tanulmányok / Hódi Sándor. - 
Újvidék : Forum, 2008. - 128 str. ; 23 cm 
ХРАБОВСКИ-Томић, Ева 
        Menadžment u turizmu : priručnik / Eva Hrabovs-
ki Tomić. - Sremska Kamenica : Fakultet za uslužni biznis, 
2008. - 159 str. : ilustr. ; 24 cm 
ХРУБИК, Владимир 
        Kad kažu mir je, potražite zaklon / Vladimir Hrubik ; 
[ilustracija Marija Dorić]. - Novi Sad : V. Hrubik, 2008. - 397 
str. : ilustr. ; 21 cm 

Ч. Џ, Ш
CSÁTH, Géza 
        1000 x ölel Józsi : családi levelek 19091912 / Csáth 
Géza ; [sajtó alá rendezte és az utószót írta Beszédes 
Valéria].  Szabadka : Szabadegyetem, 2008.  167 str. : ilus
tr. ; 21 cm 
CSÚSZÓ, Dezső 
        Könyörgésünk színhelyei V. : szabadkai vallási szobrok, 
kálváriák, szentkutak és haranglábak / Csúszó Dezső. - Sz
abadka : Szabadegyetem, 2008.  201 str., [8] str. s tablama : 
ilustr. ; 23 cm 
ЧАНАК, Никола 
        TQL : total quality of life : text book / Nikola Čanak. - 
Beograd : Grafik pres, 2008. - 385 str. : ilustr. ; 33 cm 
ЧОКОРИЛО, Радован 
        Poslovne komunikacije : (socijalno-psihološke determi-
nante) / Radovan Čokorilo. - Novi Sad : Alfa-graf NS, 2008. 
- 250 str. : ilustr. ; 25 cm 
ЧОРБА, Бела 
        Завичајна кућа у Темерину / [аутор Бела Чорба 
; фотографије Иштван Адам ; цртежи Ђерђ Пап]. - 
Темерин : Ликовно-стваралачка колонија ТАКТ, 2008. - 
23 стр. : илустр., фотогр. у бојама ; 22 cm 
ЧОРБА, Золтан 
        Ko to tamo svira? : istorijat bečejskih orkestara : od 
1923. do 1987. = Ki muzsikál ott? : a becsei zenekarok 
története : 1923-tól 1987-ig / autor, szerző Csorba Zol-
tán ; [prevod na mađarski Čorba Zoltan]. - Бечеј : Градско 
позориште = Becse : Városi Szinház, 2008. - [4], 131 str. : 
ilustr. ; 31 cm 
ШАВИЈА, Мирослава 
        На југу Бачке--- / Мирослава Шавија. - Чуруг : Дом 
за душевно оболела лица “Чуруг”, 2007. - 120 стр. : 
илустр. ; 30 cm 
ШАПИРО, Роналд М. 
        Teški ljudi : kako ih pobediti a ne pridružiti im se : sigu-
ran plan u četiri tačke primenjiv na život, kuću i posao / Ron-
ald M. Šapiro i Mark A. Jankovski sa Džejmsom Dejlom ; 
[prevod s engleskog Dragana Rajkov]. - Novi Sad : Stylos ; 
Beograd : Moć knjige, 2008. - 299 str. ; 21 cm 
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ШАРЕНАЦ, Татјана 
        Шапат сновиђења / Татјана Шаренац. - Зрењанин : 
Арт-пројект, 2008. - 34 стр. ; 14 cm 
ШАРЧЕВИЋ, Гордана 
        Лирски споменар / Гордана Шарчевић. - Нови Сад 
: Прометеј, 2008. - 102 стр. ; 20 cm 
ШВЕНДА, Горан С. 
        Osnovi elektroenergetike : matematički mod-
eli i proračuni / Goran S. Švenda. - Novi Sad : Fakultet 
tehničkih nauka, 2007. - 441 str. : ilustr. ; 24 cm 
ШЕЛИЋ, Марко 
        Zajedno sami / Marko Šelić. - Novi Sad : Vega media, 
2008. - 183 str. ; 21 cm 
ШЕЛИЋ, Марко 
        Zajedno sami / Marko Šelić. - 2. izd. - Novi Sad : 
Vega media, 2008. - 183 str. ; 20 cm 
ШИВАНАНДА, Свами 
        Filozofija snova / Sri Svami Šivananda ; [prevod Alisa 
Tabori]. - Novi Sad : Trikona, 2008. - 100 str. ; 21 cm 
ШИПКА, Милан 
        Култура говора / Милан Шипка. - 3. проширено 
изд., (прво ћирилично). - Нови Сад : Прометеј, 2008. - 
387 стр. ; 20 cm 
ШИПКА, Милан 
        Стандарднојезичка преиспитивања. 1 / Милан 
Шипка. - Нови Сад : Прометеј, 2008. - 290 стр. ; 20 cm 
ŠIFEL, Jozef, ml. 
        Velkí-malí snaživci Kovačice / Jozef Šifel ml. - Nový 
Sad : Hlas ludu, 2008. - 151 str. : ilustr. ; 24 cm 
ŠKRINJARIĆ, Sunčana 
        Dućan kod svrake / Sunčana Škrinjarić ; [ilustracije 
Dušan Pavlić]. - 1. izd. - Novi Sad : Budućnost, 2008. - 75 
str. : ilustr. ; 21 cm 
ШЉИВАНЧАНИН, Милутин 
        Пут у долину Брскута : (о поетици завичајности) 
/ Милутин Шљиванчанин. - 1. изд. - Нови Сад : 
Будућност, 2008. - 208 стр. ; 20 cm 
ШО, Џорџ Бернард 
        Karijera / Bernard Šo ; [prevod Dragoljub Obradović 
; prevod govora Elza Vuletić]. - 2. izd. - Novi Sad : Vega 
media, 2008. - 282 str. ; 21 cm 
ШОЛАЈА, Душанка 
        Педагошки приручник : за родитеље, васпитаче 
и учитеље / Душанка Шолаја. - 2. изд. - Рума : Српска 
књига, 2008. - 122 стр. ; 20 cm 
ШОЛОХОВ, Михаил Александрович 
        Tihi Don. Vol. 1 / Mihail Šolohov ; prevod Milosav 
Babović. - 2. izd. - Novi Sad : Vega media, 2008. - 509 str. 
; 21 cm 
ШОЛОХОВ, Михаил Александрович 
        Tihi Don. Vol. 2 / Mihail Šolohov ; prevod Milosav 
Babović. - 2. izd. - Novi Sad : Vega media, 2008. - 535 str. 
; 21 cm 
ШОЛОХОВ, Михаил Александрович 
        Tihi Don. Vol. 3 / Mihail Šolohov ; prevod Milosav 
Babović. - 2. izd. - Novi Sad : Vega media, 2008. - 398 str. 
; 20 cm 
ШОЉМОШИ, Гизела 
        Бакине песме / Шољмоши Гизела ; превод с 
мађарског на српски Шољмоши Гизела и Фабиан 
Иштван ; препевао на српски Драгољуб Врбашки ; 
илустрације Шереш Ева. - Бечеј : Г. Шољмоши, 2008. - 
116 стр. : илустр. ; 24 cm 


