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ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ У 2011.
(Сажетак)

С

воју укупну делатност Библиотека Матице српске (БМС) ће у 2011. години обављати у складу
са одговарајућим законским прописима, а у стручном раду према савременим међународним
стандардима.
БМС ће остваривати Програм рада повезујући своју богату традицију са захтевима информатичког доба и потребама корисника, уз сарадњу са својим оснивачем Матицом српском.
БМС је активним учешћем већ обезбедила да у предстојећим изменама законске регулативе њен
статус и обавезе буду прецизно дати и да се истакнутије признају њено место и улога у укупној
култури (као националне библиотеке и као матичне установе за библиотеке у Војводини).
У 2011. БМС ће радити као прва и једина библиотека у Србији чији електронски каталог има више од
милион записа о књигама и другим публикацијама, од Матичиног
апостола из 13. века до нај
новијих
издања у 2011. и као
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БМС ће наставити рад на пресељењу библиотечке грађе из Чешког
магацина у нову зграду која има укупно 4.300 м2, а која је завршена и
опремљена 2007. године. Истовремено ће бити установљен бољи и
подеснији распоред публикација.
НАГРАЂЕНЕ БИБЛИОТЕКАРКЕ БМС 10
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иностранством и на поклон библиотекама
у нашој земљи. БМС ће наставити сарадњу
са 50 удружења Срба у свету, лекторатима
за српски језик и славистичким центрима.
БМС ће у 2011. години наставити започету
акцију набавке публикација из наше земље које
није у последњим годинама добила законским
обавезним примерком.
У БМС ажурно ће се обављати именска, пред
метна и децимална обрада нових публикација,
а наставиће се и ретроспективна обрада пу
бликација уз истовремену ревизију. У електрон
ски каталог БМС унеће се око 62.000 нових

каталошко-библиографских записа, од тога
око 14.000 записа из ретроспективне обраде.
Редакцијом и уједначавањем унетих записа на
ставиће се побољшање њиховог квалитета.
Ради уједначавања записа у Узајамној библи
ографско-каталошкој бази наставиће се дого
вори и усаглашавања у оквиру Обједињене ко
мисије ВБС-а за каталогизацију.
Према концепцији библиографског рада у БМС,
на основу грађе из електронске базе података
припремаће се Библиографија књига у Војводини, Библиографија Матице српске и библиогра
фије добитника Змајеве награде.
Основни послови у Одељењу за чување и ко
ришћење публикација биће смештај и трајна
заштита књига, часописа и новина у магаци
нима, пружање каталошких, библиографских и
референсних информација и коришћење публи
кација у читаоницама и међубиблиотечком
позајмицом.
У магацински простор у новој згради конти
нуирано ће се улагати књиге и текуће пуб
ликације. У Чешком магацину наставиће се
улагање нове периодике, као и стране књиге.
Запослени у Одељењу учествоваће у процесу
дигитализације раније предложених наслова
периодике (Српски дневник, Седмица, Застава).
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Процењује се да ће се у БМС током године
учланити 6.000 читалаца и да ће за научни
и стручни рад, студирање и различите ин
формационе потребе бити коришћено 50.000
публикација. Наставиће се аутоматизована
позајмица периодике започета 2010. године.
СЕДНИЦE УПРАВНОГ ОДБОРА БМС

Ч

етрдесета седница Управног одбора
БМС одржана је 21. октобра 2010. го
дине. Председавала је проф. др Марија Клеут, а уз чланове Управног одбора, мр Душицу Грбић, др Драгана Станића, Лазара
Чурчића и Ђорђа Виловског, седници су
присуствовали управник БМС Миро Вук
сановић, заменик управника Новка Шокица
Шуваковић и руководиоци одељења.
На седници је утврђен Предлог Статута
БМС којим се уређују области које су пре
ма Закону о култури обавезни, усвојен је
Програм рада БМС за 2011, Ребаланс фи
нансијског плана за 2010. годину, Ребаланс
плана јавних набавки за 2010. годину и
Основе финансијског плана за 2011. годину.
Четрдесет и прва седница Управног одбора
БМС одржана је 10. децембра 2010. године.
Председавала је проф. др Марија Клеут, а
уз чланове Управног одбора, мр Душицу
Грбић, др Драгана Станића, Лазара Чурчића
и Ђорђа Виловског, седници су присуствовали управник БМС Миро Вуксановић, заменик
управника Новка Шокица Шуваковић и ру
ководиоци одељења.
На седници је једногласно донета одлука
о доношењу Статута БМС, као и одлука
о доношењу Пословника о раду Управног
одбора. Због, како је истакао Ђорђе Вилов
ски, континуитета у раду БМС и постигну
тих резултата који ће доношењем нових
закона из области културе дати право место и
значај БМС, на 41. седници Управног одбора
БМС прецизиран је и датум у Споразуму о
продужењу радног односа управнику БМС
Миру Вуксановићу до 1. децембра 2012.
године. По речима Марије Клеут тај датум
усаглашен је са изборним активностима у
Матици српској која је оснивач Библиотеке.
У Рефералном центру претраживаће се домаће и стране базе података (Индекси научних
цитата на компакт дисковима, сервиси
КоБСОН-а и онлајн хост DIALOG). Обавиће се
сва тематска претраживања на захтев ко-

р исника. БМС ће обављати све послове AGRIS
центра за Србију, а за потребе AGRIS базе
израдиће се око 1.500 инпута. Наставиће
се сарадња са Британском библиотеком и
центром SUBITO, као и са библиотекама у
свету у међубиблиотечкој позајмици литера
туре из иностранства. Наставиће се праћење
цитираности научних радника у цитатним ба
зама КоБСОН-а на лични захтев и на захтев
институција.
Методама конзервације и рестаурације биће
заштићено око 20.000 страница старе и ретке
књиге, а наставиће се и заштита угрожених
примерака културних добара из других инсти
туција. У фотолабораторији снимиће се преко
50.000 микроснимака раритетних књига у
архивском квалитету и наставиће се послови
дигитализације у циљу заштите публикација.
Планира се и повезивање око 150 томова новина,
400 томова часописа и поправка преко 1.500
књига.
У 2011. години наставиће се реализација дуго
рочног Пројекта дигитализације збирки БМС
са циљем да се највредније публикације на још
један начин заштите и истовремено учине до
ступним корисницима у дигиталном формату.
Презентација пројекта биће доступна на адре
си http://digital.bms.rs/, а коришћење целе збирке
биће омогућено у читаоницама.
БМС ће обављати матичне послове за библи
отеке у Војводини и организоваће полагање
стручног библиотекарског испита у пролећном
и јесењем року.
Информатичари ће одржавати програмску
оперативност рачунарског система и обављати заштиту података копирањем електронске
базе БМС и дигиталне збирке. Програмска
опрема биће коришћена и развијана према
потребама БМС. Из рачунарског система
припремаће се за штампу библиографије и ка
талози књига, а израђиваће се инвентарне и
топографске књиге и спискови публикација. На
персоналном рачунару припремиће се и штам
пати каталози изложби, дописи, извештаји
и слично. Информатичар ће одржавати сајт
БМС.
БМС ће наставити да делује у IFLI, учество
ваће на њеној 77. генералној конференцији у
Сан Хуану (Порторико) и обновиће чланство
у другим међународним асоцијацијама (FID,
EВLIDA и др.).
Размена стручњака са иностраним библиоте
кама обављаће се у складу са обновљеним уго
ворима о културној сарадњи. Библиотекари
и књиговесци из БМС, у сарадњи са колегама

из НБС, учествоваће у програмима заштите
културних добара манастира Хиландар.

БМС ће припремати и објављивати нова издања у својим редовним едицијама, као и Библи
ографију Иве Андрића (која ће до краја марта
2011. у БМС бити завршена у електронском
каталогу, а потом штампана као заједнич
ко издање са Српском академијом наука и
уметности, САНУ, и Задужбином Иве Андрића). Пригодним изложбама и каталозима обе
лежиће јубилеје из историје културе и науке.
БМС учествоваће у припреми изложбе поводом
185 година од оснивања Матице српске која
ће бити отворена 15. фебруара 2011. године у
Галерији САНУ.
Програм рада БМС у 2011. години урађен је према
постојећим прописима. Уколико се они промене,
Управни одбор БМС донеће одговарајуће измене
и допуне.

ИЗ РАДА БМС У 2010.

Б

МС је у 2010. години успешно остварила
свој Програм рада.
Делатност БМС финансирана је из републичког
буџета, преко Министарства културе, а део сред
става обезбедило је Министарство за науку и
технологију. Матичне функције финансиране су
преко Покрајинског секретаријата за културу.
v
Управни одбор БМС усвојио је Извештај о раду
за 2009. и Завршни рачун за 2009, Пројекцију
финансијског плана за 2010. и План набавки за
2010, информације о примени Закона о култури и
о правилницима, Програм рада за 2011, Ребаланс
финансијског плана за 2010, Ребаланс плана
јавних набавки за 2010. и Основе финансијског
плана за 2011. годину. У 2010. години усвојени
су и Предлог Статута БМС, Статут БМС,
јануар 2011 - гласило бмс - вести
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као и одлука о доношењу Пословника о раду
Управног одбора.
v
Према пројекту Опис ћирилских рукописних
књига БМС прикупљана је грађа за опис рукописних пролога, служби и житија у циљу при
преме за штампу 15. књиге у серији Ћирилске
рукописне књиге БМС. Објављен је каталог
Огласи, 7. књига у Едицији Каталог старих и
ретких књига БМС.
Из збирке преосталог ситноштампаног матери
јала публикованог до 1867. године сигнирано је
и обрађено 227 јединица.
Обрађена су 62 наслова (120 годишта, 3.220
бројева) старе српске периодике, а 1 запис је
редигован. Настављени су послови на уређењу
и обради легата Владимира Отовића, донације
Никол и Сретена Марића, Библиотеке Српске
православне велике гимназије у Новом Саду
и Библиотеке Бачке епархије. У електронској
бази каталогизовано је 290 наслова књига
и 63 наслова периодичних публикација на
микрофилму, а 1 запис допуњен је податком
о CD-у. У Читаоници за раритете издате су на
коришћење 1.424 раритетне књиге, 560 јединица
периодике и 5 микрофилмова, а од публикација
из осталих збирки овде је читано 178 књига и 99
наслова периодике. Припремљено је и предато
на дигитализацију 838 српских књига 18. и 19.
века.
Обављени су и планирани послови везани
за обраду, заштиту и промовисање књига из
ризнице манастира Крушедола, а узето је учеће и у припреми изложбе Србија – културна спо
на Истока и Запада (Беч, 30. јуни – 30. октобар
2010), организоване поводом 150. годишњице
Српске православне црквене општине у Бечу.
v
Свим видовима набавке БМС је примила и
у своје збирке укључила 78.123 публикације
(21.570 књига, 10.726 јединица посебних збирки
и 45.827 бројева периодике). Обавезни примерак
размењивала је са НБС и Централном народном
библиотеком Црне Горе „Ђурђе Црнојевић”, а
публикације је слала и Универзитетској биб
лиотеци „Светозар Марковић” у Београду. На
стављена је контрола достављања обавезног
примерка.
Купљено је 1.026 књига, 930 јединица посебних
збирки и 427 бројева антикварне периодике.
Разменом из иностранства примљено је 7.055
публикација (2.903 књиге, 177 публикација за
посебне збирке и 3.975 бројева периодике),
4
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а из земље 103 публикације. Партнерима у
размени, лекторатима за српски језик и српским
библиотекама у иностранству послато је 3.325
књига и 4.134 бројева периодике, а домаћим
библиотекама 110 књига и 890 бројева пери
одике.
БМС је добила на
поклон 32.105 публи
кација на разним је
зицима,
од
којих
су, након провере,
у збирке укључене
21.562 публикације.
Примљено је 167 пуб
ликација из депозита
ФАО и УНЕСКО.
У оквиру координиране
набавке БМС је доби
ла 152 бројева страних
научних часописа
v
Настављен је рад у систему узајамне катало
гизације у оквиру пројекта ВБС. Ажурно је
обављана именска, предметна и децимална
обрада нових публикација, уз истовремену
ревизију збирки. Укупно је креирано, допуњено
или преузето из узајамне електронске базе
78.067 записа за све врсте публикација (књиге,
периодика, прилози у периодичним публика
цијама и некњижни материјал).
Урађена су 2.452 CIP записа.
Формиране су 63.344 предметне одреднице и
78.264 децимална броја.
Редигован је 7.891 запис, а уједначено је 2.478
записа.
Настављена је аналитичка обрада прилога у
периодици и обрада публикација посебних
збирки.
У Завичајној збирци Војводине настављени су
попуњавање, обрада и заштита публикација.
Објављена је Библиографија књига у Војводини
за 2008. годину и настављени су послови на
припреми наредних свезака. Настављен је рад на
припреми 6. тома Библиографије Матице срп
ске и грађе за библиографију добитника Змајеве
награде.
Настављен је пројекат ревизије и ретроспек
тивне обраде са књигом у руци (конверзија
електронског каталога започета 1992. године).
Ревизијом и ретроспективном обрадом укупно
је обухваћено 25.716 публикација (20.435 књига,
1.643 годишта периодике и 3.638 јединица
посебних збирки). До сада је обављена ревизи
ја и ретроспективна обрада 642.114 публика

ција (483.818 књига, 47.987 годишта периодике
и 110.309 публикација посебних збирки).
Електронска база БМС 31. децембра 2010. године
имала је укупно 1.138.956 записа (810.725 за
књиге, 28.658 за периодику, 226.766 за прилоге у
часописима и новинама и 72.807 за публикације
посебних збирки). Сваки од ових записа пре
тражив је преко шездесетак параметара.
v
У 2010. години у БМС се учланило 4.490
корисника. У Читаоници за периодику и истра
живачки рад, у Општој и Научној читаоници
коришћено је укупно 31.848 публикација.
За потребе израде Библиографије Иве Андрића
издато је 3.695 публикација.
Настављен је процес аутоматизације позајмице обележавањем књига бар-кодовима и обављена је ревизија приручника у служби ин
формација.
Библиотекари информатори пружили су 8.549
каталошких и 333 библиографске информаци
је, урадили 6.758 тематских претраживања
електронског каталога и узајамне базе ката

лошко-библиографских података и сачинили
115 исписа из базе података. Реализовали су 1.855
захтева за међубиблиотечку позајмицу књига
и 628 захтева за копије чланака и скенирање.
Другим библиотекама упутили су 180 захтева
за међубиблиотечку позајмицу књига и копије
чланака, ради потреба читалаца и библиографа
БМС.
У топографском каталогу књига евидентирано
је 39.177 књига, а у топографском каталогу
периодике 6.122 годишта часописа и недељних
листова са 45.610 бројева.
У Централни магацин уложено је 22.584 река
талогизованих и нових књига, у Нови магацин
књиге примљене обавезним примерком, нове
стране књиге и књиге, часописи и новине из
поклоњених збирки – укупно 32.836 књига, а
у Чешки магацин 14.787 публикација и 1.913
бројева нове периодике.
Од августа 2010. евиденција коришћених и раз
дужених публикација, захваљујући електрон
ском начину задуживања, излистава се из
програма COBISS.

v
У Рефералном центру обављено је 84 тематска
претраживања из страних база података
на Интернету и у електронским сервисима
КоБСОН-а. Међубиблиотечком позајмицом из
иностранства је укупно набављена 291 публи
кација.
На лични захтев корисника за 151 аутора било
је 228 претраживања цитираности у Индексима
научних цитата и нађено је 7.833 цитата и са
моцитата, а посебно је праћена цитираност
радова на међународним пројектима.
Завршен је пројекат истраживања цитираности
укупно 3.124 научна истраживача Војводине,
нађено је укупно 41.343 цитата (30.428 цитата и
10.915 самоцитата).
За међународну базу AGRIS обрађено је 2.010
јединица.
Из збирки Рефералног центра коришћено је 328
публикација.
v
У оквиру законских обавеза из домена матич
них функција БМС је пратила и помагала рад и
развој високошколских и народних библиотека у
Војводини. Организовано је полагање стручних
испита у пролећном и јесењем року, које је
успешно положило 52 кандидата. Одржана су
2 семинара за библиотекаре високошколских
библиотека у Војводини. Обављено је 7 редовних
стручних надзора над радом високошколских
библиотека у Војводини и 2 ванредна.
Изложбама и каталозима обележено је укупно 14
значајних јубилеја из наше и светске културне
баштине.
v
Мере конзервације и рестаурације спроведене
су на укупно 24.261 страници. Урађено је 46.326
микроснимака, 2.967 дигиталних снимака, 1.084
принтер копије и нарезано је 46 CD и 40 DVD
дискова. На новом скенеру израђена су 76.483
дигитална снимка, а за потребе корисника и 891
црно-бела копија на А4 принтеру.
У оквиру послова заштите који су дефинисани
посебним уговорима у току је конзервација и
рестаурација 970 рукописних и 462 штампане
странице Архива САНУ из Београда, 974
странице рукописних листова Архива САНУ
из Сремских Карловаца и 12 рукописних и
штампаних књига које садрже 4.630 страница из
фонда старе и ретке књиге Библиотеке Народног
музеја из Зрењанина.
Завршена је конзервација и рестаурација 7
раритетних књига са преко 5.000 страница из
јануар 2011 - гласило бмс - вести
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ризнице манастира Крушедола; 15 монограф
ских и 5 серијских публикација са око 4.700
страница Завичајне збирке Градске библиотеке
из Новог Сада, као и конзервација и рестаураци
ја раритетног рукописа Евхологион из 16/17. века
чије су 692 странице, према захтеву Библиотеке
Српске патријаршије из Београда, снимљене
дигиталном камером у квалитету потребном за
израду фототипског издања, а снимци су нарезани
на 8 DVD дискова и достављени Библиотеци.
Набављена је и инсталирана опрема за диги
тализацију микроформи ScanPro 2000 која ће
обезбедити савремено коришћење микро
филмотеке (нарочито оних публикација које у
Библиотеци постоје само на микроформама),
дигитализацију и контролу квалитета микро
форми, прихватљиву цену и већи квалитет
принтер копија, већи обим планираних послова
и брзу услугу корисницима.

v
Објављене су публикације: каталог Огласи, 7.
књига у Едицији Каталог старих и ретких књига
БМС, Библиографија књига у Војводини за 2008,
Годишњак БМС за 2009, Анализа рада народних
библиотека у Војводини за 2009. годину, Анализа
рада високошколских библиотека у Војводини за
2009. годину, Вести, гласило БМС (4 редовна
броја) и каталози редовних изложби (од броја
168 до 178).
v

ПОКЛОНИ ИЗ БМС У 2010.

Б

МС је у 2010. години послала на поклон
институцијама и појединцима укупно
11.640 публикација, издања Библиотеке, као и
књиге из дупликата БМС.
Радио Београду за акцију „Књига солидарно
сти” упућено је 3.300 књига, Клиници за пси
хијатрију у Новом Саду 200 књига, Библиотеци
Универзитета Привредна академија у Новом
Саду 300 књига, Библиотеци Факултета за
европске правно-политичке студије у Сремској
Каменици 160 књига, Удружењу дистрофичара
Београда 100 књига, ОШ „Бранко Радичевић”
у Стапару 350 књига, Казнено-поправном
заводу у Београду – Падинска Скела 300 књига,
Библиотеци Универзитета у Новом Пазару 300
књига, ОШ „Вељко Ђуричин” у Јарковцу 600
књига, Народној библиотеци „Раде Драинац” из
Прокупља 100 књига, Библиотеци Привредне
академије у Шапцу 70 књига, ЕДУКОНС универзитету у Новом Саду 150 књига, Катедри
за руски језик на Филозофском факултету
у Новом Саду 200 књига, Народној библи
отеци „Жарко Зрењанин” у Зрењанину за
огранак „Златица” 400 књига, Православном
удружењу „Свети Сава” у Новом Саду 155
књига, Народној библиотеци „Јован Попо
вић” из Кикинде 165 књига, Академији СПЦ
за уметности и консервацију из Београда 320
књига, Народној библиотеци „Жарко Зрњанин”
у Зрењанину за библиотеку Опште болнице
„Др Ђорђе Јовановић” 100 књига, Градској
библиотеци у Суботици 800 књига, Радио
телевизији Србије 450 књига и ПУ „Радосно
детињство” 120 књига.
БМС је библиотекама и научним радницима
у нашој земљи на поклон послала 3.000 при
мерака својих издања књига и периодике.

PrOjekti
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА
ЦИТИРАНОСТИ НАУЧНИХ
ИСТРАЖИВАЧА ВОЈВОДИНЕ

У

Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој АП Војводине 27. децембра
2010. године одржана је презентација пројекта
„Израда прегледа цитираности научних истра
живача на територији Аутономне покрајине Вој
водине према бази Science Citation Index, WоS до
децембра 2008. године” који је реализовала БМС,
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а на основу уговора потписаног 8. јула 2009.
године. Истраживање цитираности урађено је
за укупно 3.124 научна истраживача Војводине
и нађено је укупно 41.343 цитата (30.428 цитата
и 10.915 самоцитата). Презентацији је из БМС
присуствовала руководилац Одељења за матич
не послове и Реферални центар мр Бранислава
Аврамовић.
Цитираност истраживача испитивана је на
основу онлајн Картона научних радника (КНР)
који се налазе на веб сајту Факултета техничких
наука у Новом Саду. Завршни извештај о раду
БМС од 8. јула 2009. године до 30. новембра
2010. године предат је 30. новембра 2010. Том
приликом Покрајински секретаријат за науку
и технолошки развој затражио је допуну ци
тираности и компакт диск са накнадним подацима
достављен је 20. децембра 2010. године.
На сајту Покрајинског секретаријата за науку и
технолошки развој http://apv-nauka.ns.ac.rs/vece/
index.jsp истакнути су спискови свих цитираних
истраживача.

БИБЛИОГРАФИЈА ИВЕ АНДРИЋА

IZlo@Be
ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ (1885–1936)

П

оводом обележавања 125. годишњице ро
ђења мађарског књижевника Дежеа Ко
столањија БМС је приредила изложбу из сво
јих збирки. Поставка, која је од 29. октобра
до 24. новембра 2010. године била изложена у
витринама испред Свечане сале Матице српске,
обухватала је бројна издања Костолањијевих
дела, фотографије и избор из литературе. Уз
изложбу штампан је и каталог у којем се, поред
пописа библиографских јединица, налазе изводи текстова које су о Костолањију и његовом
раду написали његова супруга Дежене Косто
лањи (Илона Хармош), Имре Бори, Јанош Хер
цег, Михаљ Цине, Сава Бабић, Томас Ман, Михаљ
Бабич, Вељко Петровић, Беата Томка, Петар В.
Арбутина, Бела Помагач и Андор Немет. Аутори
поставке су Ивана Гргурић, Петер Хајнерман и
Силвија Чамбер.

Н

а предлог Извршног одбора САНУ, Уп
равни одбор БМС и Управни одбор За
дужбине Иве Андрића 24. новембра 2010. годи
не формирали су Уређивачки одбор Библиогра
фије Иве Андрића коју израђује БМС и која
ће, као заједничко издање, бити објављена
2011. године. Чланови Уређивачког одбора су
академици Предраг Палавестра и Никша Стип
чевић (САНУ), академик Радован Вучковић и
књижевник Драган Драгојловић (Задужбина Иве
Андрића) и проф. др Марија Клеут и дописни
члан САНУ Миро Вуксановић (БМС). За главног
уредника Библиографије, која ће имати више од
14.000 библиографских јединица, изабран је
Миро Вуксановић.
Уговор о заједничком издавању Библиографије
Иве Андрића у 2011. години 15. децембра 2010.
године потписали су академик и генерални
секретар САНУ Димитрије Стефановић, управ
ник Задужбине Иве Андрића Драган Драгој
ловић и дописни члан САНУ и управник БМС
Миро Вуксановић.
У 2010. години за Библиографију Иве Андрића
укупно je обрађено 9.266 публикација, од тога су
креирана 4.222 записа (за књигу 110, а за прилоге
у монографијама и периодици 4.112), 4.404
записа су допуњена (за књигу 10, а за прилоге у
монографијама и периодици 4.394). Из узајамне
базе преузето је 506 записа (за књигу 38, а за
прилоге у монографијама и периодици 468).
Уједначена су 134 записа.

Део изложбе

Деже Костолањи је рођен у Суботици 1885.
године. Након школовања у родном граду и
Бечу, живот је провео у Будимпешти радећи као
новинар. Био је представник модерне грађанске
књижевности. Писао је, по мишљењу критике,
једнако успешно и прозу и поезију. У књижевност
је ушао као песник (збирка Између четири зида),
а за многе је то остао чак и кад је писао прозу.
У његова најпознатија дела убрајају се збирке
песама (Тужбе јадног малишана, Màgia, Négyfal között и др.), књиге новела (Корнел Вечерњи,
Кáин и др.) и романи Златни змај, Шева и Ана,
у којима је овековечио свој родни град. Умро је у
Будимпешти 1936. године.
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СТЕВАН ХРИСТИЋ (1885–1958)

П

оводом обележавања 125. годишњице ро
ђења композитора и диригента Стевана
Христића БМС приредила је изложбу из својих
збирки. Поставка је од 24. новембра до 30.
децембра 2010. била изложена у витринама
испред Свечане сале Матице српске, a обухва
тала је Христићева дела, фотографије и избор
из литературе о његовом стваралаштву. Уз из
ложбу је штампан и каталог у којем се, поред
пописа библиографских јединица, налазе изводи текстова које су о Христићу написали Жи
војин Здравковић, Каспер Хевелер, Властимир
Перичић, Миленко Живковић, Надежда Мосу
сова, Дејан Деспић, Мелита Милин, Бранка
Радовић, Милоје Милојевић, Димитрије Сте
фановић, Милан Бајшански и Роксанда Пејовић.
Ауторке поставке су Ивана Гргурић и Силвија
Чамбер.

ИЗЛОЖБА О СТЕВАНУ ЋИРИЋУ
У ДОМУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Насловна страна позивнице за изложбу

У

Дому Народне скупштине у Београду
председница Народне скупштине проф.
др Славица Ђукић Дејановић отворила је
18. октобра 2010. године изложбу о Стевану
Ћирићу, министру просвете и председнику
Народне скупштине Краљевине Југославије.
Aуторка изложбе је виши кустос мр Гордана
Петковић, а коришћени су експонати из Поклон
библиотеке др Иринеја и Стевана Ћирића која
се чува у БМС. И библиотекари БМС видели
су ову изложбу приликом посете Сајму књига
у Београду 28. и 29. октобра 2010. године.

ДИГИТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ У 2011.
Део изложбе

Стеван Христић је рођен у Београду 1885. го
дине. Музичко образовање стекао је у Београду,
Лајпцигу, Москви, Паризу и Риму. По повратку у
Београд радио је као шеф и диригент Београдске
филхармоније и диригент и директор Опере. Био
је један од оснивача и првих професора Музичке
академије у Београду, први председник Савеза
композитора Југославије и редован члан САНУ.
Умро је у Београду 1958. године.
Стеван Христић је компоновао музику у на
ционалном и импресионистичком стилу. Цен
трално место у његовом опусу заузимају балет
Охридска легенда, опера Сутон, сценска музика за Чучук Стану, Уображеног болесника,
Вечитог младожењу и др. Компоновао је и
симфоније, соло песме и хорску и црквену
музику.
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д јануара 1996. године до децембра
2010. БМС је приредила 178 изложби
у витринама. Од јануара 2011. године,
према замисли управника БМС, изложбе ће
се презентовати у електронском облику, у
јавном каталогу БМС. Електронски каталози
изложби ће се трајно чувати на CD-у и бити
доступни у Библиотеци, а у скраћеном облику,
заједно са штампаним каталозима досад
постављених изложби, на веб сајту www.
bms.rs. У 2011. години биће реализовано
укупно 13 електронских изложби посвећених:
Рабиндранату Тагори, Сави Текелији, Руђеру
Бошковићу, Емилу Сиорану, Катарини
Ивановић, Францу Листу, Ђорђу Јовановићу,
стогодишњици од првог броја листа Жена,
Михаилу Васиљевичу Ломоносову, Чеславу
Милошу, Иви Андрићу, Марији Поповић
Трандафил и Миловану Ђиласу.

NOVA IZDAWA BMS
БИБЛИОГАФИЈА КЊИГА У
ВОЈВОДИНИ за 2008.

Н

астављајући објављивање текуће библи
ографије монографских публикација БМС
издала је Библиографију књига у Војводини,
свеску за 2008. годину. Ова Библиографија обу
хвата публикације које су издате и штампане у
Војводини, публикације издавача из Војводине,
као и публикације савремених аутора са те
риторије Војводине у издању других домаћих и
страних издавача.
Свеска за 2008. годину садржи 1.970 библи
ографских јединица у којима су описане књиге
на српском, мађарском, словачком, румунском
и русинском језику, као и публикације на осталим језицима. Унутар сваког језика библиограф
ске јединице су сређене азбучно, односно абе
цедно и нумерисане двојако, најпре у низу, затим
унутар сваког језика од броја 1.
Лакшем сналажењу у библиографској грађи
доприноси седам регистара – именски, пред
метни, стручни регистар децималних ознака,
географски, регистар колекција по језицима и
регистар издавача и штампарија по местима.
У допунама Библиографији описане су још 304
публикације из претходних година накнадно
објављене.
Будући да се свака библиографска јединица Биб
лиографије налази у електронској бази БМС,
она је доступна преко Интернета и корисници
ма широм света.
Аутори Библиографије су редактор Марија Јо
ванцаи, редактори записа Љиљана Клевернић и
Ката Мирић, Каталин Рафа и Весна Укропина,
књигу је за штампу приредила Новка Шоки
ца Шуваковић, а њен уредник је Миро Вук
сановић.

СТРУЧНИ ИСПИТ У
НОВЕМБАРСКОМ РОКУ

Б

МС организовала је полагање стручног
испита у библиотечкој делатности у но
вембарском испитном року 2010. године, са
гласно Закону о утврђивању одређених над
лежности аутономне покрајине („Службени
гласник Републике Србије”, бр. 6/2002), Ре
шењу о именовању Комисије за полагање
стручног испита запослених у библиотекама

Покрајинског секретаријата за образовање и
културу (бр. 106-152-01380/2007-03 од 19. де
цембра 2007. године), Правилнику о програму
стручног испита у библиотечкој делатности и
начину његовог полагања („Службени гласник
Републике Србије”, бр. 20/95) и Правилнику о
измени правилника о програму стручног испита у библиотечкој делатности и начину ње
говог полагања („Службени гласник Републике
Србије”, бр. 29/2005).
Комисија за полагање стручног испита радила
је у следећем саставу: мр Душица Грбић
(председник и испитивач за предмет Основи
историје писма, књиге и библиотека), Марија
Јованцаи (заменик председника и испитивач за
предмет Основи библиографије), Радован Ми
ћић (стални члан и испитивач за предмет Основи библиотекарства), Ђорђе Виловски (ис
питивач за Уставно уређење и прописе), Мари
ја Маховац (Алфабетски каталог), Љиљана
Клевернић (Стварни каталози) и Новка Шокица Шуваковић (Основи библиотечке инфор
матике).

Са уручења уверења о положеном стручном испиту

Инструктивни семинар за кандидате почетни
ке у раду организован је од 11. до 15. октобра
2010. године, у Учионици БМС, где су одржане
и све друге испитне активности. Консултативни
семинар, за све кандидате, одржан је од 8. до
13. новембра 2010. године. Током семинара
предавачи су користили рачунарску опрему и
видео-бим, презентујући примере из електрон
ске базе БМС. Прво предавање било је посве
ћено историјату и савременим функцијама
БМС, уз презентацију њеног Интернет сајта
www.bms.rs.
Полагању испита приступила су 22 кандидата.
Испит је почео 22. новембра 2010. полагањем
предмета Алфабетски каталог и Стварни
каталози (усмени испит и практична провера
знања из именске, предметне и децималне
обраде публикација). Полагање осталих пред
мета настављено је по следећем распореду:
Основи библиотекарства и Уставно уређење
и прописи (23. новембар), Основи библиотечке
информатике (24. новембар) и Основи истори
јануар 2011 - гласило бмс - вести
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је писма, књиге и библиотека и Основи библи
ографије (25. новембар).
Звање књижничара стекле су: Андреа Живковић
(Инђија), Катарина Пантић (Тител), Мирослава
Хајдук (Шид), Каролина Хуђик (Кула) и Татјана
Чучковић (Суботица).
Звање вишег књижничара стекле су: Оливера
Николић (Оџаци) и Богданка Павловић Јовано
вић (Нови Сад).
Звање библиотекара стекли су: Андријана
Блашко (Сомбор), Маријана Врачар (Нови
Сад), Тања Граовац (Зрењанин), Мирјана Делић
(Сремска Митровица), Петар Ђурђев (Нови Сад),
Марија Ђуровић (Стапар), Љубица Мишолић
(Бечеј), Бранислава Опачић (Сомбор), Милош
Перовић (Нови Сад), Венеса Питулић (Нови
Сад), Вања Санадер (Сремска Митровица),
Наташа Стоиљковски (Зрењанин), Марта Хуска
(Суботица), Силвија Чамбер (Нови Сад) и
Татјана Чапко (Нови Сад).
Уверења о положеном стручном испиту кан
дидатима је уручио управник БМС Миро Вук
сановић, 3. децембра 2010. године, у Свечаној
сали Матице српске.

СТРУЧНИ СЕМИНАР

Са стручног семинара

Б

МС је у својој Учионици 7. децембра
2010. организовала стручни семинар
за библиотекаре високошколских библи
отека у Војводини. Том приликом о ди
гитализацији библиотечке грађе говорила
је Новка Шокица Шуваковић, а о нај
новијим информацијама из Рефералног
центра мр Бранислава Аврамовић.

NAGRA\ENE BIBLIOTEKARKE BMS
ПРИЗНАЊА ЗА РАД ЈАСНИ
КАРТАЛОВИЋ, СВЕТЛАНИ
ВУЧКОВИЋ И МАРИЈИ ЈОВАНЦАИ

С

СТРУЧНИ НАДЗОРИ

У

складу са законом и Планом обављања
матичних функција БМС за 2010. годину,
овлашћени библиотекари БМС обавили су
током последњег тромесечја минуле године
стручни надзор над радом Библиотеке Ин
ститута за онкологију у Сремској Каменици,
Библиотеке Високе школе струковних студи
ја за образовање васпитача у Новом Саду
(ванредни надзор) и Библиотеке Одсека за
русинистику Филозофског факулета у Новом
Саду. О сваком стручном надзору сачињен
је извештај који је прослеђен надлежним
органима и инстуцијама.
10
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вечаном седницом, 14. децембра 2010.
године, у згради Универзитета у Нишу,
обележен је Дан библиотекара Србије. На
седници су додељене и награде Библиотекарског
друштва Србије (БДС) за 2010. годину.
Награду „Стојан Новаковић” добила је књига
Огласи БМС 1803–1867, редактора Јасне Кар
таловић и Светлане Вучковић, у издању БМС.
Награду „Запис” добила је Јасмина Нинков
(Библиотека града Београда), а награде нај
бољи библиотекар добили су: у националним
библиотекама – Марија Јованцаи (БМС), у јав
ним библиотекама – Милоје Радовић (Народна
библиотека „Стефан Првовенчани”, Краљево),
у високошколским библиотекама – Гордана
Вилотић (Централна библиотека Филозофског
факултета, Нови Сад) и у специјалним биб
лиотекама – Марина Мучалица (Библиотека
Природњачког музеја, Београд). У име награ
ђених захвалили су се Јасмина Нинков и Јасна
Карталовић чији део текста овде доносимо.

Реч захвалности
(одломак)
„Одувек је била част бити библиотекар у нај
старијој српској институцији која се стара о
распрострањенију књижества и просвештенија,
а бити део тима који ову свету дужност изврша
ва ускладивши корак с временом, није увек лако.
Мудрим покретањем значајних едиција: 1988.
Ћирилске рукописне књиге БМС, 1994. Каталог старих и ретких књига БМС, и 1995.
Едицијом Каталог легата БМС, Библиотека
је остала живо присутна на почетку новог
миленијума. У ту присутност уткани су труд и
знање многих претходника, библиотекара чији је
рад био темељ и за каталог Огласи БМС 1803–
1867 редактора Јасне Карталовић и Светлане
Вучковић.

POrtret
СТАНКО ЉУБИЧИЋ

С

Светлана Вучковић, Марија Јованцаи и Јасна Карталовић

Богатећи своје библиотечко знање кроз гото
во 6.000 описа српских књига 19. века БМС,
објављенија, огласа и остале грађе у електронској бази података, приказане у каталозима
Едиције старих и ретких књига БМС, небројено пута сам отворила Српску библиографију
за новију књижевност 1741–1867 Стојана Но
ваковића. Угледни српски политичар, дипломата, филолог, историчар књижевности, председ
ник Српске краљевске академије, члан Руске
академије наука, Коста, потом Стојан Новако
вић (1842–1815), за библиотекаре једноставно
Новаковић, библиотекар Народне библиотеке у
Београду, важан је ослонац у раду, незаобилазна
одредница у цитираним изворима. Признање
које је БДС овенчало његовим именом обавезује
на самопрегор, истрајност и непрекидан рад на
упознавању националне културе и историје.”
Јасна Карталовић

o

танко Љубичић, књижничар БМС, рођен
је 3. јануара 1950. године у далматинском
месту Крупа. Крајем 1952. године са породицом
се пресељава у Војводину, у Ветерник. Основну
школу похађа у Ветернику и Новом Саду. У
новосадској Гимназији „Јован Јовановић Змај”
матурира 1968. године. Радни век започиње
у београдском предузећу „Прокупац” године
1971.
У БМС запошљава се 2. јуна 1980. године.
Ангажован је на пословима ОНО и ДСЗ, заштите
од пожара и заштите на раду, а поверене задатке
испуњава истовремено и у Издавачкој радној
организацији Матице српске.
Стручне послове у БМС ради од 1990. године,
а искуство стиче у Одељењу набавке и разме
не публикација. Након полагања стручног
књижничарског испита у НБС године 1993. кре
ира иницијалне и нове записе у електронској
бази података БМС.
Поверени су му послови инвентарисања и сиг
нирања монографских публикација уз унос по
датака из лисног у електронски каталог БМС.
До почетка 2011. године са његовим потписом
у узајамном каталогу налазе се 89.163 креирана
или копирана записа, као и преко 200.000 сиг
нираних и инвентарисаних наслова монограф
ских публикација.
Радне задатке обавља веома савесно, а зах
ваљујући његовој ажурности публикације при
стигле у Библиотеку свим видовима набавке, у
кратком року су доступне корисницима.
јануар 2011 - гласило бмс - вести
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POsete
ГОСТИ ИЗ РИМА У БМС

Т

оком свог студијског боравка у Београду
БМС су 8. октобра 2010. године посетили
Лука Ваљо и Санела Мушија, постдокторанди
на Катедри за славистику Универзитета Сапи
енца у Риму. Госте су примили руководилац
Одељења за набавку и размену публикација
Радивој Додеровић и библиотекар задужен за
набавку и размену публикација на романским
језицима Соња Ивановић. Током посете било
је речи о развијању сарадње између Катедре
за славистику Универзитета у Риму и БМС у
области размене публикација.

ОСНОВЦИ ГОСТИ БМС

библиотечких услуга”, одржане у Медицинској
школи „7. април“ у Новом Саду 4. и 5. новембра
2010. године, посетили су БМС 5. новембра 2010.
године. Њихов домаћин била је руководилац
Одељења за чување и коришћење публикација
Гордана Ђилас.

Заједничка фотографија у јавном каталогу БМС

ДИРЕКТОР АУСТРИЈСКОГ
КУЛТУРНОГ ФОРУМА ИЗ
БЕОГРАДА ГОСТ БМС

Н

ови директор Аустријског културног фо
рума из Београда, мр Николаус Келер
посетио је БМС 5. новембра 2010. године и том
приликом донео примерке часописа Аустрија
за фонд Поклон библиотеке Аустрије. Госта је
примила Марија Ваш.

ГОСТИ ИЗ КЛАДОВА У БМС
Ученици новосадске ОШ „Јожеф Атила”

Б

МС 28. октобра 2010. године најпре је
посетило 120 ученика ОШ „Нада Матић”
из Ужица, потом, 14. новембра, и ученици
новосадске ОШ „Јожеф Атила” предвођени
наставницом Мартом Клем, а њихов домаћин
био је библиотекар информатор Петер Хај
нерман. У Свечаној сали слушали су о исто
ријату и раду Матице српске и БМС, потом су
посетили изложбу посвећену песнику, писцу
и публицисти Дежеу Костолањију и обишли
свечане салоне Матице српске.

УЧЕСНИЦИ МЕЂУНАРОДНЕ
КОНФЕРЕНЦИЈЕ У БМС

У
12

чесници девете Међународне научне кон
ференције „Стандардизација и квалитет
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Пријем у канцеларији управника БМС

Ж

аклина Николић, директорка Културног
центра из Кладова, самостални књижни
чар Зорица Траиловић и библиотекарка Сабина
Ђукић посетили су БМС 5. новембра 2010. Госте
су примиле заменица управника БМС Новка
Шокица Шуваковић и руководилац Одељења
старе и ретке књиге и легата мр Душица Грбић.
Жаклина Николић је том приликом представила

рад Културног центра из Кладова који успешно
ради у систему узајамне каталогизације и уз
подршку матичне библиотеке у Бору улаже
напоре да реши статусно питање и да се формира
библиотека.

Д

v

иректоре,
Све честитке за савршено функционисање
и изглед Библиотеке Матице српске. Осећа
се велика посвећеност и професионалност,
првенствено Ваша. Биле смо дочекане изузетно
љубазно од Ваших сарадница. Хвала на свему.
Поздрав,
Жаклина Николић, директорка Културног центра
у Кладову

БИБЛИОТЕКАРИ ИЗ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ГОСТИ БМС

Б

иблиотекари из Народне и универзитетске
библиотеке Републике српске Љиљана Бабић, Жељка Комненић и Милка Давидовић
посетили су БМС 12. новембра 2010. године.
Са гостима су о едукацији и мрежи COBISS,
побољшању размене публикација између две
библиотеке и о актуелним питањима функци
онисања библиотека разговарали заменик управ
ника Новка Шокица Шуваковић, руководилац
Одељења за набавку и размену публикација
Радивој Додеровић и секретар Милена Мирић.

ПЕСНИК ИЗ ЧИКАГА ЂОРЂЕ
НИКОЛИЋ У БМС

У

правник БМС Миро Вуксановић примио
је песника из Чикага Ђорђа Николића 14.
децембра 2010. године.

ЗАХВАЛНИЦЕ

П

оштована господо,
Редовно добијамо ваше Вести
и захваљујемо се на томе. Врло су
квалитетне и смерно урађене.
Срдачан поздрав,
Библиотека „Свети Сава” Земун
*

ЗАХВАЛНИЦА ВИСОКЕ
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ
ЗРЕЊАНИНА

В

исока техничка школа струковних
студија у Зрењанину је поводом
јубилеја 50 година постојања БМС
доделила захвалницу за посебан допринос
развоју Школе. Захвалница је уручена
8. децембра 2010. године на свечаној
академији којој су из БМС присуствовали
заменик управника Новка Шокица
Шуваковић, руководилац Одељења за
матичне послове и Реферални центар мр
Бранислава Аврамовић и библиотекарке
Ивана Гргурић и Силвија Чамбер.

Seminari, stru^ni skupovi,
sastanci

...

СЕДНИЦА ЖИРИЈА ЗА ДОДЕЛУ
НАГРАДЕ „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ”

У

правник БМС Миро Вуксановић учествовао
је 7. октобра 2010. године на седници
жирија за доделу награде „Ђорђе Јовановић” у
Библиотеци града Београда.
јануар 2011 - гласило бмс - вести
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ЈАВНА РАСПРАВА О ЧЕТИРИ
ЗАКОНА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

СТРУЧНИ СКУП И СВЕЧАНА
АКАДЕМИЈА У ШИДУ

У

У

Градској библиотеци у Новом Саду 20.
октобра 2010. године одржана је јавна
расправа о четири закона из области културе (о
библиотекама, старој и реткој књизи, обавезном
примерку и издавачкој делатности). У име БМС на
расправи су учествовали руководилац Одељења
за стару и ретку књигу и легате мр Душица
Грбић, секретар Милена Мирић, и правник Ђорђе
Виловски, члан Управног одбора.

ЗАСЕДАЛА КОМИСИЈА ЗА
ЗВАЊА

С

астанак Комисије за додељивање звања
лицима која обављају стручне послове у
библиотекама одржан је у НБС 1. новембра
2010. године. Из БМС састанку је присуствовала Марија Јованцаи.

правник БМС Миро Вуксановић учество
вао је 14. новембра 2010. године у Шиду
на стручном скупу о Филипу Вишњићу и истога
дана говорио на свечаној академији.

КОНФЕРЕНЦИЈА LFSA

П

рва конференција LFSA „Виртуелно окру
жење програмске опреме библиотечког
информационог система COBISS” одржана је у
НБС 15. новембра 2010. године. Конференцији
су присуствовали оснивачи овог форума, систем
администратори библиотека чланица COBISS-a
у Србији и гости, а из БМС заменик управника
Новка Шокица Шуваковић и информатичар
Оливера Михајловић.

9. МЕЂУНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦИЈА БДС

У

организацији БДС у Медицинској школи
„7. април” у Новом Саду 4. и 5. новембра
2010. године одржана је 9. међународна
научна конференција „Стандардизација и ква
литет библиотечких услуга”. Разговарало се о
побољшању услуга и квалитета у домаћем и
иностраном библиотекарству, о примени донетих
стандарда у јавним библиотекама и смерницама
за рад специјалних библиотека у Србији, али и
о међународним искуствима. Из БМС конфе
ренцији су присуствовали Милица Цветковић,
Весна Чонкић, Соња Ивановић, Даниела Керме
ци, Оливера Кривошић и Александар Радовић.

УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ДАНА
МАТИЦЕ СРПСКЕ У БЕОГРАДУ
2011.

П

редседник Матице српске, академик Чедо
мир Попов, дописни члан САНУ и управник
БМС Миро Вуксановић и управница Галерије
Матице српске (ГМС) мр Тијана Палковљевић
утврдили су на састанку одржаном 12. новембра
2010. године предлог Дана Матице српске у
Београду од 15. фебруара до 15. марта 2011.
14
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Татјана Ракић и Даниела Кермеци на стручном скупу у
Нишу

БИБЛИОТЕКАРИ СРБИЈЕ И
БУГАРСКЕ У НИШУ

У

Нишу је 25. и 26. новембара 2010. одржан
стручни скуп библиотекара Србије и Бу
гарске ком је присуствовало 112 учесника. Тема
скупа била је „Јавне библиотеке, библиотечкоинформационе услуге и коришћење: стање
и перспектива реазвоја”. Даниела Кермеци и
Татјана Ракић из БМС изложиле су свој рад
Међубиблиотечка позајмица значајан вид са
радње између БМС и јавних библиотека Србије.

РЕТКОСТИ БМС ПРЕДСТАВЉЕНЕ
НА МЕЂУНАРОДНОМ СКУПУ

Р

уководилац Одељења старе и ретке књиге и
легата мр Душица Грбић и заменик управни
ка БМС Новка Шокица Шуваковић учествовале
су 16. децембра 2010. године на међународном
скупу „Стара, ретка и уметничка књига –
јуче, данас, сутра” одржаном у Библиотеци
града Београда. Душица Грбић имала је са
општење „Реткости БМС”, пропраћено видеопрезентацијом у чијој припреми је учествовала
Новка Шокица Шуваковић.

GoDI[WICE, SUSRETI, PROMOCIJE...
47. САБОР БИБЛИОТЕКАРА
СРЕМА У ИРИГУ

ЗАСЕДАЛА КОМИСИЈА ЗА
МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ БДС

С

астанак Комисије за међународну сарадњу
БДС одржан је у Београду 20. децембра
2010, у Центру за проучавање страних језика
„Тералигва”. На састанку је било речи о пројекту
ИФЛЕ „Транспарентност, добро управљање
и корупција”, а из БМС присуствовала му је
Верица Шево.

ЗАСЕДАЛА КОМИСИЈА
ЗА ИЗРАДУ ЗАКОНА У
БИБЛИОТЕКАМА

У

правник БМС Миро Вуксановић и члан
Управног одбора, правник Ђорђе Виловски
учествовали су 22. децембра 2010. године у ра
ду Комисије за израду закона у библиотекама, у
НБС.

Са изложбе Даница БМС у Српској читаоници у Иригу

У

Српској читаоници у Иригу 1. октобра 2010.
године одржан је 47. сабор библиотекара
Срема. У име домаћина поздравну реч упутиле
су директорка Српске читаонице Вера Новковић
и председница Организационог одбора Сабора
Весна Степановић. Библиотекари су били у
прилици да погледају изложбу коју је БМС
приредила поводом 150 година од излажења првог
броја Данице (1860). Сабору су присуствовали
управник БМС Миро Вуксановић и ауторке
изложбе Силвија Чамбер и Ивана Гргурић.

Саопштења

120 ГОДИНА ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ У СУБОТИЦИ

Д

У

описни члан САНУ Миро Вуксановић имао
је саопштење на научном скупу о Скендеру
Куленовићу у САНУ 6. октобра 2010. године,
10. новембра учествовао је у САНУ на скупу о
Лази Костићу, а 8. децембра у Огранку САНУ
говорио је о књизи Временска неподударност
биолошког и хронолошког старења у Црној
Гори академика Драгутина П. Вукотића.
Као главни уредник Издавачког центра Матице
српске Миро Вуксановић отворио је 19.
новембра 2010. године Сајам књига на Данима
српске културе у Темишвару и говорио о
издањима Центра. Истога дана био је и учесник
српско-румунског књижевног сусрета.

правник БМС Миро Вуксановић при
суствовао је 13. октобра 2010. године
свечаности поводом обележавања 120 година
Градске библиотеке у Суботици. Он је тим
поводом Драгану Роквићу, управнику Градске
библиотеке у Суботици, 20. децембра 2010.
године даривао 810 књига, 510 на српском
језику и 300 на мађарском језику. Истог дана је у
Суботици представљено прво коло Антологијске
едиције Десет векова српске књижевности
Издавачког центра Матице српске.

vvv
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЈЕДНОТОМНОГ

РЕЧНИКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

У

Градској библиотеци у Суботици 13. октобра
2010. године представљен је једнотомни
Речник српског језика Матице српске. На про
моцији су говорили управник БМС и дописни
члан САНУ Миро Вуксановић, проф. др Мато
Пижурица и др Рада Стијовић.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГА У
ПЕДАГОШКОМ МУЗЕЈУ У
БЕОГРАДУ

У

Педагошком музеју у Београду на пред
стављању Зборника радова Буквари и
букварска настава код Срба и Библиографије
српских буквара (1597–2008) 19. октобра 2010.
године из БМС говорили су управник Миро
Вуксановић, члан Управног одбора Лаза Чурчић
и руководилац Одељења за стару и ретку књи
гу и легате мр Душица Грбић. Свечаности је
присуствовао и потпредседник Матице српске
проф. др Славко Гордић.

УРУЧЕЊЕ НАГРАДЕ „ЂОРЂЕ
ЈОВАНОВИЋ”

институција које заједнички раде на обнови
манастирске ризнице. Руководилац Одељења
заштите публикација БМС Горан Влаховић
говорио је о конзервацији и рестаурацији
рукописних и штампаних књига.

СУСРЕТИ БИБЛИОГРАФА У
ИНЂИЈИ

У

Културном центру Инђије 12. новембра
2010. године одржани су 17. сусрети биб
лиографа у спомен на др Георгија Михаиловића. После поздравних речи директорке На
родне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић” Ве
сне Степановић и председника општине Гора
на Јешића додељена је Митровданска повеља
академику Војиславу Максимовићу. Поводом
смрти три велика и значајна библиографа
Душана Панковића, Виде Зеремски и Душана
Мартиновића, о њиховом делу говориле су
Весна Петровић и из БМС, чланови Одбора
Марија Јованцаи и Гордана Ђилас. Из БМС
присутна је била и члан Одбора Душица
Грбић, као и Јасна Карталовић која је приказала
каталог Огласи БМС 1803–1867.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ЕМИРА
КУСТУРИЦЕ

У

правник БМС Миро Вуксановић је у
Библиотеци града Београда присуствовао 25.
октобра 2010. године уручењу Награде „Ђорђе
Јовановић” проф. др Александру Јеркову.

САЈАМ КЊИГА У БЕОГРАДУ
Са промоције

У

правник БМС Миро Вуксановић присус
твовао је 25. октобра 2010. године отварању
Сајма књига у Београду, а 27. октобра је на
штанду Издавачке куће „Evro-Giunti”, потписивао
примерке своје књиге Читање таванице.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА
КОНЗЕРВАТОРСКИХ РАДОВА

У

ГМС 12. новембра 2010. године одржана
је презентација конзерваторских радова на
предметима из ризнице манастира Крушедола
о којима су говорили представници ГМС,
БМС, Музеја Војводине и Покрајинског завода
за заштиту споменика културе Војводине,
16
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У

правник БМС Миро Вуксановић говорио
је 15. новембра 2010. године у Српском
народном позоришту о књизи Смрт је не
провјерена гласина Емира Кустурице. О књизи
су говорили и Манојло Вукотић, Перо Зубац и
аутор.

ИЗЛОЖБА КЊИГА ИЗ ДВОРСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ КАРАЂОРЂЕВИЋА

У

правник БМС Миро Вуксановић 15.
новембра 2010. године присуствовао је у
Краљевском двору отварању изложбе књига из
дворске библиотеке Карађорђевића.

165 ГОДИНА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „ЈОВАН
ПОПОВИЋ” У КИКИНДИ

У

правник БМС Миро Вуксановић говорио
је 16. новембра 2010. године на свечаној
академији поводом 165 година Народне библи
отеке „Јован Поповић“ у Кикинди и даривао
165 књига. Истога дана у Храму Светог Николе
руководилац Одељења старе и ретке књиге
и легата БМС мр Душица Грбић отворила је
изложбу „Књига у храму” посвећену фототипском издању Мирослављевог јеванђеља и ре
ализовану у сарадњи са БМС.

НАЈВЕЋА И НАЈТЕЖА
КЊИГА У СРБИЈИ

Књига Георга Јовановића на Сајму књига у
Београду

Р

естауратор БМС Георг Јовановић
направио је највећу и најтежу књигу
која се до данас појавила у Србији,
а прилику да је виде имали су сви
посетиоци овогодишњег Сајма књига у
Београду. Назив књиге је „Реконструкција
злочина”, а настала је у сарадњи са
Мултимедијалним центром „Лед арт
– Арт клиника“ из Новог Сада. Када се
отвори, ширина књиге је 260 центи
метара, површина јој је 5,87 квадратних
метара, тешка је 186 килограмa, а дебела
14 центиметара и има 332 листа заједно
са корицама од којих свака тежи 31,4
килограм. Публикација је израђена у
једном примерку, чува се као експонат
у Музеју савремене уметности Војводине и има CIP БМС.

MONICA ПРОЈЕКАТ

Н

а симпозијуму „MONICA пројекат – по
руке”, одржаном 19. новембра 2010. године
у Огранку САНУ у Новом Саду Бранислава
Аврамовић из БМС представила је слајд пре
зентацију рада посвећеног одјеку MONICA
пројектa у светској стручној литератури. Рад
је објављен у Монографији научних скупова
Академије медицинских наука Српског лекар
ског друштва, а Бранислава Аврамовић добила
је захвалницу Академије медицинских наука
Српског лекарског друштва.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ НОВИ
ПЧЕЛАР У СОМБОРУ

Н

а основу дигиталног примерка БМС урађе
но је фототипско издање књиге Нови пче
лар сомборског проте Аврама Максимовића,
у преводу проф. др Милице Грковић са сла
веносрпског на савремени српски језик, која
је представљена 1. децембра 2010. године у
Српској читаоници „Лаза Костић” у Сомбору.
Представљању је присуствовала руководилац
Одељења старе и ретке књиге и легата БМС
мр Душица Грбић која је у овом делу, уз остало,
разрешила недоумицу о скраћеници старе мере
за тежину у време Аврама Максимовића.

Prikazi novih publikacija
ЗБОРНИК РАДОВА СА 16.
СУСРЕТА БИБЛИОГРАФА У
ИНЂИЈИ

У

издању Народне библиотеке „Др Ђорђе
Натошевић” у Инђији публикован је зборник радова саопштених на 16. сусретима библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића, одржаним 7. новембра 2008. године.
Радови у зборнику груписани су у три темат
ске целине. У првој групи је текст о Марији
Чурчић, добитници награде Митровданска по
веља који је написала Марија Јованцаи, као и
реч захвалности добитнице. Ту је и Одлука о
Награди за унапређивање нових технологија
и традиционалних искустава у раду коју је
Интернет клуб доделио Сусретима библиографа
у Инђији.
У целини под насловом Библиографија у те
орији и пракси окупљено је 28 радова који са
јануар 2011 - гласило бмс - вести
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различитих становишта осветљавају проблеме
у изради појединих врста библиографија. Нај
више радова посвећено је Јовану Јовановићу
Змају, а по обиму издваја се рад Изабеле Папди
под називом Прилог за библиографију превода
Змајевих дела на мађарски језик. У овом одељку
објављена је и персонална библиографија Лазара
Чурчића са 673 јединице и пратећим регистрима
коју је приредила Милица Црнојевић.
Целина Прикази, полемике садржи шест осврта
на нека нова издања из области библиографије и
библиотекарства.
Овај зборник по обиму превазилази све прет
ходне зборнике са Сусрета библиографа, има
511 страна, а уредили су га главни уредник
Александра Вранеш и одговорни уредник Весна
Степановић.
Марија Јованцаи

ДАРОДАВЦИ

О

бјављивањем имена дародаваца који су
БМС поклонили књиге и часописе током
октобра, новембра и децембра 2010. године,
желимо и на овај начин да им изразимо искрену
захвалност.
Иван Алвировић (Херцег Нови)
Јелена Алексић (Београд)
Чила Алмаши Луковић (Нови Сад)
Дамњан Антонијевић (Нови Сад)
Ernest Arnold (Капошвар)
Боженка Бажик (Бачки Петровац)
Милан Белегишанин (Раковац)
Славко Богдановић (Нови Сад)
Љубомир Бошков (Баваниште)
Бошко Брзић (Будисава)
Стеван Бугарски (Темишвар)
Марија Ваш (Нови Сад)
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Сања Влаховић (Руменка)
Живана Војиновић (Шабац)
Александра Врбајац (Нови Сад)
Тамара Вујков Ђурановић (Нови Сад)
Милован Вујовић (Нови Сад)
Снежана Вукадиновић (Нови Сад)
Миро Вуксановић (Нови Сад)
Љиљана Гантар (Нови Сад)
Иванка Гарић (Нови Сад)
Славољуб Гацовић (Зајечар)
Радмила Гикић Петровић (Нови Сад)
Даринка М. Главаш (Сремска Каменица)
Дринка Гојковић (Београд)
Дара Дамљановић (Београд)
Милан С. Димитријевић (Београд)
Péter Dippold (Будимпешта)
Александар Довниковић (Нови Сад)
Светлана Довниковић (Нови Сад)
Софија Довниковић (Нови Сад)
Радивој Додеровић (Нови Сад)
Гордана Ђилас (Нови Сад)
Миливој Ердељан (Нови Сад)
Милош Живанов (Нови Сад)
Ирена Зечевић (Бачка Паланка)
Данило Зиројевић (Никшић)
Јованка Златковић (Нови Сад)
Соња Ивановић (Нови Сад)
Марко Иванчевић (Нови Сад)
Рајко Игић (Чикаго)
Нада Идвореан (Нови Сад)
Љиља Илић (Оџаци)
Василије Јовановић (Нови Сад)
Георг Јовановић (Нови Сад)
Марија Јованцаи (Нови Сад)
Владимир Јокановић (Нови Сад)
Нада Јолер (Нови Сад)
Драгољуб Јуришин (Нови Сад)
Лепосава Кљаић (Нови Сад)
Зоран Ковачевић (Нови Сад)
Јелена Ковачек Светличић (Нови Сад)
Гордана Ковачек Станић (Нови Сад)
Светозар Кољевић (Нови Сад)
Ксенија Кончаревић (Београд)
Владимир Кривошијев (Ваљево)
Оливера Кривошић (Нови Сад)
Славица Крстић (Нови Сад)
Маја Лазукић (Нови Сад)
Милутин Љешевић (Београд)
Александра Љубинковић (Нови Сад)
Мирјана Миланков (Нови Сад)
Предраг Милосављевић (Београд)
Гордана Љ. Миљковић (Параћин)
Боривој Миросављевић (Нови Сад)
Радован Мићић (Нови Сад)
Драган Мићовић (Нови Сад)

Оливера Михајловић (Нови Сад)
Марина Мучалица (Београд)
Санела Мушија (Рим)
Светозар Нешић (Нови Сад)
Ђорђе Николић (Чикаго)
Милоје Николић (Ваљево)
Рајко Оровић (Подгорица)
Гордана Петковић (Нови Сад)
Адриене Пинтер (Нови Сад)
Милица Пјевач (Буковац)
Лазар Попара (Нови Сад)
Ира Проданов Крајишник (Нови Сад)
Александар Радовић (Нови Сад)
Угљеша Рајчевић (Београд)
Зорица Распоповић (Нови Сад)
Небојша Рашо (Херцег Нови)
Gerhard Ressel (Trier)
Стана Ристић (Обреновац)
Душан Рњак (Београд)
Момир Самарџић (Нови Сад)
Славко Седлар (Вршац)
Ружица Симин Допуђа (Нови Сад)
Павле Станојевић (Нови Сад)
Мирјана Д. Стефановић (Нови Сад)
Драгиша Д. Стојановић (Нови Сад)
Јелица Стојшић (Ченеј)
Радослав Ј. Субић (Србобран)
Јелена Суботић (Атланта)
Вера Танкосић (Нови Сад)
Радмила Тимотијевић (Панчево)
Маријана Томић Вељков (Нови Сад)
Tamás Tóth (Сегедин)
Никола Турајлић (Шајкаш)
Петер Хајнерман (Нови Сад)
Боривој Чалић (Вуковар)
Душан Чампраг (Нови Сад)
Радоје Чоловић (Београд)
Владимир Шаповал (Кијев)
Ђорђе Шарац (Шајкаш)
Верица Шево (Нови Сад)
Оливера Шербеџија (Сремски Карловци)
Новка Шокица Шуваковић (Жабаљ)
Академија медицинских наука Српског
лекарског друштва (Београд)
Академија наука и умјетности Републике
Српске (Бања Лука)
Академија СПЦ за уметности и консервацију
(Београд)
Архитектонски факултет (Београд)
Аустријска амбасада (Београд)
Библиотека „Браћа Настасијевић” (Горњи
Милановац)
Библиотека града Београда
Библиотека Филозофског факултета (Нови Сад)

Биолошки факултет (Београд)
Bookbridge (Београд)
Vietnam Pictorial (Ханој)
Војнотехнички институт (Београд)
Градска библиотека (Вршац)
Градска библиотека (Нови Сад)
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”
(Чачак)
Градски музеј (Суботица)
DVV International (Бон)
Друштво за заштиту биља Србије (Београд)
Економски факултет (Суботица)
Завод за културу Војводине (Нови Сад)
Заједница матичних библиотека Србије
(Београд)
Институт за водопривреду „Јарослав Черни”
(Београд)
Институт за ментално здравље (Београд)
Институт за српску културу (Приштина –
Лепосавић)
Институт ИМС (Београд)
International Atomic Energy Agency – IAEA (Беч)
International Labour Office (Женева)
ИП „Жарко Албуљ” (Београд)
Islamic Relations Office (Mashhad, Иран)
Истраживачка станица „Петница” (Ваљево)
ИФЛА (Хаг)
Канадски Србобран (Хамилтон)
Klett (Београд)
Krug Commerce (Београд)
Културни центар Новог Сада
Манастир Студеница
Матица српска (Нови Сад)
Машински факултет (Београд)
Машински факултет (Крагујевац)
Машински факултет (Ниш)
Mediterran publishing (Нови Сад)
Министарство културе Србије (Београд)
Министарство унутрашњих послова Републике
Србије (Београд)
Народна библиотека „Доситеј Обрадовић”
(Нови Пазар)
Народна библиотека „Радоје Домановић”
(Лесковац)
Народна библиотека Србије (Београд)
Народни музеј (Аранђеловац)
Научно воћарско друштво Србије (Чачак)
Open Society Fund (Њујорк)
Педагошки музеј (Београд)
Планинарски савез Србије (Београд)
Планинарско-смучарски савез Војводине (Нови
Сад)
Политехничка школа (Суботица)
Пољопривредни факултет (Нови Сад)
Правни факултет (Београд)
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Природно-математички факултет (Нови Сад)
Прометеј (Нови Сад)
Радио-телевизија Србије (Београд)
Републички завод за статистику Србије
(Београд)
Рударско-геолошки факултет (Београд)
Società Dalmata di storia patria (Рим)
Спомен-збирка Павла Бељанског (Нови Сад)
Српско хемијско друштво (Београд)
Технички факултет „Михајло Пупин”
(Зрењанин)
Технолошки факултет (Нови Сад)
Удружење за класичну хомеопатију
„Hahnemann” (Нови Сад)
Удружење правника у привреди Србије
(Београд)
УНЕСКО (Париз)
Универзитет у Новом Саду
Универзитетска библиотека „Светозар
Марковић” (Београд)
Факултет ветеринарске медицине (Београд)
Факултет пословне економије (Сремска
Каменица)
Факултет техничких наука (Нови Сад)
ФАО (Рим)
Филозофски факултет (Нови Сад)
Фондација Рачанска баштина (Бајина Башта)
Fritz Thyssen Stiftung (Келн)
Центар за културу (Пожаревац)

број библиотека учествује у Гугл пројекту, пре
свега библиотеке Универзитета у Станфорду,
Мичигену и Оксфорду, као и Јавна библиотека
у Њујорку, Баварска државна библиотека и Град
ска библиотека из Лиона.
Удружење америчких издавача и Authors Guild
(Удружење аутора) упутили су жалбу врховном
суду против Гугла 2005. године зато што је, без
њихове дозволе, дигитализовао и презентовао
књиге у целини и тиме нарушио ауторска и
издавачка права. Међу странкама је постигнут
вансудски споразум 28. октобра 2008. године.
Комерцијализација
Док се поступак против Гугла односи на концепт
„фер коришћења” у дигиталном свету, споразум
не даје одговор на то питање и пре свега утврђује
услове комерцијализације фонда који је Гугл
основао. Представници аутора и издавача добили
су од Гугла суму од 45 милиона америчких
долара која ће бити подељена између носилаца
права за све књиге дигитализоване до 5. јануара
2009. године. Дистрибуција ове суме, као и 63 %
додатних прихода, утврдиће Book Right Registry,
агенција за плаћање, која се оснива захваљујући
учешћу Гугла од 34,5 милиона долара, како за
ауторе тако и за издаваче.

Iz stranih ^asopisa
ГУГЛ И БИБЛИОТЕКЕ — ОСВЕТА
ЦВРЧКА НАД МРАВОМ

О

д свог постанка 1998. године Гугл се
масовно наметнуо због лакоће коришћења
и релативне тачности добијених резултата
претрaживања. Већ неколико година део по
словне стратегије овог предузећа односи се на
садржај датотека. Услужност и значајна сред
ства намењена креирању фондова потврђују
да је изазов поседовати садржајно квалитетне
датотеке у наредним годинама, пре свега
дигитализованог националног издаваштва, како
културног тако и научног.
На почетку свог програма „Претрага књига”,
Гугл није имао ниједну књигу коју би могао
поставити онлајн. Одакле долазе књиге које
Гугл дигитализује, индексира и дистрибуира
преко своје платформе? Пре свега из два
извора: из великих јавних и универзитетских
библиотека, као и преко издавача. Велики
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Међутим, Гугл добија важан део колача, будући
да овај споразум означава почетак експлоатације
фонда који је основао. Пристип дигитализова
ним књигама биће од сада наплаћиван. Због тога
Гугл за претраживање књига постаје Google
Library Project (Гугл пројекат за библиотеке).
Појединци ће моћи да плате како би имали
приступ једној књизи или већем броју књига
у фонду. Библиотеке ће куповати претплату за
институције како би обезбедиле приступ својим
корисницима.
Ипак има неких погодности и за библиотеке.
Прво, „терминали” у америчким универзитет
ским и јавним библиотекама даће приступ
фонду Google Library – као да ово одговара
потребама библиотека и њиховим корисницима.

Тако ће библиотеке које сарађују са Гуглом
добити датотеке дигитализованих књига за које је
наметнута серија прилично оштрих ограничења,
међу којима и рестрикција ширења на инсти
туционалну мрежу.
Резимирајмо:
1. Библиотеке позајмљују своје колекције
како би биле дигитализоване према спо
разуму који није искључив.
2. Датотеке припадају Гуглу, али могу бити
употребљене у библиотекама.
3. Појединцима и библиотекама Гугл продаје
приступ дигиталним колекцијама.
4. Гугл, аутори и издавачи деле зараду.
Библиотеке потписнице дозвољавају Гуглу
да оснује светски вишејезични фонд, који му
даје позицију без преседана у историји књиге
и издаваштва. Ове колекције су развијали биб
лиотекари генерацијама и, у већини случајева,
захваљујући јавним инвестицијама. Библиотеке
су установе које су створила друштва како би
обезбедила чување докумената на једном месту,
као и слободан приступ тим документима. Чак и
кад не располажу финансијским изворима, по
пут Гугла, библиотеке располажу симболичним
капиталом и то пре свега захваљујући богат
ству својих колекција. Дајући своје колекције
на дигитализацију, библиотеке су претвориле
свој симболични капитал у финансијски. Само
што тај капитал убира империја основана пре
десет година, а ми немамо било какву сигурност
о доступности овог јавног добра за 50, 100 или
200 година.
Осим тога, библиотечке колекције биће по први
пут продаване. Пред библиотекарима је моралан
задатак да не дозволе да се ради било шта са
колекцијама ствараним генерацијама уназад. Да
се не схвати погрешно: ради се о приватизацији
јавног добра. А шта ако је улога библиотекара с
почетка 21. века била пре свега дигитализовање
рукописног и штампаног културног добра, како
би били расположиви према принципима које су
оставиле претходне генерације?
Морални аспект
Из овог произилази да библиотеке потписнице
могу произвести утисак како реагују кратковидо
и у служби заједница које директно опслужују.
С обзиром на то да датотеке евентуално могу
бити стављене на располагање њиховим кли
јентима или корисницима, њихова мисија је
сачувана. Међутим, треба имати у виду да су
дигитализоване колекције направљене од књи
га из свих земаља. То је потребно размотрити са

моралног аспекта. Једна књига представља више
него само своју материјалну страну, с обзиром
на то да је „уписана” у баштину и издавачку
продукцију једног друштва. Али, ако признамо
да дигитализација дозвољава највећи приступ
знању, дозвољавајући Гуглу да оснује овај
фонд и да га шири, функције ширења и чувања
колекција измичу библиотекама. Међутим,
то и јесте разлог њиховог постојања још од
Александрије.

Напокон, ово може имати озбиљне последице.
У ствари, неке државе могу да се не осећају
одговорним за дигитализацију за опште добро,
с обзиром на то да се једно америчко предузеће
тиме бави. Срећом, постоји више иницијатива
(Europeana, Open Content Alliance, итд.) које, не
поседујући реноме и капитал једног Гугла, чине
његову противтежу преузимајући одговорност
библиотека у ери дигитализације.
Документарна блага библиотечких колекција
чине праву Али-бабину пећину којој једино Гугл
може рећи: „Сезаме отвори се”, како би из ње
извукао економску корист. Треба признати моћ
гиганта који је стар само неколико година, а
већ поседује колекцију титанских димензија не
дајући ни једну пару, а имајући огромну зараду.
То је као када би мрав нудио цврчку да му отме
своје резерве. Пред таквом ситуацијом можемо
пожелети да се библиотекари удруже узвикујући:
„Библиотеке целог света уједините се!”
Гилен Бодри (председница Удружења
професионалних библиотекара Квебека,
директорка Центра за дигитално издаваштво
Универзитета у Монтреалу и Ерудит
конзорцијума)
Девоар, 16. децембра 2010.
Са француског превела Даниела Кермеци
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НОВЕ КЊИГЕ
(У штампи)

О

бјављујемо 525 наслова нових књига и
електронских публикација, осим уџбеника за
основне и средње школе, које су припремљене за
штампу или су објављене у Војводини у протекла
три месеца (октобар, новембар, децембар) 2010.
Скраћени записи су из компјутерске базе БМС,
а на основу каталогизације нових књига. У
поменутом периоду урађено је 693 CIP записа.
A, Б, В

AGACHE, Catinca
Literatura românǎ din Voivodina / Catinca Agache. - Panciova :
Libertatea, 2010. - VIII, 389 str. ; 20 cm
ADALÉKOK Oromhegyes még meg nem írt monográfiájához : a
legújabb település kialakulása / [szerkesztette Balla Lajos]. - Oromhegyes : Helyi Közösség, 2010. - 234 str. : faks. ; 22 cm
АКЦИОНИ план политике за младе у АП Војводини за
период 2010-2014. - Нови Сад : Покрајински секретаријат за
спорт и културу, 2011. - 132 стр. : илустр. ; 21 cm
АЛЕКСИЋ, Игор
Medijske slike i kodeksi / Igor Aleksić, Suzana Bijelić. - Zrenjanin : Udruženje novinara Vojvodine ; Beograd : Akademija lepih umetnosti, 2010. - 194 str. ; 30 cm
АЛКОРН, Ренди
Princip čistote / Rendi Alkorn ; [prevod Darko Vika]. - Vrdnik :
Omladinski pokret Mreža, 2010. - 99 str. ; 24 cm
ALMǍJAN, Rodica
Învǎţǎmântul românesc din Voivodina / Rodica Almǎjan. - Zrenianin : Institutul de Culturǎ al Românilor din Voivodina, 2010. - 368
str. : ilustr. ; 24 cm
ALTEREGÓ : alakmások, hamismások, heteronimák / [szerkesztette Csanyi Erzsébet]. - Újvidék : Bölcsészettudományi Kar : Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 2010. - 256 str. ; 21 cm
ANALIZA podataka o malim i srednjim preduzećima u Vojvodini
inteligentnim metodama i tehnikama / Zita Bošnjak ... [et al.]. - Subotica : Ekonomski fakultet, 2010. - 110 str. : ilustr. ; 30 cm
АНДРИЋ, Гроздана
Između dve strane / Grozdana Andrić. - Novi Sad : G. Andrić,
2010. - 71 str. ; 18 cm
АНЂЕЛИЋ, Горан Б.
Osnove investicionog menadžmenta / Goran B. Anđelić, Vladimir Đ. Đaković. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2010. - 555 str.
: ilustr. ; 24 cm
АНЂЕЛИЋ, Горан Б.
Стратегијски менаџмент / Горан Анђелић. - 3. изд. - Нови
Сад : Факултет техничких наука, 2010. - 425 стр. : илустр. ; 24 cm
ANTIBAKTERIJSKI lekovi : (sa ostalim antiinfektivnim lekovima) / Ana Sabo ... [et al.]. - 3. dopunjeno i izmenjeno izd. - Petrovaradin : Alfagraf, 2010. - 126 str. : ilustr. ; 17 cm
АНТИЋ, Мирослав
Плави чуперак / Мирослав Антић. - 2. изд. - Нови Сад : Stylos art, 2010. - 160 стр. : факс. ; 21 cm
АНТОВ, Мирјана
Bioseparaciono inženjerstvo / Mirjana Antov. - Novi Sad :
Tehnološki fakultet, 2010. - 151 str. : ilustr. ; 25 x 25 cm
ANTOLOGIJA čeških priča / preveo i priredio Milan Čolić. Sombor : Gradska biblioteka “Karlo Bijelicki”, 2010. - 227 str. ; 21
cm
АЋИМОВИЋ, Драшко
Džungla na estradi 2 / Draško Aćimović. - Zrenjanin : Art-projekt, 2010. - 450 str. ; 21 cm
АХМЕТОВИЋ, Златко
Teorija plivanja / Zlatko Ahmetović. - Novi Sad : Fakultet za
sport i turizam, 2010. - 136 str. : ilustr. ; 22 cm
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АЏИЋ, Невенка
Matematika provere znanja za Arhitektonski odsek : sa rešenjima
/ Nevenka Adžić. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2010. - 210
str. ; 24 cm
БАБИЋ, Бранко
Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама :
практичне вежбе / Бранко Бабић. - Нови Сад : Висока техничка
школа струковних студија, 2010. - 139 стр. : илустр. ; 25 cm
БАБЈАК, Јан
Teorija sportske rekreacije / Ján Babiak. - 1. izd. - Novi Sad :
Pokrajinski zavod za sport, 2010. - 143 str. : ilustr. ; 22 cm
БАБОВИЋ, Јован
Menadžment u agrobiznisu : praktikum / Jovan V. Babović, Radivoj V. Prodanović. - Novi Sad : Fakultet za ekonomiju i inženjerski
menadžment, 2010. - 152 str. ; 24 cm
BAZSALIKOM : modern szerb költők antológiája / [válogatta és
fordította] Debreczeni József, Szenteleky Kornél. - Szabadka : Szabadegyetem, 2010. - 156 str. ; 20 cm
БАЈИН, Тамара
Тестамент / Тамара Бајин. - Бачка Паланка : Књижевни клуб
“Дис”, 2010. - 84 стр. ; 20 cm
БАЈИЋ, Михаило
Љубављу ка вечности : Толстој у свом животу и времену /
Михаило Бајић. - Нови Сад : Прометеј, 2010. - 687 стр. : илустр.
; 20 cm
БАКИЋ, Огњен
Turizam : pojmovi, efekti, funkcionisanje / Ognjen Bakić,
Eva Hrabovski Tomić. - Sremska Kamenica : Univerzitet Educons,
Fakultet poslovne ekonomije, 2010. - 277 str. : ilustr. ; 24 cm
БАКОВИЋ, Благоје
Сенка невидљивог : изабране и нове песме / Благоје Баковић
; избор и предговор Бојана Стојановић Пантовић. - Нови Сад :
Прометеј, 2010. - 155 стр. ; 21 cm
БАЛЏЕР, Ентони
Engleski / Anthony Bulger ; ilustracije Ž.-L. [Jean-Louis] Gussé ; preveo i prilagodio Branko Rakić. - Novi Sad : Riznica lepih reči,
2010. - XVII, 690 str. : ilustr. ; 24 cm
БАЉ, Бранко
Критика политичке економије жртве / Бранко Баљ. - Нови
Сад : Дневник, 2010. - 149 стр. ; 21 cm
БАЊЕГЛАВ, Предраг
Лет без крила / Предраг Бањеглав. - Нови Сад : Градска
библиотека, 2010. - 106 стр. : илустр. ; 21 cm
БАРНЕТ, Џејмс Комптон
Pedeset razloga zašto sam homeopata / Džejms Kompton Barnet
; [prevodilac Jasmina Tmušić Bursać]. - 1. izd. - Beograd : Udruženje
za unapređenje i širenje klasične homeopatije “Simillimum”, 2010. 74 str. ; 24 cm
BARTOŠ, Stjepan
Igra opasnih pojedinosti / Stjepan Bartoš. - Subotica : Hrvatska
riječ, 2010. - 279 str. ; 20 cm
БАЋАНОВИЋ, Вишња
Kapaciteti političkih stranaka za ostvarivanje rodne ravnopravnosti / Višnja Baćanović i Ana Pajvančić. - Novi Sad : Pokrajinski
zavod za ravnopravnost polova, 2010. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm
БАХТИЈАРИ, Марјане
Zovi to kako god hoćeš : roman / Marjane Bahtijari ; prevod sa
švedskog Predrag Crnković. - 1. izd. - Novi Sad : Adresa, 2010. - 347
str. ; 21 cm
БЕЛИЋ, Пуниша
Јесмо кад смо месо / Пуниша Белић. - Зрењанин : Градска
библиотека “Жарко Зрењанин”, 2010. - 80 стр. ; 22 cm
БЕНСОН, Најџел Ц.
Psihologija : koncentrat u slikama / Najdžel C. Benson ; prevod
sa engleskog Vasilija Ida Vasić. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2010.
- 185 str. : ilustr. ; 20 cm
BESNYI, Károly
Jól égett a pipájuk : az ómorovici/bácskossuthfalvi fúvószenekarok története / Besnyi Károly. - Bácskossuthfalva : Ifjúsági
Fúvószenekar ; Topolya : Panonia-Print, 2010. - 168 str. : fotogr. ; 21
x 21 cm
БЈЕЉАЦ, Жељко
Туристичке манифестације у Србији / Жељко Бјељац ;
[енглески превод Јелена Радовановић]. - Београд : Српска
академија наука и уметности, Географски институт “Јован
Цвијић”, 2010. - 175 стр. : илустр. ; 24 cm

BLOGOPEDIJA 2010. / [urednik Tatjana Vehovec ; predgovor Roman Vehovec]. - Novi Sad : Vega media : Poslovno udruženje
izdavača i knjižara Vojvodine, 2010. - 112 str. ; 20 cm
БОГДАНОВИЋ, Весна
Engleski jezik za grafičko inženjerstvo i dizajn 1 / Vesna
Bogdanović, Ivana Mitrović. - 2. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih
nauka, 2010. - 151 str. : ilustr. ; 25 cm
БОЖИЋ, Ксенија
Podtipovi ishemijskog moždanog udara : profil faktora rizika i
demografske karakteristike / Ksenija Božić i Slobodan Gvozdenović.
- Novi Sad : Medicinski fakultet, 2010. - 132 str. : graf. prikazi, tabele
; 24 cm
БОЈАНИЋ, Жељка
Osnove komunikologije : veštine poslovnog komuniciranja /
Željka Bojanić. - Novi Sad : Unija fakulteta jugoistočne Evrope :
Fakultet za pravne i poslovne studije : Prometej, 2010. - 182 str. ; 24
cm
BOLDOCKÝ, Samuel
Kroky a stopy v kultúre a literatúre vojvodinských Slovákov /
Samuel Boldocký ; [ilustrovala Mira Brtková]. - Báčsky Petrovec :
Slovenské vydavateľské centrum, 2010. - 192 str. : ilustr. ; 20 cm
БОРКОВИЋ, Тошо
Karikature skrivalice / Tošo Borković-Toshow. - Novi Beograd :
Dizajn studio Borković, 2010. - 304 str. : karikature ; 21 cm
БОШКОВИЋ, Мићо
Osnovi kriminalistike / Mićo Bošković, Zdravko Skakavac. Novi Sad : Fakultet za pravne i poslovne studije : Prometej, 2010. 364 str. ; 24 cm
БОШЊАК, Дејан
Тамо-амо по Банату / Дејан Бошњак. - Зрењанин : Градска
народна библиотека “Жарко Зрењанин”, 2010. - 250 стр. ; 21 cm
БРКИЋ, Снежана
Кривично процесно право II / Снежана Бркић. - Нови Сад :
Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2010. - 410 стр.
; 23 cm
БУЛАТОВИЋ, Горан
Novinarstvo / Goran i Ljiljana Lj. Bulatović. - Novi Sad : Media
Art Service International, 2010. - 84 str. : ilustr. ; 23 cm
BULIC, Ioţa
Peisaj uşor veneţian : reportaje şi prozǎ scurtǎ / Ioţa Bulic. - Panciova : Libertatea, 2010. - 127 str. : ilustr. ; 20 cm
BULJOVČIĆ-Vučetić, Jelisaveta
Draga sićanja : (pisme) / Jelisaveta Buljovčić Vučetić. - Subotica
: Bunjevačka matica, 2010. - 62 str. : autorove slike ; 18 cm
БУНЧИЋ, Веселин
Методика физичког васпитања и спорта за дечији узраст /
Веселин Бунчић ; [предговор Јово Радош]. - Суботица : Висока
школа за образовање васпитача и тренера, 2010. - 228 стр. :
илустр. ; 25 cm
VAJDASÁGI Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (9 ; 2010 ;
Újvidék)
Rezümékötet : 2010 / 9. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia, Újvidék, 2010. november 26-28. = 9. vojvođanska
mađarska naučna konferencija studenata [Novi Sad, 26-28. novembar
2010.] = 9. Hungarian Scientific Conference of Vojvodinian Students,
[Novi Sad, 26th-28th November 2010] ; [szerkesztette Csányi Erzsébet]. - Újvidék : Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 2010. 324 str. ; 22 cm
VALENTÍK, Vladimír
Mira Brtka : výtvarné dielo = likovno delo = the artistic work /
Vladimír Valentík ; [preklady Vladimír Valentík, Samuel Boldocký].
- Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum ; Nový Sad :
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2010. - 190 str. : ilustr. ;
30 cm
ВАЛРАБЕНШТАЈН, Јован
Илирска дворска комисија, депутација - Беч 1745-1777 =
(Comissio, Deputatio Aulica in Transsilvanicis, Banaticis et Illyricis
- Wien) / Јован Валрабенштајн, Јован Караба. - Нови Сад : Архив
Војводине, 2010. - 553 стр. ; 24 cm
ВАЉЕВО : некад и сад = Valjevo : then and now / [уредник
Зоран Радованов] ; [текст Владимир Кривошејев, Драгана
Лазаревић-Илић, Марина Марковић, Смиљка Шајфар ;
фотографије Весна Антонић, Милан Веселиновић]. - Нови Сад :
ТВ студио “Бечкерек”, 2010. - 117 стр. : фотогр. ; 25 x 31 cm

ВАРГАС Љоса, Марио
Drame / Mario Vargas Ljosa ; prevod sa španskog Bojana
Kovačević Petrović ; pogovor Svetislav Jovanov. - Zrenjanin : Gradska narodna biblioteka “Žarko Zrenjanin”, 2010. - 229 str. ; 21 cm
ВАСИЛЧИН-Дожа, Магдалена
Spoznaja stvarnosti = Upuznvanj sas stvárnust = A valóság
megismerése / Magdalena Vasilčin Doža ; [prevod na palćenski bugarski Augustin Kalapiš, prevod na mađarski Magdalena Vasilčin Doža].
- Pančevo : M. Vasilčin Doža, 2010. - 124 str. ; 21 cm
ВАСИЋ, Веран В.
Energetska elektronika u pogonu i industriji / Veran V. Vasić,
Đura V. Oros. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2010. - 157 str. :
ilustr. ; 24 cm
ВАСПИТНО-образовни хоризонти = Cultural & educational horizons : зборник радова = collected papers / уредници, editors
Веселин Бунчић и Мирјана Миланков. - Суботица : Висока школа
струковних студија за образовање васпитача, 2010. - 465 стр. :
илустр. ; 24 cm
ВЕЈНОВИЋ, Душан
Tvrdoglave beline / Dušan Vejnović. - Kikinda : Narodna biblioteka “Jovan Popović”, 2011. - 122 str. ; 17 cm
ВЕЛИКИЋ, Драган
39,5° / Dragan Velikić. - Novi Sad : Dnevnik, 2010. - 263 str. ;
21 cm
ВЕЉАНОВИЋ, Зоран
Бомбардовање Суботице 1944. : прилог за историју
бомбардовања и разарања Србије у Другом светском рату :
архивска грађа и извори / Зоран Вељановић. - Нови Сад : Мало
историјско друштво ; Суботица : Клуб љубитеља лепих уметности
Aliass, 2010. - 182 стр. : илустр. ; 20 cm
ВЕЉИЋ, Александар
Априлска трагедија : (Сириг, 13. априла 1941.) / Бранко
Срнић. - Сириг : Б. Срнић, 2010. - 72 стр. : илустр. ; 24 cm
ВЕЉИЋ, Александар
Istina o novosadskoj raciji / Aleksandar Veljić. - Sremska Kamenica : Eden, 2010. - 96 str. : ilustr. ; 20 cm
ВЕЉКОВИ дани (3 ; Сомбор ; 2009)
Вељко Петровић енциклопедист ; Књижевни портрет
Драгослава Михаиловића : зборник саопштења / [Трећи] Вељкови
дани 2009. ; [уредник Радивој Стоканов]. - Сомбор : Вељкови
дани : Градска библиотека “Карло Бијелицки”, 2010. - 119 стр. :
илустр. ; 20 cm
ВЕЉКОВСКИ, Југослав
Енциклопедија Новог Сада. Регистри / аутори Југослав
Вељковски, Душко Пантелић ; уредник Душан Попов. - Нови Сад
: Историјски архив града Новог Сада, 2010. - 183 стр. ; 24 cm
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Јанко П.
Golubić (obrovački) kroz vijekove i danas / Janko P. Veselinović
; [fotografije Milan Veselinović - Čombe, Janko P. Veselinović,
Milenko Švonja]. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad : J. P.
Veselinović, 2010. - 295 str. : ilustr. ; 23 cm
ВИДОВИЋ, Витомир
Teorija oplemenjivanja životinja / Vitomir Vidović. - Novi Sad :
Poljoprivredni fakultet, 2010. - 275 str. : ilustr. ; 25 cm
ВИДОВИЋ, Витомир
Farmski menadžment : ključ uspeha / Vidović Vitomir, Šubara
Vojo. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2010. - 108 str. : ilustr. ; 24
cm
ВИЧЕК, Анамарија
Individualizacija i inkluzivni pristup u obrazovanju učenika sa
smetnjama u učenju u nižim razredima osnovne škole / Anamarija
Viček. - 2. izd. - Novi Sad : Pedagoški zavod Vojvodine, 2010. - 74 str.
: graf. prikazi ; 24 cm
VODA - izvor održivog razvoja : priručnik / [autori Damjanov
Sanja ... [et al.]]. - Novi Sad : Inženjeri zaštite životne sredine, 2011. 211 str. : ilustr. ; 20 cm
VODIČ za lokalne i regionalne samouprave na putu Srbije ka EU / [autori Branko Budimir ... [et al.]]. - Beograd : Centar za
međunarodne i bezbednosne poslove ; Novi Sad : Centar za strateško
ekonomska istraživanja “Vojvodina-CESS”, 2010. - 96 str. : ilustr. ;
30 cm
ВОДИЧ за оператере и друге кориснике : кроз прописе из
области заштите животне средине. Део 2 / [приредили Љиљана
Станојевић ... и др.]. - Београд : Министарство заштите животне
средине и просторног планирања ; Рума : Српска књига, 2010. 180 стр. ; 30 cm
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ВОЈВОДИЋ, Дубравка
Пауци и звуци / Дубравка Војводић ; илустровао Златан
Војводић. - Ново Милошево : Банатски културни центар, 2010. 84 стр. : илустр. ; 21 cm
WORKSHOP (2 ; 2010 ; Novi Sad)
Zbornik radova / 2. Workshop [i] XIV međunarodni simpozijum tehnologije hrane za životinje “Tehnologija, kvalitet i bezbednost
hrane za životinje”, Novi Sad, 19-21 oktobar 2010 ; [urednici Slavica
Sredanović, Olivera Đuragić ; organizator Institut za prehrambene tehnologije [i] International Feed Industry Federation]. - Novi Sad : Institut za prehrambene tehnologije, 2010. - 332 str. : ilustr. ; 24 cm
WORKSHOP FEED-TO-FOOD FP7 REGPOT-3 (2 ; 2010 ; Novi
Sad)
Proceedings / 2nd Workshop FEED-TO-FOOD FP7 REGPOT-3
and XIV International Symposium Feed Technology, Novi Sad, 19th21st October, 2010 ; [editor Jovanka Lević ; organization of Institute
for Food Technology [and] International feed industry federation]. Novi Sad : Institute for Food Technology, 2010. - 487 str. : ilustr. ; 25
cm
WORKSHOP FEED-TO-FOOD FP7 REGPOT-3 (2 ; 2010 ; Novi
Sad)
Tematski zbornik / 2. Workshop FEED-TO-FOOD FP7 REGPOT-3 [i XIV međunarodni simpozijum] Tehnologija ekstrudiranja u
obradi hrane za životinje i ljude, Novi Sad, 19-21 oktobar 2010 ; [urednik Jovanka Lević ; organizator Institut za prehrambene tehnologije [i] International Feed Industry Federation]. - Novi Sad : Institut za
prehrambene tehnologije, 2010. - 164 str. : ilustr. ; 24 cm
WORKSHOP FEED-TO-FOOD FP7 REGPOT-3 “Extrusion Technology in Feed and Food Processing” (2 ; 2010 ; Novi Sad)
Thematic proceedings / 2nd Workshop FEED-TO-FOOD FP7
REGPOT-3 “Extrusion Technology in Feed and Food Processing”,
Novi Sad, 19th-21st October, 2010 ; [editor Jovanka Lević]. - Novi
Sad : Institute for Food Technology, 2010. - 192 str. : ilustr. ; 25 cm
ВРГОВИЋ, Владимир
Хроника Новог Сада : 1944-1969. / Владимир Врговић. Нови Сад : Прометеј, 2011. - 666 стр. : илустр. ; 24 cm
ВУЈИЋ, Добрила
Psihologija rada : čovek i rad u savremenom poslovnom
okruženju / Dobrila Vujić. - Novi Sad : Unija fakulteta jugoistočne
Evrope : Fakultet za pravne i poslovne studije : Prometej, 2010. - 302
str. : ilustr. ; 24 cm
ВУЈИЧИЋ, Данило
Методологија за процену вредности имовине и капитала
/ Данило Вујичић, Слободан Петровић. - Нови Сад : Факултет
техничких наука, 2010. - 273 стр. : табеле ; 21 cm
ВУЈОВИЋ, Душанка
Граматоломија : [прегледна граматика српскога језика] /
Душанка Вујовић ; [илустрације Лазо Сатмари]. - 9. изд. - Нови
Сад : Либер, 2010. - 141 стр. : илустр. ; 27 cm
ВУЈОВИЋ, Душанка
Gramatolomija : [pregledna gramatika srpskoga jezika] /
Dušanka Vujović ; [ilustracije Lazo Satmari]. - 10. izd. - Beograd :
Teatar Za, 2010. - 146 str. : ilustr. ; 27 cm
ВУКАЈЛОВИЋ, Ана
Усі на сцену / Анна Вукайлович ; переклад Ярослав Комбіль.
- Новий Сад : Товариство української мови, литератури і культури
“Просвіта”, 2010. - 118 стр. : илустр. ; 25 cm
85.
ВУКОВИЋ, Јово
Тоза : тобџија са Салајке / Јово Вуковић. - Ченеј : ИА-Auto
publik Vlaović, 2010. - 169 стр. : илустр. ; 21 cm
ВУКОЈЕ, Вељко
Рачуноводство пољопривредних газдинстава / Вељко Вукоје.
- Нови Сад : Пољопривредни факултет, 2010. - 233 стр. : илустр.
; 24 cm
ВУЛЕТИЋ, Витомир
Руски класици / Витомир Вулетић. - Нови Сад : Orpheus,
2010. - 411 стр. ; 20 cm
ВУЊАК, Ненад М.
Finansijski menadžment. Knj. 6, Poslovne finansije / Nenad M.
Vunjak. - 7. izmenjeno izd. - Bečej : Proleter ; Subotica : Ekonomski
fakultet, 2010. - 427 str. : ilustr. ; 24 cm
ВУЦА, Петар В
Сунчани часовници у Војводини / Петар В. Вуца ;
[фотографија Владимир Сретеновић]. - Измењено и допуњено
изд. - Кикинда : П. В. Вуца, 2010. - 31 стр. : илустр. ; 21 cm
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ВУЧЕНОВИЋ, Војислав
Izvorišta holastičke teorije organizacije / Vojislav Vučenović, Aca
Marković. - Novi Sad : Fakultet za obrazovanje dipl. pravnika i dipl.
ekonomista za vodeće kadrove, 2010. - VIII, 270 str. : ilustr. ; 25 cm
ВУЧЕНОВИЋ, Војислав
Samo-organizacija / Vojislav Vučenović, Života Radosavljević,
Aca Marković. - Novi Sad : Fakultet za obrazovanje dipl. pravnika i
dipl. ekonomista za vodeće kadrove, 2010. - XV, 337 str. : ilustr. ; 25
cm
ВУЧЕНОВИЋ, Војислав
Holastička tehnologija uspešnosti : kako postati uspešan / Vojislav Vučenović, Milan Radosavljević. - Novi Sad : Fakultet za obrazovanje dipl. pravnika i dipl. ekonomista za vodeće kadrove, 2010. - 185
str. ; 25 cm
WHITE, Ellen G.
Jelenések könyvének vers szerinti magyarázata / Ellen G. White
; [fordította Faragó József]. - Szabadka : J. Faragó, 2010. - 650 str. ;
23 cm

Г, Д
ГАБРИЋ-Тот, Габриела
Mapa poslovnog uspeha : priručnik i planer za uspešne i one koji
će to uskoro postati / [autorski i uređivački tim Gabriela Gabrić Tot i
Darko Tot]. - 4. jubilarno izd. - Vršac : Triton Media Group, 2010. 128 str. : ilustr. ; 21 cm
ГАВРИЛОВИЋ, Дарко
Zatočenici mitova nacionalizma i komunizma : svet i Jugoslavija / Darko Gavrilović. - Sremski Karlovci : Каирос, 2010. - 144 str. ;
21 cm
ГАВРИЋ, Добринка
Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada : (17481790) : analitički inventar / autori Dobrinka Gavrić, Draginja TominRamadanski, Jovan Valrabenštajn ; priređivači Sara Samardžić,
Tomislava Jelić. - 2. izmenjeno izd. - Novi Sad : Istorijski arhiv grada
Novog Sada, 2010. - 218 str. ; 24 cm
ГАРОВНИКОВ, Борис
Koje su to ptice / Boris Garovnikov. - 2. izd. - Beograd : Lovački
savez Srbije, 2010. - 75 str. : ilustr. ; 18 cm
96.
ГВОЗДЕНАЦ, Душан
Расхладна техника : софтвер : упутство за пројектовање
расхладних постројења / Душан
.
ГВОЗДЕНОВИЋ, Ђуро
Paprika / Đuro Gvozdenović. - Novi Sad : Institut za ratarstvo i
povrtarstvo, 2010. - 286 str. : ilustr. ; 25 cm
ГИКИЋ-Петровић, Радмила
Живот и књижевно дело Милице Стојадиновић Српкиње /
Радмила Гикић Петровић. - Нови Сад : Дневник, 2010. - 432 стр.
; 21 cm
ГЛАДОВИЋ, Павле
Savremene informacione tehnologije u drumskom transportu /
Pavle Gladović, Vladimir Popović. - Novi Sad : Fakultet tehničkih
nauka, 2010. - III, 245 str. : ilustr. ; 25 cm
ГЛАДОВИЋ, Павле
Tehnologija drumskog saobraćaja / Pavle Gladović. - 2. izd. Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2010. - 352 str. : tabele, graf.
prikazi ; 24 cm
ГОЈКОВИЋ, Весна
Психологија личности : избор теорија / Весна Гојковић. Нови Сад : Унија факултета југоисточне Европе : Факултет за
правне и пословне студије : Прометеј, 2010. - 320 стр. : илустр. ;
24 cm
ГОЛОЧОРБИН-Кон, Светлана
Praktikum iz kozmetologije : za studente farmacije / Svetlana
Goločorbin-Kon. - 1. izd. - Novi Sad : Ortomedics, 2010. - 114 str. ;
30 cm
ГОЛУБОВИЋ, Михајло
Беседа песме о сети, сећању, љубави / Михајло Голубовић. Суботица : Клуб песника “Орфеј”, 2010. - 115 стр. : илустр. ; 21
cm
ГРАХОВАЦ, Миладин
Од морала до беспућа / Миладин Граховац. - Кикинда : М.
Граховац, 2010. - 96 стр. ; 21 cm

ГРБИЋ, Милан
Sportski Kać kroz vekove / Milan Grbić. - Novi Sad : Školska
knjiga, 2010. - 130 str. : ilustr. ; 24 cm
ГРИГОРИЈЕ Палама, свети
О исхођењу Светога духа ; Противнатписи ; Писма / Свети
Григорије Палама ; са грчког изворника превео С. Јакшић. - Нови
Сад : Беседа, 2010. - 401 стр. ; 21 cm
ГРКОВИЋ, Никола
Помози Боже / Никола Грковић. - Ново Милошево : Банатски
културни центар, 2010. - 80 стр. ; 21 cm
ГРЛИЦА, Мирко
Ivan Sarić / Mirko Grlica. - Subotica : Muzej, 2010. - 108 str. :
ilustr. ; 28 cm
ГРУЈИН, Иванка
Небо над равницом : приче / Иванка Грујин. - 1. изд. Житиште : Библиотека “Бранко Радичевић”, 2010. - 66 стр. ; 21 cm
ГРУЈИЋ, Бојана
Пружање услуга особама са интелектуалним тешкоћама у
библиотекама / [Бојана Грујић]. - Нови Сад : Градска библиотека,
2010. - 39 стр. : илустр. ; 21 cm
GǍTǍIANŢU, Pavel
Anarhie cu pauzǎ de ceai / Pavel Gǎtǎianţu ; [ilustraţiile Simona
Dolinga]. - Novi Sad : Fondul Europa, 2011. - 42 str. : ilustr. ; 21 cm
ДАМАРИ душе : поетска панорама Књижевног клуба
“Бриле” Беочин / [приредили Недељко Терзић, Секула Петровић].
- Рума : Српска књига, 2010. - 112 стр. : илустр. ; 20 cm
ДАНИКОВ, Иван
Пишање испред српске кафане : убијање људи због
Југославије / Иван Даников. - Зрењанин : Арт-пројект, 2010. - 106
стр. ; 21 cm
ДВОПЈЕВ / Ирена Бера, Александра Мариловић. - Сремски
Карловци : Бранково коло, 2011. - 76 стр. : слике аутора ; 20 cm
ДЕВЕДЕСЕТ година Института
XC 90 година Института за јавно здравље Војводине. - Нови
Сад : Институт за јавно здравље Војводине, 2010. - 106 стр. :
илустр. ; 22 cm
ДЕМИЋ, Мирко
Под отровним плаштом : есеји, (п)огледи, маргиналије /
Мирко Демић. - Нови Сад : Прометеј, 2010. - 181 стр. ; 20 cm
ДЕСНИ, Оскар
Прерушавање, наново / Oscar Desny, Персида Ивановић. Нови Сад : Прометеј, 2010. - 262 стр. ; 21 cm
ДЕСПОТОВИЋ, Љубиша
Politički mitovi i ideologije / Ljubiša Despotović. - Sremski Karlovci : Kairos, 2010. - 112 str. : autorova slika ; 21 cm
DEFOE, Daniel
Robinson : [házi olvasmány az általános iskolák 4. osztálya
számára] / Daniel Defoe ; [fordította Vajda Endre ; sajtó alá rendezte,
valamint az előszót és az utószót írta Vukovics Géza ; illusztrálta
Ljubomir Babić]. - 3. kiad. - Београд : Завод за уџбенике, 2010. 195 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm
DIJAGNOSTIČKI ultrazvuk : fizičke osnove ultrasonografije, ultrazvučni imidžing, primena u medicinskoj dijagnostici : sa 333
slike (od toga 90 u koloru) + 19 ilustracija u koloru / urednici Slobodanka Stanković, Petar Slankamenac. - Novi Sad : Medicinski
fakultet, 2010. - IX, 371 str. : ilustr. ; 20 cm
ДИМИЋ, Жарко
Руско-српске везе од IX до средине XVIII века : са освртом
на почетак развоја модерног школства код Срба : (кратак
историјски преглед) / Жарко Димић ; [превод на руски Драга
Вигњевић ; регистар Бојана Грујић]. - Нови Сад : Мало историјско
друштво ; Бачка Паланка : Логос, 2010. - 100, 64 стр. : илустр. ;
25 cm
DISKURS i diskursi : zbornik u čast Svenki Savić / urednica
Vera Vasić. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2010. - 415 str. ; 23 cm
ДИСФАЛУШИ, Егон
Ljudska vrsta u potrazi za čovečanskim ili Sutra će biti drugačije
/ autori Egon Disfaluši, Vanda Holmberg, Tihomir Vejnović ; [prevod
sa engleskog jezika Nebojša Pajić]. - Novi Sad : Medicinski fakultet,
2010. - 84 str. : ilustr. ; 25 cm
ДОДЕР, Драган
Физичка развијеност и физичке способности деце
основношколског узраста / [Драган Додер]. - Нови Сад :
Покрајински завод за спорт, 2010. - 128 стр. : илустр. ; 23 cm
ДОЖИЋ, Емели
Iskorak : ukusna i zdrava posna jela / Emeli Dožić. - 2. dopunjeno izd. - Novi Sad : Eden, 2010. - 131 str. : ilustr. ; 24 cm

ДОШЛИЋ, Ненад
Матица српска : 1941-1951 / Ненад Дошлић. - Нови Сад :
Матица српска, 2010. - 292 стр. ; 24 cm
ДРАШКОВИЋ, Боро
Филм о филму / Боро Драшковић. - Нови Сад : Прометеј,
2010. - 286 стр. : илустр. ; 21 cm
DRUŠTVENI izazovi evropskih integracija : Srbija i uporedna
iskustva = Social challenges of European integrations : Serbia and
comparative experiences. 1, Pravo, ekonomija, društvena pitanja :
zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa / [prevodioci Aleksandra Erić-Bukarica ... [et al.]]. - Novi Sad : Fakultet za pravne i
poslovne studije : Prometej, 2010. - 589 str. : graf. prikazi, tabele ; 23
cm
DRUŠTVENI izazovi evropskih integracija : Srbija i uporedna iskustva = Social challenges of European integrations : Serbia
and comparative experiences. 2, Psihologija, filologija, bezbednost :
zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa / [prevodioci Aleksandra Erić-Bukarica ... [et al.]]. - Novi Sad : Fakultet za pravne i
poslovne studije : Prometej, 2010. - 535 str. : graf. prikazi, tabele ; 23
cm
DUDÁS, Károly
Ketrecbál : regény / Dudás Károly. - Szabadka : Szabadegyetem,
2010. - 184 str. ; 21 cm
DUDOK, Daniel
Čítanka nárečových textov Slovákov v Báčke, Banáte, Srieme a Slavónsku / Daniel Dudok. - Báčsky Petrovec : Slovenské
vydavateĺské centrum, 2010. - 146 str. ; 24 cm
ДУКИЋ-Мијатовић, Маријана
Стечајно право / Маријана Дукић-Мијатовић. - Нови Сад :
Правни факултет за привреду и правосуђе, 2010. - 294 стр. ; 24 cm
ДУЛИЋ, Ивана
Od njive do umetnosti / Ivana Dulić ; [fotografije Augustin Juriga, Zoran Vukmanov Š.]. - Subotica : Art etnos, 2010. - 36 str. : ilustr.
; 30 cm

Ђ, Е, Ж

ЂОРЂЕВИЋ, Милош
Песнички кругови Стевана Раичковића / Милош Ђорђевић. Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности ; Нови Сад
: Змај, 2010. - 368 стр. ; 24 cm
ЂОРЂЕВИЋ, Милош
Стваралачки дух и аналитички чин : књижевне студије и
огледи. 4 / Милош Ђорђевић. - 1. изд. - Нови Сад : Змај ; Београд :
Академија лепих уметности, 2010. - 171 стр. ; 24 cm
ЂУКАНОВИЋ, Славиша
Увод у финансијско пословање : практикум / Славиша
Ђукановић. - Нови Сад : Висока пословна школа струковних
студија, 2010. - V, 216 стр. ; 30 cm
ЂУКИЋ, Милорад
Rukometni kamp “Rastimo”, Vrbas - Novi Sad : 2001/2010. /
[autor Milorad Đukić]. - Novi Sad : Unija rukometnih kampova : Univerzitetski ženski rukometni klub “Vojvodina”, 2010. - 82 str. : ilustr.
; 20 cm
ЂУРЂЕВ, Поп Д.
Теглећа срећа : (песма о тегли која се мало отегла) / Поп Д.
Ђурђев ; ликовна опрема Нела Таталовић. - 1. изд. - Зрењанин :
Градска народна библиотека “Жарко Зрењанин”, 2010. - [40] стр. :
илустр. ; 20 cm
ЂУРОВИЋ, Борис
Прича о храбром витезу / Борис Ђуровић ; илустрације
Милан Чоловић. - Нови Сад : Друштво за заштиту менталног
здравља ратних ветерана и жртава ратова 1991-1999. године, 2010.
- 39 стр. : илустр. ; 25 cm
ЂУРОВИЋ, Слободан
Bankarsko poslovanje i platni promet / Slobodan Đurović, Jelena Đurović, Milan Đurović. - Novi Sad : Fakultet za ekonomiju i
inženjerski menadžment, 2010. - 431 str. ; 24 cm
ÉVKÖNYV 2009 : (2009. május 15.-2010. május 14.) /
[szerkesztő Pastyik László]. - Bajmok : Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság, 2010. - 390 str. : ilustr. ; 25 cm
EVROPSKA zajednica naroda i univerzalne vrednosti / [urednice Gordana Vukadinović, Agneš Kartag-Odri]. - Novi Sad : NATEF
[i. e.] Novosadska asocijacija za teoriju, etiku i filozofiju prava, 2010.
- 325 str. ; 25 cm
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EVROPSKE dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji :
zbornik radova. Knj. 6, Obrazovanje u koordinatnom sistemu evropskih integracija = European dimensions of changes in the educational
system in Serbia : proceedings of papers. Vol. 6, Education in the coordinate system of European integrations / [urednik Olivera Gajić ;
prevodilac Jasna Milošević]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek
za pedagogiju, 2010. - 319 str. : ilustr. ; 24 cm
EVROPSKI Fejsbuk pesnički festival : zbornik radova / [urednik
Radovan Vlahović]. - Novo Miloševo : Banatski kulturni centar, 2010.
- 227 str. ; 24 cm
ЕДИНЏЕР, Едвард Ф.
Anatomija psihe : alhemijski simbolizam u psihoterapiji / Edvard
F. Edindžer ; prevela s engleskog Milana Vujkov. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2010. - 325 str. ; 22 cm
EDUCATION and Industry Advancing Together (2010 ; Belgrade)
Scientific proceedings / EIAT 2010, Education and Industry Advancing Together, Belgrade, 24-26 September 2010. - Novi Sad : The
Centre for Tourism Research and Studies, 2010. - 158 str. : ilustr. ; 21
cm
ЕКМАН, Пол
Laganje : kako otkriti da vas neko vara za tezgom, sa govornice, u bračnoj postelji / Pol Ekman ; sa engleskog preveli Aleksandra
Kostić i Mihailo Antović. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2010. 374 str. : ilustr. ; 21 cm
ЕЛИЈАДЕ, Мирча
Rasprava o istoriji religija / Mirča Elijade ; preveo sa francuskog
Dušan Janić ; s predgovorom Žorža Dimezila. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2010. - 542 str. ; 23 cm
ÉNEKESKÖNYV : református keresztyének használatára. Feketić = Bácsfeketehegy : Református Keresztyén Egyház, 2010. 603 str. : note ; 20 cm
ŽENE i sport : zbornik radova / [urednik Milorad Đukić]. - Novi
Sad : Univerzitetski ženski rukometni klub “Vojvodina” : Komisija
“Žene i sport” Olimpijskog komiteta Srbije, 2010. - 64 str. : tabele ;
20 cm
ЖИВАНОВ, Мирјана
Homeopatska medicina : terapija / Živanov Mirjana. - 1. izd. Novi Sad : M. Živanov, 2011. - 134 str. : ilustr. ; 21 cm
ЖИВАНОВИЋ, Милан
Лазин крос животу уз нос : сто седамдесет година од
рођења и сто година од смрти Лазе Костића : 1841-1910 / Милан
Живановић. - Нови Сад : Прометеј : Тиски цвет, 2010. - 335 стр. :
илустр. ; 20 cm
ЖИВОТОПИС награђених професора за животно дело. N° 15
/ [главни уредник Десанка Божидаревић]. - Нови Сад : Удружење
универзитетских наставника и научника Војводине, 2010. - 92 стр.
: слике професора ; 24 cm

З, И, Ј
ЗАКИЋ, Владимир
Finansijsko računovodstvo / Vladimir Zakić, Slaviša Đukanović.
- Novi Sad : Visoka poslovna škola strukovnih studija, 2010. - IX, 454
str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
ZAHRAJTE mi muzikanti--- : zbierka slovenských ľudových
piesní. Časť 3 / [zostavil] Ondrej Ivičiak ; [notová úprava Sámuel
Kováč ml. a Ondrej Pavčok]. - Báčsky Petrovec : O. Ivičiak, 2010. 154 str. : note ; 21 cm
ZDRAVSTVENO stanje stanovništva AP Vojvodine 2009. godine
/ [autori Arsić Miodrag ... et al.] ; glavni i odgovorni urednik Marija
Jevtić. - Novi Sad : Institut za javno zdravlje Vojvodine, 2010. - 196
str. : graf. prikazi ; 29 cm
159.
ЗДРАВСТВЕНО стање становништва Града Новог Сада 2009.
године / [аутори Арсић Миодраг ... и др.] ; главни и одговорни
уредник Марија Јевтић. - Нови Сад : Институт за јавно здравље
Војводине, 2010. - 120 стр. : илустр. ; 29 cm
ЗЕРЕМСКИ, Миленко
Višejezični imenik pernate divljači / Milenko Zeremski, Boris
Garovnikov. - Novi Sad : Lovački savez Vojvodine, 2010. - 57 str. :
ilustr. u bojama ; 18 cm
ЗИВЛАК, Јован
О гајдама : песме / Јован Зивлак. - 1. изд. - Нови Сад :
Адреса, 2010. - 110 стр. ; 21 cm
ЗУБАЦ, Драгана
Крст времена : сећања, есеји, записи / Драгана Зубац. - Рума :
Српска књига, 2010. - 148 стр. ; 21 cm
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ДЗЕЦИ з урбаного гумна : антология литератури ґенерациї
1990-2010 / [вибор, увод и коментари] Юлиян Тамаш. - Нови Сад
: Руске слово, 2010. - 150 стр. : илустр. ; 30 cm
ИВАНОВИЋ, Наталија
Svetlost spoznaje / Natalija Ivanović. - Novi Sad : Bistrica, 2011.
- 72 str. : ilustr. ; 23 cm
ИДВОРЕАН-Стефановић, Братислава
Одевне текстилије збирке Колонизација Музејске јединице
Оџаци / Братислава Идвореан-Стефановић и Олга Андраши. Оџаци : Народна библиотека “Бранко Радичевић”, 2010. - 80 стр. :
илустр. у бојама ; 21 cm
IZVEŠTAJ o zapošljavanju i migracijama mladih u Srbiji 2010.
: pregled politika i mera i preporuke za javno zagovaranje / [priredili Aleksandra Vladisavljević ... [et al.]]. - Beograd : Građanske inicijative, 2010. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm
ИЗВЕШТАЈ о туберкулози у Србији за 2009. годину. Београд : Министарство здравља Републике Србије, 2010. - 142
стр. : илустр. ; 30 cm
ИЗВОРИ о историји и култури Војводине : зборник радова.
2 / [уредник Дејан Микавица ; превод резимеа на енглески језик
Јасна Милошевић, Татјана Гојковић]. - Нови Сад : Филозофски
факултет, Одсек за историју, 2010. - 252 стр. ; 24 cm
“IN vivo - skulptura kao elemenat urbanog pejsaža” = “In vivo Sculpture as an Element of Cityscape”, Novi Sad 2010 / [urednica Bojana Karavidić ; fotografija Silard Kovač ; prevodilac Lidija Kapičić].
- Petrovaradin : Suburbium, 2010. - 20 str. : fotogr. ; 24 cm
INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design
(5 ; 2010 ; Novi Sad)
Proceedings / 5th International Symposium on Graphic Engineering and Design Grid ‘10, 11-12 November 2010, Novi Sad. - Novi
Sad : Faculty of Technical Sciences, Graphic Engineering and Design,
2010. - 362 str. : ilustr. ; 30 cm
INTERNATIONAL Conference “Public Health Perspectives in Central and Southeastern Europe in XXI Century” (2010 ; Novi Sad)
Conference proceedings / International Conference “Public
Health Perspectives in Central and Southeastern Europe in XXI Century”, [Novi Sad, November 3-4, 2010]. - Maglić : Center for Education, Tolerance and Multiculturalism, 2010. - 76 str. ; 21 cm
INTERNATIONAL Conference “Public Health Role of Emergency
Medicine Service” (2010 ; Novi Sad)
Conference proceedings / International Conference “Public
Health Role of Emergency Medicine Service”, [Novi Sad, November
2nd, 2010]. - Maglić : Center for Education, Tolerance and Multiculturalism, 2010. - 76 str. ; 21 cm
INTERNATIONAL Conference Science in Practice (28 ; 2010 ; Subotica)
Conference proceedings / 28th International Conference Science
in Practice, SiP 2010, Subotica, Serbia, June 3-4, 2010 ; [editor in
chief Gyula Mester]. - Subotica : Tech - College of Applied Sciences,
2010. - 166 str. : ilustr. ; 30 cm
ISDIAH : међународни стандард за описивање установа које
чувају архивску грађу / Међународни архивски савет ; [превод
с енглеског Владимир Иванишевић, Корнелија Ракић Одри]. - 1.
изд. - Нови Сад : Друштво архивских радника Војводине, 2010. 125 стр. ; 30 cm
ИСКОРЕЊИВАЊЕ класичне куге свиња : зборник радова са
саветовања / [уредник Александра Милић]. - Нови Сад : Друштво
аграрних новинара, 2010. - 56 стр. : илустр. ; 24 cm
ISMERD meg Vajdaság állat- és növényvilágát : biológiai és
környezetvédelmi elektronikus oktatási segédanyag / szerkesztő Muhi
B. Béla ; készítették Babić Barta Andrea ... [et al.]. - Újvidék : Árgus,
2010. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst, slika ; 12 cm
ЈАНКОВ, Бранко
Перлеска душа од зноја и прашине / Бранко Јанков Рапин. Ново Милошево : Банатски културни центар, 2010. - 76 стр. ; 21
cm
ЈАНКОВИЋ, Видосав
Шта то хучи у Бечеју / Видосав Јанковић ; приредио Бошко
Брзић. - Будисава : В. Јанковић, 2010. - 142 стр. ; 21 cm
ЈАЊАТОВИЋ, Ђорђе
Плач звона / Ђорђе Јањатовић. - 1. изд. - Шид : Књижевни
клуб “Филип Вишњић”, 2010. - 100 стр. ; 21 cm

ЈАЊУШЕВИЋ, Богдан
Кафедральный собор святого отца Николая : г. СремскиКарловцы / Богдан Янюшевич, Петар Николич ; [фотографии
Неделько Маркович ... [и др.]] ; перевод Валентина ДевичРоманова]. - Сремски-Карловцы : Епархия сремская ;
Петроварадин : Краевой Институт охраны памятников культуры ;
Нови-Сад : Платонеум, 2010. - 63 стр. : илустр. ; 20 cm
ЈАЊУШЕВИЋ, Богдан
Саборна црква светог оца Николаја у Сремским Карловцима
/ Богдан Јањушевић, Петар Николић ; [фотографије Недељко
Марковић ... [и др.]]. - Сремски Карловци : Епархија сремска ;
Петроварадин : Покрајински завод за заштиту споменика културе
; Нови Сад : Платонеум, 2010. - 63 стр. : илустр. ; 24 cm
JANJUŠEVIĆ, Bogdan
The Cathedral of St Nicholas at Sremski Karlovci / Bogdan Janjušević, Petar Nikolić ; [translated into English by Branko
Momčilović ; photographs Nedeljko Marković ... [et al.]]. - Sremski
Karlovci : The Eparchy of Srem ; Petrovaradin : The Provincial Institute for the Protection of Cultural Monuments ; Novi Sad : Platoneum,
2010. - 63 str. : ilustr. ; 24 cm
ЈАРАК, Мирјана
Mikrobiologija u stočarstvu / Mirjana Jarak. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2010. - VII, 214 str. : ilustr. ; 24 cm
ЈАЋИМОВИЋ, Петар
Српска ћирилица : нека буде што бити не може / Петар
Јаћимовић. - 1. изд. - Нови Сад : П. Јаћимовић, 2010. - 113 стр. :
илустр. ; 21 cm
ЈЕРИНИЋ, Драгослав
Основи економије / Драгослав Јеринић, Весна Штефанидес.
- Нови Сад : Cekom books, 2010. - 228 стр. : граф. прикази, табеле
; 24 cm
ЈЕРИНИЋ, Драгослав
Финансијски менаџмент / Драгослав Јеринић, Весна
Штефанидес. - Нови Сад : Cekom books, 2010. - VIII, 266 стр. :
табеле ; 24 cm
ЈЕРКОВИЋ, Иван
Razvojna psihologija / Ivan Jerković, Marija Zotović. - Novi Sad
: Futura publikacije, 2010. - 298 str. : ilustr. ; 24 cm
ЈОВАНИЋ, Душан
Mašinska obrada : praktikum za laboratorijske vežbe. 1 / Dušan
Jovanić. - Zrenjanin : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2010. 118 str. : graf. prikazi ; 26 cm
ЈОВАНИЋ, Душан
Obrada oblikovanjem. 1, Zbirka zadataka iz tehnologije livenja /
Dušan Jovanić. - Zrenjanin : Visoka tehnička škola strukovnih studija,
2010. - 98 str. : graf. prikazi ; 26 cm
ЈОВАНОВИЋ Данилов, Драган
Ватра испод снега / Драган Јовановић Данилов. - 1. изд. Сремски Карловци : Каирос, 2010. - 80 стр. ; 20 cm
ЈОВИН, Јелена
Божанствене торте : рецепти, историја и сећања из детињства
са рецептима без глутена / Јелена Јовин ; [фотографије Зоран
Спасојевић]. - Нови Сад : Прометеј, 2010. - 217 стр. : илустр. ; 34
cm
ЈОВИЋ-Влашкалић, Снежана
Дете има право да зна своја права / [Снежана ЈовићВлашкалић ; илустрације Сибин Славковић]. - 4. изд. - Нови Сад :
Дидакта, 2010. - 53 стр. : илустр. у бојама ; 30 cm
JOVIĆ-Vlaškalić, Snežana
A gyereknek joga van hogy ismerje jogait / Snežana JovićVlaškalić ; ilustracije Sibin Slavković ; frodította Böndör Pál. - 4. izd.
- Novi Sad : Didakta, 2010. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm
JOVIĆ-Vlaškalić, Snežana
Dieta má právo vediet o svojich právach / Snežana JovićVlaškalić ; ilustracije Sibin Slavković ; prebásnil Martin Prebudila. 4. izd. - Novi Sad : Didakta, 2010. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm
JOVIĆ-Vlaškalić, Snežana
Dijete ima pravo znati svoja prava / Snežana Jović-Vlaškalić ;
ilustracije Sibin Slavković. - 4. izd. - Novi Sad : Didakta, 2010. - 52
str. : ilustr. ; 30 cm
ЈОВИЋ-Влашкалић, Снежана
Дзецко ма право знац свойо права / Снежана ЈовићВлашкалић ; илустрације Сибин Славковић ; прешпивала Наталия
Канюх. - 4. изд. - Нови Сад : Дидакта, 2010. - 52 стр. : илустр. ;
30 cm

JOVIĆ-Vlaškalić, Snežana
Copilul are dreptul sǎ-şi cunoascǎ drepturile / Snežana JovićVlaškalić ; ilustracije Sibin Slavković ; traducerea textului Ana Niculina Ursulescu. - 4. izd. - Novi Sad : Didakta, 2010. - 52 str. : ilustr. ;
30 cm
JOVIĆ-Vlaškalić, Snežana
Čhavorro inćarel orto te džanel pire orturja / Snežana JovićVlaškalić ; ilustracije Sibin Slavković ; nakhada Igor Dimić. - 4. izd. Novi Sad : Didakta, 2010. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm
JÓDAL, Kálmán
Agressiva : short cuts / Jódal Kálmán. - Újvidék : Forum, 2010. 247 str. : ilustr. ; 23 cm
ЈОСИМОВИЋ, Маја
Zemlja čudesa / Maja Josimović ; [ilustracije Maja Josimović]. Novo Miloševo : Banatski kulturni centar, 2010. - 29 str. : ilustr. ; 21
cm
ЈОЦИЋ, Наташа
Kamenčić u cipeli / Nataša Jocić. - Petrovaradin : Alfagraf, 2010.
- 189 str. ; 21 cm

К, Л, Љ
КАМЕНОВ, Емил
Мудрост чула. Део 5, Дечје драмско стваралаштво / Емил
Каменов, Сања Филиповић ; [илустрације Маринко Лебовић]. Нови Сад : Драгон, 2010. - 200 стр. : илустр. ; 23 cm
КАПОР, Момо
Антологија Капор : изабране странице Моме Капора / избор,
редакција, предговор и коментари Драшко Ређеп. - Нови Сад :
Прометеј, 2010. - 478 стр. : илустр. ; 18 cm
КАТАЛИЗА у научним и образовним програмима и у
друштвеном развоју Србије : монографија / уредник Паула
Путанов. - Нови Сад : Српска академија наука и уметности,
Огранак, 2010. - 276 стр. : илустр. ; 24 cm
КЕРАВИЦА, Драгана
Заштита Новог Сада од поплава / [аутори Драгана Керавица,
Мирко Галоња]. - Нови Сад : ЈВП “Воде Војводине”, 2010. - 23
стр. : илустр. ; 21 cm
КИУРСКИ, Јелена
Графичко окружење : практикум / Јелена Киурски, Савка
Адамовић. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2010. - VI, 196
str. : илустр. ; 24 cm
КИУРСКИ, Јелена
Регистар полутаната графичке индустрије : монографија /
Јелена Киурски. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2010. - V,
190 стр. : илустр. ; 24 cm
KIHEZ vagy mihez hű? : tanácskozás fordításról, ferdítésről és
nem fordításról - Kosztolányi szellemében / szerkesztők Ágoston Pribilla Valéria, Hicsik Dóra, Hózsa Éva. - Szabadka : Városi Könyvtár =
Subotica : Gradska biblioteka, 2010. - 53 str. ; 21 cm
КИШ, Мирослав
Solarna joga : sangezing / Miroslav Kiš. - Novi Sad : Kuća dobre
knjige, 2010. - 127 str. ; 21 cm
КЛАЈН, Иван
Испеци па реци / Иван Клајн. - 5. изд. - Нови Сад : Прометеј,
2010. - 271 стр. ; 20 cm
КЛЕУТ, Марија
Научно дело од истраживања до штампе : техника
научноистраживачког рада / Марија Клеут. - 3. изд. - Нови Сад :
Академска књига, 2008. - 168 стр. : илустр. ; 23 cm
KLJAJIĆ, Marko
Surčin kroz povijest / Marko Kljajić. - Petrovaradin : Maxima
graf, 2010. - 576 str. : ilustr. ; 23 cm
КЉАЈИЋ, Ранко
Анализа опасности, процена ризика и идентификација
контролних мера за безбедност хране у фармском узгоју
животиња / Ранко Кљајић, Бранка Видић. - Нови Сад : Научни
институт за ветеринарство “Нови Сад”, 2010. - 83 стр. : илустр. ;
21 cm
КЉАЈИЋ, Ранко
Основни елементи за безбедност хране у фармском узгоју
животиња / Ранко Кљајић, Бранка Видић. - Нови Сад : Научни
институт за ветеринарство “Нови Сад”, 2010. - 62 стр. : илустр. ;
21 cm
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KNJIGA fantazije : od drevne Kine i Japana do naših dana / priredio Dejan D. Marković. - 1. izd. - Novi Sad : Orpheus, 2010. - XIII,
313 str. ; 17 cm
КОВАЧЕВИЋ, Бојана
Plavo oko / Bojana Kovačević. - Bačka Palanka : DNS Logos,
2010. - 84 str. ; 18 cm
КОВАЧЕВИЋ, Радован
Arheologija i istorija opštine Inđija : od prve pojave čoveka do
turskog osvajanja / Radovan Kovačević. - Inđija : Zavičajno društvo
“Đorđe Vojnović”, 2010. - 161 str. : ilustr. ; 21 cm
КОВАЧИЋ, Ивана
Збирка задатака из статике I / Ивана Ковачић, Звонко
Ракарић. - 2. изд. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2010. 221 стр. : илустр. ; 25 cm
КОВАЧИЋ, Ивана
Збирка задатака из статике II : (носачи) / Ивана Ковачић,
Звонко Ракарић. - 2. изд. - Нови Сад : Факултет техничких наука,
2010. - 111 стр. : илустр. ; 25 cm
КОЗМИДИС-Петровић, Ана
Tehnička fizika / Ana Kozmidis-Petrović. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2010. - 240 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
KOKIĆ, Aleksa
Prvijenac : zbirka pjesama / Aleksa Kokić. - Subotica : Pučka kasina 1878, 2010. - 96 str. : autorova slika ; 21 cm
КОКОВИЋ, Драган
Društvo, nasilje i sport / Dragan Koković. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2010. - 249 str. ; 21 cm
KOLEKTIVNA dinamika etničkih zajednica u Vojvodini / Dušan
Ristić, Žolt Lazar, Valentina Sokolovska ; Dušan Marinković (urednik). - Novi Sad : Vojvođanska sociološka asocijacija : Mediterran
publishing, 2010. - 151 str. : ilustr. ; 24 cm
KONGRES geografa Srbije “Na putu ka Evropi” (2 ; 2010 ; Novi Sad)
Abstract book / 2nd Serbian Geographers’ Congress “Towards
Europe” = 2. kongres geografa Srbije “Na putu ka Evropi”, 10th and
11th December, 2010 ; [editors Stevan Stanković ... et al.]. - Novi Sad
: Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel
Management, 2010. - 159 str. : ilustr. ; 24 cm
KONFERENCIA muzikológov a hudobných odborníkov (5 ; 2009 ;
Nový Sad)
Slovenská hudba vo Vojvodine 2009 : zborník prác 5. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov, Nový Sad, 14. novembra 2009 / [editorka Milina Sklabinská ; fotografie Anna Francistyová
... [et al.]]. - Nový Sad : Národnostná rada slovenskej národnostnej
menšiny v Srbsku : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2010.
- 69 str. : ilustr. ; 20 cm
КОНФЕРЕНЦИЈА Дигитална обрада говора и слике (8 ; 2010 ;
Иришки венац)
Zbornik radova / Osma konferencija Digitalna obrada govora
i slike DOGS 2010, Iriški venac 16, 17. i 18. decembar 2010 ; [organizator] Fakultet tehničkih nauka ... [et al.]. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2010. - 224 str. : ilustr. ; 29 cm
КОРАЋ-Мандић, Данијела
Rodna politika za borbu protiv HIV/AIDS-a : finalni izveštaj
/ izveštaj pripremila Danijela Korać-Mandić ; [prevod Mirjana
Mihailović]. - Novi Sad : Novosadski humanitarni centar, 2010. - 35,
35 str. : tabele ; 21 cm
КОРИЦА, Синиша
100 година електрификације Новог Сада : 1910-2010 /
[Синиша Корица ; фотографије Жељко Шкрбић ... [и. др.]]. - Нови
Сад : Електровојводина, 2010. - 166 стр. : илустр. ; 30 cm
KORHECZ, Tamás, id.
Rejtély : regény / id. Korhecz Tamás. - Újvidék : Forum, 2010. 119 str. ; 21 cm
КОСТЕЛЬНИК, Гавриїл
Проза на руским литературним язику / Гавриїл Костельник. 1. вид. - Нови Сад : Руске слово : Завод за културу войводянских
Руснацох, 2010. - 351 стр. ; 24 cm
КОТАРЛИЋ, Јасна
Чаролија младости : (песме) / Јасна Котарлић. - Бачка
Паланка : Књижевни клуб “Дис”, 2010. - 56 стр. ; 20 cm
КРАГУЈЕВИЋ, Тања
Ружа, одиста : изабране песме / Тања Крагујевић ; избор
и поговор Драгана Белеслијин. - Нови Сад : Завод за културу
Војводине, 2010. - 138 стр. ; 25 cm
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КРЕМЕНОВИЋ, Миле Ђ.
Мина / Миле Ђ. Кременовић. - Бачка Паланка : Станишић,
2010. - 84 стр. ; 20 cm
КРЕМЕР, Ханс
Критика херменеутике : философија интерпретације и
реализам / Ханс Кремер ; превео с немачког и приредио Часлав Д.
Копривица. - Нови Сад : Академска књига ; Београд : Институт за
теолошка истраживања, 2010. - 333 стр. ; 21 cm
KRITIČKE teorije u pedagogiji = Pedagogical critical theories /
[urednik Radovan Grandić]. - Novi Sad : Savez pedagoških društava
Vojvodine, 2010. - 174 str. : tabele ; 23 cm
КРТИНИЋ, Дубравка
Poetski nemiri / Dubravka Krtinić ; [prikaz knjige Srđan
Simeunović Sendan]. - Sremska Mitrovica : Društvo za cerebralnu i
dečju paralizu Sremskog okruga, 2010. - 56 str. : autorova slika ; 21
cm
КРУНИЋ, Тања
Увод у програмирање / аутори Тања Крунић, Наташа Субић.
- 1. изд. - Нови Сад : Висока техничка школа струковних студија,
2010. - 153 стр. : илустр. ; 30 cm
КСЕНОФОНТ
Gozba / Ksenofont ; sa starogrčkog prevele i komentare sačinile
Danijela Jevtić, Slađana Milinković ; predgovor Irina Deretić. - Novi
Sad : Akademska knjiga, 2010. - 131 str. ; 18 cm
KUBÁT, Gábor
Kenyér és bor : novellák, tárcák / Kubát Gábor. - Újvidék : Forum, 2010. - 179 str. ; 20 cm
КУБУРИЋ, Ђорђе
Blue moon / Đorđe Kuburić. - Novi Sad : Kulturni centar Novog
Sada, 2010. - 62 str. ; 22 cm
КУВАР за куварице / Милка Поповић ... [и др.] ; уредник
Марија Јевтић. - Нови Сад : Институт за јавно здравље Војводине,
2010. - 52 стр. : илустр. ; 24 cm
КУЗОВИЋ, Љубиша
Теорија саобраћајног тока / Љубиша Кузовић, Вук
Богдановић. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2010. - VI,
337 str. : ilustr. ; 24 cm
КУЈАЧИЋ, Момчило
Поштанске услуге и мрежа / Момчило Кујачић. - Novi Sad :
Fakultet tehničkih nauka, 2010. - 203 str. : ilustr. ; 24 cm
КУКОЉ, Богдан
Ево вам ваши дневници / Богдан-Богдија Кукољ. - 1. изд. Житиште : Библиотека “Бранко Радичевић”, 2010. - 323 стр. ; 21
cm
KULTURA, komunikacija, kompjuter : zbornik radova / [prevodioci Svetlana Pavlović, Kristina Vukelić]. - Novi Sad : Savez
pedagoških društava Vojvodine, 2010. - 183 str. : ilustr. ; 20 cm
KUNTIĆ, Kata
Bunjevački bili šling / Kata Kuntić. - Subotica : KUD “Bunjevka”, 2010. - 47 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm
251.
ЛАБУДОВИЋ, Горан
Небеска соа / Горан Лабудовић Шарло ; [илустрације
Светислав Шљукић]. - Врбас : Народна библиотека “Данило
Киш”, 2010. - 94 стр. : илустр. ; 21 cm
ЛАТИНОВИЋ, Милош
Kofer za izlizane krpe i poderane rečenice / Miloš Latinović. Novo Miloševo : Banatski kulturni centar, 2010. - 118 str. ; 21 cm
ЛАТКОВИЋ, Манојло С.
Необичне приче из обичног живота / Манојло С. Латковић. Зрењанин : М. Латковић, 2010. - 161 стр. ; 21 cm
ЛАТУР, Бруно
Nikada nismo bili moderni : esej iz simetrične antropologije /
Bruno Latur ; sa francuskog prevela Olja Petronić. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2010. - 185 str. : graf. prikazi ; 21 cm
ЛЕКИЋ, Миле
Spašavanje padobranom / Lekić Mile. - Novi Sad : Lem aeropro,
2010. - 238 str. : ilustr. ; 30 cm
ЛЕКОВИТЕ биљке : природни ресурси Војводине / Ружица
Игић ... [и др.]. - Нови Сад : Друштво за здраву исхрану и заштиту
животне средине “Врело”, 2010. - 256 стр. : илустр. ; 24 cm
LEKSIKON podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. 10, I
/ [glavni urednik Slaven Bačić]. - Subotica : Hrvatsko akademsko
društvo, 2010. - IV, 109 str. : ilustr. ; 24 cm

LENDÜLETBEN a regionális tudományig : tiszteletkötet Dr. Somogyi Sándor részére / [szerkesztette Takács Zoltán, Ricz András]. Szabadka : Regionális Tudományi Társaság, 2010. - 230 str. : ilustr. ;
25 cm
LENOVSKÝ, Ladislav
Santovka : plniarenstvo, povozníctvo a kúpeľníctvo / Ladislav
Lenovský ; [preklad resumé Jana Hučková, Andrea Molnárová ; preklad z maďarského jazyka Magdalena Laczová]. - Vyd. 1. - Báčsky
Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum ; Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 2010. - 144 str. : ilustr. ; 15 cm
ЛУКИЋ, Душан
Водоканал : 50 година у служби корисника / Душан Лукић.
- Сомбор : Културни центар “Лаза Костић”, 2011. - 185 стр. :
илустр. ; 25 cm

М, Н, Њ
МАГАРАШЕВИЋ, Мирко
Европски песници / Мирко Магарашевић. - Нови Сад :
Академска књига, 2010. - 341 стр. ; 23 cm
МАКДОНАЛД, Меган
Smrda : neverovatni klinac koji se smanjuje / Megan Makdonald ; preveo Aljoša Molnar ; ilustrovao Piter H. Rejnolds. - Novi Sad :
Ružno pače ; Beograd : Mono i manjana, 2010. - 102 str. : ilustr. ; 19
cm
МАКСИМОВИЋ, Аврам
Нови пчелар / Аврам Максимовић ; [уредник Драган
Младеновић ; превод Милица Грковић]. - Сомбор : Савез
пчеларских организација Србије : Савез пчеларских организација
Војводине : Пчеларско удружење “Бачка”, 2010. - 214 стр. :
илустр. ; 21 cm
МАЛЕНИЦА, Антун
Историјски поглед на систематизацију права у европском
континенталном праву и на развој појма “Приватно право” /
Антун Маленица. - Нови Сад : Правни факултет, 2010. - 76 стр. ;
20 cm
МАЛЕТИН-Војводић, Љиљана
Finska - zemlja Kalevale, jezera i sauna / Ljiljana MaletinVojvodić. - Novi Sad : Prometej, 2010. - 143 str. : ilustr. ; 20 cm
МАНОЈЛОВИЋ-Николић, Весна
Средњовековно оруђе од гвожђа у Србији / Весна Р.
Манојловић-Николић. - Нови Сад : Војвођанска академија наука и
уметности, 2010. - 392 стр. : илустр. ; 24 cm
МАНХАЈМ, Карл
Karl Manhajm : 1893-1947 / priredio Dušan Marinković. - Novi
Sad : Vojvođanska sociološka asocijacija : Mediterran publishing,
2010. - 381 str. ; 21 cm
МАРАИ, Шандор
Sindbad se vraća kući / Šandor Marai ; preveo sa mađarskog
Sava Babić. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2011. - 160 str. ; 21 cm
МАРИЈАНОВИЋ, Бране
Sto godina fudbala u Kikindi / Brane Marijanović. - Kikinda : Istorijski arhiv, 2010. - 328 str. : ilustr. ; 20 cm
МАРИНКОВ, Бошко
Србикон / Бошко Маринков ; [илустрације Сенка Влаховић].
- Ново Милошево : Банатски културни центар, 2010. - 122 стр. :
илустр. ; 21 cm
МАРЈАНОВИЋ, Милош
Социологија права / Милош Марјановић. - 2. изд. - Нови Сад
: Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2010. - 207 стр.
; 23 cm
МАРЈАНУ, Васа
Монографија Ловачког друштва Глогоњ / Васа Марјану. - У
Глогоњу : Ловачко друштво “Глогоњ”, 2010. - 85 стр. : илустр. ;
25 cm
MARKO, Ján
Spätný pohľad na Lexikón slovenských vojvodinských
vysokoškolských učiteľov a vedcov / Ján Marko. - Báčsky Petrovec
: Slovenské vydavateľské centrum ; Nový Sad : Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovákov : Slovakistická vojvodinská spoločnosť,
2010. - 31 str. : tabele ; 21 cm
МАРКОВИЋ Бели, Радован
Приче / Радован Бели Марковић. - Нови Сад : Дневник, 2010.
- 222 стр. ; 21 cm
МАРУСИГ, Јуриј
Marussine / Jurij Marussig ; prevela Sonja Dolžan ; ilustrovao
Peter Gaber. - Novo Miloševo : Banatski kulturni centar, 2010. - 80
str. : ilustr. ; 21 cm

МАРЧИЋЕВИЋ, Жељко
Primena informacionih tehnologija / Željko Marčićević, Zoran
Marošan. - Novi Sad : Visoka poslovna škola strukovnih studija, 2010.
- 272 str. : ilustr. ; 24 cm
MATIĆ, Ljiljana
Le lys dans la neige : essais de littérature québécoise / Ljiljana
Matić. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2010. - 229 str. ; 24 cm
МАШИРЕВИЋ, Никола С.
Bobika : (iz dnevnika jednog đaka) / Nikola S. Maširević. - Sombor : Helijada, 2010. - 74 str. ; 24 cm
МЕДОВИЋ, Владимир
Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji / Vladimir Medović. - Novi
Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2010. - 120 str. ; 23 cm
MEĐUETNIČKI odnosi u funkciji pomirenja / [urednici Jelena
Jablanov Maksimović, Aleksandar Bošković]. - Beograd : Fondacija
Konrad Adenauer : Institut društvenih nauka, Centar za politikološka
istraživanja i javno mnjenje, 2010. - 202 str. ; 21 cm
МЕЂУНАРОДНА научна конференција Безбедносни инжењеринг
(2 ; 2010 ; Нови Сад)
Зборник радова = Proceedings / 2. међународна научна
конференција Безбедносни инжењеринг и 12. међународна
конференција заштите од пожара и експлозије, Нови Сад, 21-22.
октобар 2010. = 2th [i. e. 2nd] International Scientific Conference on
Safety Ingineering [!] and 12th International Conference [on] Fire and
Explosion Protection, Novi Sad, 21-22 October 2010 ; [организатори]
Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад [и]
Технички универзитет, Технолошки факултет за прераду дрвета,
Одсек заштите од пожара, Зволен [и] Факултет техничких наука,
Департман за инжењерство заштите животне средине, Нови Сад
; [преводилац Бранка Петровић]. - Нови Сад : Висока техничка
школа струковних студија, 2010. - XX, 601 str. : илустр. ; 24 cm
МЕЂУНАРОДНИ интердисциплинарни симпозијум Екологија,
спорт, физичка активност и здравље младих (18 ; 2010 ; Нови Сад)
Zbornik sažetaka = Summary / Osamnaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje
mladih, Novi Sad, 7-8. oktobar 2010.= 18th International Interdisciplinary Symposium Ecology, Sport, Physical Activities and Health of
Youth, Novi Sad, 7-8. October 2010. ; urednici Branko Krsmanović,
Tibor Halaši, Milan Dolga. - Novi Sad : Univerzitet : Novosadski maraton, 2010. - 88 str. ; 25 cm
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп о хрватско-српским односима (3 ;
2010 ; Голубић)
Hrvatsko-srpska saradnja u politici i kulturi u 20. veku = The
Croatian-Serbian Cooperation in Politics and Culture in the 20th
Century / Treći međunarodni skup o hrvatsko-srpskim odnosima u
Golubiću 2010. godine ; [organizatori] Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje, Novi Sad i Udruga za povijest, suradnju i pomirenje,
Golubić ; [glavni i odgovorni urednik Darko Gavrilović]. - Novi Sad :
Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje : Grafomarketing ; Golubić
: Udruga za povijest, suradnju i pomirenje, 2010. - 232 str. ; 25 cm
288.
МЕЂУНАРОДНИ научно-стручни скуп студената спорта и
физичког васпитања “Млади о спортској науци и струци” (2010 ;
Нови Сад)
Međunarodni naučno-stručni skup studenata sporta i fizičkog
vaspitanja “Mladi o sportskoj nauci i struci”, Novi Sad, Srbija, 27-28.
novembar 2010. godine / [urednik Milena Mikalački]. - Novi Sad :
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2010. - 117 str. : ilustr. ; 30 cm
МЕЂУНАРОДНИ симпозијум “Превенција саобраћајних незгода
на путевима 2010” (10 ; 2010 ; Нови Сад)
Zbornik radova / X međunarodni simpozijum “Prevencija
saobraćajnih nezgoda na putevima 2010 [Novi Sad, 21. i 22. oktobar
2010.] = Proceedings / 10th International symposium “Road accidents
prevention 2010” ; [organized by] Faculty of Technical Sciences ...
[et al.]. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2010. - 530 str. : ilustr.
; 25 cm
МЕЂУНАРОДНИ сусрети студената заштите животне средине и
екологије (7 ; 2010 ; Соко Бања)
Зборник радова / Седми међународни сусрети студената
заштите животне средине и екологије, Соко Бања, 4-9. мај 2010.
= Proceedings / Seventh International Gathering of Students of Environment Engineering and Ecology ; [главни и одговорни уредник
Марко Топо]. - Нови Сад : Студентски информативно-издавачки
центар, 2010. - 172 стр. : илустр. ; 24 cm
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MIKLOVIC, Samuel
Begejovec na dereši : kocúrkovčiny z veľkej dediny / Samuel
Miklovic ; [výber textov a ich knižná úprava Samuel Boldocký ; autor
karikatúr Pavel Koza]. - Báčsky Petrovec : Matica slovenská v Srbsku,
2010. - 144 str. : ilustr. ; 23 cm
МИЛЕНКОВИЋ, Иван
Međunarodno bankarstvo / Ivan Milenković. - Subotica :
Ekonomski fakultet, 2011. - 268 str. ; 24 cm
МИЛЕНКОВИЋ, Слађана
Методика развоја вербалне комуникације и говорног
стваралаштва : (деце предшколског узраста) / Слађана
Миленковић. - Сремска Митровица : Висока школа струковних
студија за образовање васпитача ; Лаћарак : AM graphic, 2010. 144 стр. ; 21 cm
МИЛИЋЕВИЋ, Веселин
Додирните дугу / Веселин Милићевић. - Врбас : Народна
библиотека “Данило Киш”, 2010. - 111 стр. : илустр. ; 20 cm
МИЛКОВ, Драган
Управно право. 1, Уводна и организациона питања / Драган
Милков. - 4. измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Правни
факултет, Центар за издавачку делатност, 2010. - 222 стр. ; 23 cm
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Бранко
Јава и интернет програмирање / Бранко Милосављевић,
Милан Видаковић. - 2. изд. - Нови Сад : Факултет техничких
наука, 2010. - X, 290 стр. : илустр. ; 24 cm
МИЛОШЕВИЋ, Зоран
Ђорђе Натошевић - утемељивач и реформатор школског
физичког васпитања / Зоран Милошевић, Мичурин Мирче Берар.
- Нови Сад : Факултет спорта и физичког васпитања, 2010. - 152
стр. : илустр. ; 25 cm
МИЛОШЕВИЋ, Миленко
Сазвучја духа / Миленко Милошевић. - Бачки Маглић : М.
Милошевић, 2011. - 106 стр. ; 20 cm
МИЛОШЕВИЋ, Милош
Свет у уметности романа / Милош Милошевић. - Нови Сад :
Змај, 2010. - 419 стр. ; 24 cm
MILJKOVIĆ, Jasmina
Serbia agriculture : 2011 / [Jasmina Miljković, Emilija
Stefanović, Marija Kalentić]. - Beograd : Nemačka organizacija za
tehničku saradnju (GTZ), 2010. - 72 str. : ilustr. ; 17 x 24 cm
МИРКОВ, Смиљана
50 година Високе техничке школе у Зрењанину : монографија
/ Смиљана Мирков. - Зрењанин : Висока техничка школа
струковних студија, 2010. - 153 стр. : илустр. ; 21 cm
MITOVI liberalizma / Darko Gavrilović ... [et al.]. - Novi Sad :
Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje : Grafomarketing, 2010. 126 str. ; 24 cm
МИТРОВИЋ, Бранимир
Из груди срце / Бранимир Митровић. - Инђија : Књижевни
клуб “Мирослав Мика Антић”, 2010. - 144 стр. ; 21 cm
МИТРОВИЋ, Бранимир
Iz grudi srce / Branimir Mitrović. - Inđija : Književni klub “Miroslav Mika Antić”, 2010. - 144 str. ; 21 cm
МИТРОВИЋ, Владимир
Архитектура Боре Радусиновића / [Владимир Митровић ;
аутори текстова Владимир Митровић ... [и др.] ; превод Дубравка
Бугарски-Алимпић ; фотографије Немања Радусиновић,
Мирослав Шилић]. - Нови Сад : Друштво архитеката Новог Сада,
2010. - 96 стр. : илустр., фотогр. у бојама ; 22 x 22 cm
МИЦКОВ, Биљана
European management models in contemporary art and culture
= Evropski modeli menadžmenta u savremenoj umetnosti i kulturi /
Biljana Mickov. - Novi Sad : Muzej savremene umetnosti Vojvodine,
2010. - 128 str. : ilustr. ; 24 cm
MOJA slika, moja priča : priče korisnica i korisnika Doma za
decu i omladinu ometenu u razvoju, Veternik / priredila Milica Mima
Ružičić-Novković ; [fotografije Vladimir Svorcan]. - Veternik : Dom
za decu i omladinu ometenu u razvoju, 2010. - 68 str. : fotogr. ; 21 cm
MOLNÁR, Tibor
Óbecse, Péterréve és Bácsföldvár első világháborús (1914-1918)
katonai áldozatai / Molnár Tibor ; [prevod Predrag Popović]. - Zenta
: Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, 2010. - 305 str. :
ilustr. ; 24 cm
MÓRA, Regina
Színek : [versek] / Móra Regina ; [illusztrációk Rippl-Rónai József]. - Muzsla : Sziveri János Művészeti Színpad, 2010. - 59 str. : ilustr. ; 17 cm
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MÓRA, Ferenc
Kincskereső kisködmön : [házi olvasmány az általános iskolák 4.
osztálya számára] / Móra Ferenc ; [sajtó alá rendezte Dancsó Veronika ; illusztrálta Nemes Farkas Zsuzsa]. - 2. kiad. - Београд : Завод за
уџбенике, 2010. - 159 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm
МОСТОВИ медијског образовања (2010 ; Нови Сад)
Knjiga sažetaka / Mostovi medijskog obrazovanja = Book of abstracts / The Bridges of Media Education, 12-20. septembar 2010,
[Novi Sad] ; [priredile Dubravka Valić-Nedeljković i Jelena Kleut]. Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije, 2010. - 87
str. ; 21 cm
MOTOŞAN, Marius
Îndrumǎtor pentru bibliotecari / Marius Motoşan, Diana
Ocolişan. - Novi Sad : ICRV [i. e.] Institutul de Culturǎ al Românilor
din Voivodina, 2010. - 146 str. : ilustr. ; 23 cm
МУНИТЛАК-Ивановић, Оља
Strategijski menadžment / Olja Munitlak Ivanović. - 2. izd. Sremska Kamenica : Fakultet poslovne ekonomije, 2010. - VI, 312 str.
: graf. prikazi ; 24 cm
NAGY, Endre
Így éltem és ezt láttam--- : a szibériai hadifogoly és erdélyi iskolaalapító életútja / Nagy Endre. - Újvidék : M. Nagy : L. Nagy, 2010. 461 str. : ilustr. ; 24 cm
НАДОМАК Витлејема : из румунске књижевности XX века :
антологија / избор и превод Нику Чобану. - Панчево : Либертатеа,
2010. - 372 стр. : илустр. ; 20 cm
НАЦИОНАЛНА конференција са међународним учешћем
“Заштита на раду - мултидисциплинарно остваривање
безбедности и здравља на раду” (Тара ; 2010)
Zbornik radova / Nacionalna konferencija sa međunarodnim
učešćem “Zaštita na radu - multidisciplinarno ostvarivanje bezbednosti i zdravlja na radu”, Tara, 5-9. oktobar 2010. godine ; [organizatori]
Savez zaštite na radu Vojvodine [i] Fakultet tehničkih nauka, Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu ; [urednici
Suzana Savić, Dragan Spasić]. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka,
Departman za inženjerstvo žaštite životne sredine i zaštite na radu,
2010. - 398 str. : ilustr. ; 25 cm
НАЦИОНАЛНИ парк Фрушка гора / [уредник Драгиша
Савић]. - 1. изд. - Сремска Каменица : Национални парк Фрушка
гора, 2010. - 146 стр. : илустр. ; 30 cm
НДИЈАЈ, Мари
Tri moćne žene : roman / Mari Ndijaj ; prevod sa francuskog Vesna Cakeljić. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2011. - 267 str. ; 21 cm
НЕГРИШОРАЦ, Иван
Светилник / Иван Негришорац. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus,
2010. - 251 стр. ; 21 cm
НЕСТОРОВИЋ, Тихомир
Приче завичајне / Тихомир Несторовић. - Нови Сад :
Прометеј, 2010. - 237 стр. ; 20 cm
НЕШИЋ, Милан
Повратна банатска карта / Милан Нешић. - Нови Сад :
Дневник, 2010. - 133 стр. : илустр. ; 21 cm
НЕШКОВ, Драгослав
Sociologija i pravo : (osnovi radnog i poslovnog prava) / Dragoslav Neškov. - Novi Sad : Visoka tehnička škola strukovnih studija,
2010. - 156 str. ; 24 cm
НИКОЛИЋ, Божо
Машине, оруђа за рад, уређаји : радно место и околина /
Божо Николић, Душан Гавански. - 2. измењено изд. - Нови Сад :
Висока техничка школа струковних студија, 2010. - 1 електронски
оптички диск (CD-ROM) : текст, слика ; 12 cm
НИКОЛИЋ, Данило
Друго одело / Данило Николић. - Сомбор : Вељкови дани :
Градска библиотека “Карло Бијелицки”, 2010. - 119 стр. ; 20 cm
НИКОЛИЋ, Душан
Увод у систем грађанског права / Душан Николић. - (10.
измењено и допуњено изд.). - Нови Сад : Правни факултет,
Центар за издавачку делатност, 2010. - 260 стр. ; 23 cm
НИКОЛИЋ, Душан
Правни факултет у Новом Саду / Душан Николић. - 4.
измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Правни факултет, 2010. 215 стр. : илустр. ; 30 cm
НИКОЛИЋ, Зоран С.
Metodologija naučno-istraživačkog rada / od Zorana S. Nikolića.
- Novi Sad : Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, 2010. 136 str. ; 24 cm

НИКОЛИЋ, Немања
Кап сунца / Немања Николић. - Нови Сад : Н. Николић, 2010.
- 46 стр. ; 24 cm
НОВАКОВИЋ, Драгољуб
Uvod u grafičke tehnologije : praktikum za vežbe / Dragoljub
Novaković, Sandra Dedijer, Gojko Vladić. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2010. - 196 str. : ilustr. ; 24 cm
НОВАЧИЋ, Дејан
Emigrantski kuvar : sve što ste oduvek hteli da znate o jugoslovenskoj kuhinji, ali nemate više koga da pitate / Dejan Novačić. - 2. izd.
- Novi Sad : Stylos art, 2010. - 219 str. : ilustr. ; 21 cm
НОВИ Сад = Novi Sad : фотомонографија / [аутори
фотографија Мартин Цандир ... [и др.] ; преводиоци Ангелина
Чанковић-Поповић ... [и др.]. - Нови Сад : Прометеј, 2010. - [96]
стр. : фотогр. ; 17 x 25 cm
НОВИЋ, Дренко
Фотомонографија Ловачког друштва Фазан Крчедин : (19472010) / Дренко Новић. - 1. изд. - Сремски Карловци : Каирос,
2010. - 296 стр. : илустр. ; 28 cm
ЊЕГОВАН, Зоран
U korak s vremenom : biografija, bibliografija, impresije / Zoran
M. Njegovan. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, Departman za
ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela ; Beograd : Institut za
ekonomiku, 2010. - 125 str. : autorova slika ; 21 cm

О, П, Р
ОБАДОВИЋ, Душанка
Једноставни физички огледи у разредној настави : приручник
за вежбе / Душанка Обадовић, Марија Бошњак. - 2. неизмењено
изд. - Сомбор : Педагошки факултет, 2010. - 173 стр. : илустр. ;
29 cm
ОБЕДСКА бара / Слободан Пузовић ... [и др.]. - Нови Сад :
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи
развој, 2010. - 168 стр. : илустр. ; 24 x 30 cm
OBEDSKA bara / Slobodan Puzović ... [et al.] ; [translation Vesna Šćepanović-Stojaković, Lana Patković-Mrkela]. - Novi Sad : Provincial Secretariat for Environmental Protection and Sustainable Development, 2010. - 168 str. : fotogr. ; 24 x 30 cm
ОЛУЈИЋ, Гроздана
Дечак који је тражио срећу / Гроздана Олујић. - Нови Сад :
Дневник, 2010. - 148 стр. ; 21 cm
ORGANIC agriculture in Serbia. At a glance / [authors Ulrich
März ... [et al.]]. - Beograd : Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit, 2010. - 54 str. : ilustr. ; 21 cm
ORGANIC agriculture in Serbia. Sector study / [authors Ulrich
März ... [et al.]]. - Beograd : Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit, 2010. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm
ОСАМНАЕСТО столеће
XVIII столеће. Књ. 8, Градови Војводине : прошлост,
проблеми, уређење : радови са научног скупа одржаног у Новом
Саду 21. и 22. децембра 2009. / уредио Никола Грдинић. - Нови
Сад : Завод за културу Војводине, 2010. - 252 стр. : илустр. ; 22 cm
ОСПОСОБЉАВАЊЕ наставника за нове улоге : зборник
резимеа са међународног научног скупа, Београд, 9. децембар
2010. / [уредници Младен Вилотијевић, Грозданка Гојков]. Београд : Српска академија образовања, 2010. - 183 стр. ; 25 cm
ОТИЋ, Љубица
150 роки Парохиї у Старим Вербаше = 150 година Парохије у
Старом Врбасу / [автор Любица Отич ; фотоґрафиї Борис Кочиш].
- Стари Вербас : Завод за културу войводянских Руснацох = Завод
за културу војвођанских Русина : Грекокатолїцка парохия Покрова
Пресвятей Богородици, 2010. - [16] стр : фотогр. ; 20 x 20 cm
ПАВКОВ, Дејан
Zujanje / Dejan Pavkov. - Novi Sad : Prometej, 2010. - 208 str. ;
20 cm
PAVLIS, Janko
Igent / Janko Pavlis ; [fordította Jung József ; fényképek S.
Nikolić, Janko Pavlis]. - 1. kiad. - Novi Sad : Graphis, 2010. - 59 str. :
ilustr. ; 21 cm
ПАВЛОВ, Драгољуб
Дунавска / Драгољуб Павлов. - Нови Сад : Прометеј, 2010. 130 стр. ; 20 cm
ПАВЛОВИЋ, Милован А.
Железничке пруге / Милован А. Павловић. - Нови Сад :
Фељтон, 2010. - XV, 260 стр. : илустр. ; 21 cm

ПАВЛОВИЋ, Милован А.
Železničke pruge i stanice / Milovan A. Pavlović, Miroslav Z.
Jeremić ; [crteži Milan Tanović]. - Novi Sad : Feljton, 2010. - XV, 264
str. : ilustr. ; 24 cm
ПАВЛОВИЋ-Крижанић, Татјана
Priručnik za strateško planiranje i upravljanje lokalnim razvojem
u Republici Srbiji / [Tatjana Pavlović Križanić]. - Novi Sad : Centar
za regionalizam ; [Beograd] : Friedrich Ebert Stiftung, 2010. - 42 str. :
tabele ; 23 cm
ПАЂЕН, Милан
Прекодринско мастило / Милан Пађен. - Нови Сад :
Прометеј, 2010. - 79 стр. ; 20 cm
ПАЈВАНЧИЋ, Маријана
Уставни оквири равноправности полова / Маријана
Пајванчић. - Нови Сад : Правни факултет, 2010. - 244 стр. ; 23 cm
ПАНИЋ, Љиљана
Dodir anđela / Ljiljana Panić-Lika ; ilustrovala Senka Vlahović.
- Novo Miloševo : Banatski kulturni centar, 2010. - 72 str. : ilustr. ; 21
cm
ПАНИЋ, Рајко
Јава и машта могу свашта : (песме за децу) / Рајко Панић. Рума : Штампа, 2010. - 82 стр. : илустр. ; 21 cm
ПАРАМХАНС, Махамандалесвар
Mantra : put ka prosvetljenju : simbol om / Mahamandalesvar
Paramhans, Svami Mahesvarananda. - Novi Sad : Futura publikacije,
2010. - 168 str. ; 24 cm
ПАРК, Барбара
Sara B. Savić je kapiten tima / Barbara Park ; ilustrovala Denise
Brunkus ; prevela Vanja Vuković. - Novi Sad : Ružno pače ; Beograd :
Mono i Manjana, 2010. - 60 str. : ilustr. ; 19 cm
ПАРК, Барбара
Sara B. Savić na farmi / Barbara Park ; ilustrovala Denise Brunkus ; prevela Vanja Vuković. - Novi Sad : Ružno pače ; Beograd : Mono
i Manjana, 2010. - 62 str. : ilustr. ; 19 cm
ПАУШ, Алфонз
Цариник-апостол Матеј : заштитник запослених у
финансијском сектору / [аутори Алфонз Пауш, Јута Пауш ; превод
на српски језик Силвестер (Андраша) Варга]. - [Б. м.] : Савез
царинских службеника Немачке, 2010. - 73 стр. : илустр. у бојама
; 22 cm
ПЕДЕСЕТ година
50 godina (1960-2010) univerzitetskog obrazovanja naučne
i stručne delatnosti u oblasti zaštite bilja - fitomedicine / Dušan
Čamprag ... [et al.]. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2010. - 317
str. : ilustr. ; 25 cm
ПЕЈАНОВИЋ, Радован
Uvod u metodologiju ekonomskih nauka : (zbirka eseja) / Radovan Pejanović. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2010. - 373 str. :
tabele ; 29 cm
PÉNOVÁTZ, Antal
Ó-Morovica, jaj Pacsér : helytörténeti és művelődéstörténeti írások / Pénovátz Antal. - Újvidék : Forum, 2010. - 235 str. : ilustr. ; 23
cm
ПЕРИШИЋ-Јањић, Нада
Praktikum opšte i neorganske hemije : radna sveska / Nada
Perišić-Janjić, Tatjana Đaković-Sekulić, Sanja PodunavacKuzmanović. - Novi Sad : Symbol, 2010. - 226 str. : ilustr. ; 25 cm
ПЕСНИЦИ царског града. - Сремска Митровица : Културна
заједница ; Рума : Српска књига, 2010. - 160 стр. ; 24 cm
ПЕТКОВИЋ, Сретен С.
Rembrant, mlinarev sin / Sreten S. Petković. - Novi Sad : Prometej, 2010. - 179 str. ; 20 cm
ПЕТРОВИЋ, Александар
Све моје љубави - слепи перископи / Александар Петровић. 2. допуњено изд. - Нови Сад : Прометеј, 2010. - 258 стр. : илустр.
; 18 cm
ПЕТРОВИЋ, Богдан
Gospodsko selo Čerević. Knj. 2 / Bogdan J. Petrović ; [fotografije Vujić Stevan]. - Novi Sad : B. J. Petrović, 2010. - 269 str. : ilustr. ;
24 cm
PETROVIĆ, Uroš
A rejtelmes Ginkó utca / írta Uroš Petrović ; fordította SolymosyKurunci Viktória ; [illusztrálta Dejan Mandić]. - Topolya : Lavik 92Timp, 2011. - 78 str. : ilustr. ; 20 cm
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PILIPOVIĆ, Vesna
The Basics of English Language Teaching / Vesna Pilipović. Novi Sad : Unija fakulteta jugoistočne Evrope, Fakultet za pravne i
poslovne studije : Prometej, 2010. - 173 str. : ilustr. ; 24 cm
ПИСАРЕВ, Ђорђе
На стази суза : роман / Ђорђе Писарев. - 1. изд. - Зрењанин :
Агора, 2010. - 113 стр. ; 22 cm
ПЛАНЕТА чека : књига за девојчице / [уредник Александра
Јовановић Галовић]. - Нови Сад : Градска управа за заштиту
животне средине, 2010. - 44 стр. : илустр. ; 22 cm
ПЛАНЕТА чека : књига за дечаке / [уредник Александра
Јовановић Галовић]. - Нови Сад : Градска управа за заштиту
животне средине, 2010. - 44 стр. : илустр. ; 22 cm
ПОБРАН, Игор
AutoCAD 2010/2011 / Igor Pobran, Aleksandra Glišić. - Veternik
: Virtual Computer Soft, 2010. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM)
: tekst, slika, zvuk ; 12 cm
ПОБРАН, Игор
Excel 2010 / Igor Pobran, Aleksandra Glišić. - Veternik : Virtual
Computer Soft, 2010. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst,
slika, zvuk ; 12 cm
ПОБРАН, Игор
Kako!? instalirati Microsoft Windows 7 / Igor Pobran, Glišić
Aleksandra. - Veternik : Virtual Computer Soft, 2010. - 1 elektronski
optički disk (CD-ROM) : tekst, slika, zvuk ; 12 cm
ПОБРАН, Игор
Magic games 1 / autori kompilacije Igor Pobran, Aleksandra
Glišić. - Veternik : Virtual Computer Soft, 2010. - 1 elektronski optički
disk (CD-ROM) : tekst, slika, zvuk ; 12 cm
ПОБРАН, Игор
Magic games 2 / autori kompilacije Igor Pobran, Aleksandra
Glišić. - Veternik : Virtual Computer Soft, 2010. - 1 elektronski optički
disk (CD-ROM) : tekst, slika, zvuk ; 12 cm
ПОБРАН, Игор
Magic games 3 / autori kompilacije Igor Pobran, Aleksandra
Glišić. - Veternik : Virtual Computer Soft, 2010. - 1 elektronski optički
disk (CD-ROM) : tekst, slika, zvuk ; 12 cm
ПОБРАН, Игор
Magic games 4 / autori kompilacije Igor Pobran, Aleksandra
Glišić. - Veternik : Virtual Computer Soft, 2010. - 1 elektronski optički
disk (CD-ROM) : tekst, slika, zvuk ; 12 cm
ПОБРАН, Игор
Microsoft Windows seven / Igor Pobran, Aleksandra Glišić. Veternik : Virtual Computer Soft, 2010. - 1 elektronski optički disk
(CD-ROM) : tekst, slika, zvuk ; 12 cm
ПОБРАН, Игор
PowerPoint 2010 / Igor Pobran, Aleksandra Glišić. - Veternik :
Virtual Computer Soft, 2010. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) :
tekst, slika, zvuk ; 12 cm
ПОБРАН, Игор
Prenosna kancelarija / Igor Pobran, Glišić Aleksandra. - CDROM izd. - Veternik : Virtual Computer Soft, 2010. - 1 elektronski
optički disk (CD-ROM) : tekst, slika, zvuk ; 12 cm
ПОБРАН, Игор
Word 2010 / Igor Pobran, Aleksandra Glišić. - Veternik : Virtual
Computer Soft, 2010. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst,
slika, zvuk ; 12 cm
ПОЕЗИЈА и естетика Лазе Костића : зборник радова /
[приређивач и уредник Јован Зивлак]. - 1. изд. - Нови Сад :
Друштво књижевника Војводине, 2010. - 286 стр. : илустр. ; 21 cm
POZORIŠNA decenija : 2000-2010 / [priredili Sava Savin i
Brane Marijanović]. - Kikinda : Narodno pozorište, 2010. - 108 str. :
ilustr. ; 21 cm
ПОКРАЈАЦ, Гордана
Од Хекубе до Атаманта : ка изворима дубровачке ренесансне
трагедије / Гордана Покрајац. - Нови Сад : Друштво за Српско
народно позориште, 2010. - 469 стр. ; 24 cm
ПОЉАК, Ласло
Priručnik za prevoz i manipulaciju opasnih materija / Laslo
Poljak. - 3. izd. - Novi Sad : Institut za preventivu, zaštitu na radu,
protivpožarnu zaštitu i razvoj, 2010. - 267 str. : ilustr. ; 30 cm
ПОПАДИЋ, Будимир М.
Мириси силбашког детињства / Будимир М. Попадић ;
[превод на словачки Ана Снидова]. - Нови Сад : Тиски цвет, 2010.
- 230 стр. : илустр. ; 21 cm
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ПОПИЋ-Паљић, Феодора
Humana genetika / Feodora Popić-Paljić ; [fotografije Ljubomir
Paljić]. - 2. izd. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2010. - 115 str. :
ilustr. ; 24 cm
ПОПОВИЋ, Јован
Хаџија вечности : песме : (гротескна књига тражења) /
Јован Поповић ; [поговор Марија Танацков]. - Ново Милошево :
Банатски културни центар, 2010. - 104 стр. ; 24 cm
ПОПОВИЋ, Радован
Orijentalizam u delu Paje Jovanovića / Radovan Popović. - Novi
Sad : Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 2010. - 88 str. : ilustr. ;
23 cm
ПОХВАЛА Прометеју : одабрани наводи о песништву Лазе
Костића / приређивач Милан Степановић. - Сомбор : Педагошки
факултет : Српска читаоница “Лаза Костић”, 2010. - 145 стр. :
илустр. ; 24 cm
ПОЧУЧА, Милан
Porodično pravo / Milan Počuča. - Novi Sad : Pravni fakultet za
privredu i pravosuđe, 2010. - 360 str. ; 24 cm
ПОША, Михаљ
Osnovne metode u hemometriji / Mihalj Poša. - Novi Sad :
Medicinski fakultet, 2010. - 144 str. : ilustr. ; 23 cm
ПРАВИ правцати кувар / [Милка Поповић ... [и др.] ;
уредник Марија Јевтић]. - Нови Сад : Институт за јавно здравље
Војводине, 2010. - 56 стр. : илустр. ; 22 cm
PRAKTIKUM laboratorijskih vežbi iz fizike : Odsek za
računarstvo i automatiku, Odsek za grafičko inženjerstvo, Odsek za
mehatroniku / Ljuba Budinski-Petković ... [et al.]. - Novi Sad : Symbol, 2010. - 95 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
PRAKTIKUM laboratorijskih vežbi iz fizike : Odsek zaštite na
radu / Miljko Satarić ... [et al.]. - Novi Sad : Symbol, 2010. - 129 str. :
graf. prikazi, tabele ; 30 cm
PRAKTIKUM laboratorijskih vežbi iz fizike : Saobraćajni odsek
/ Uranija Kozmidis-Luburić ... [et al.]. - Novi Sad : Symbol, 2010. - 84
str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
PREPOZNAJ nasilje u partnerskim odnosima : vodič za mlade.
- Novi Sad : Pokrajinski sekreterijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova : Autonomni ženski centar, 2010. - 57 str. : ilustr. ; 21
cm
PREPREKOVO proljeće 2010 : zbirka pjesama / [izabrao i uredio Marijan Piljić]. - Novi Sad : Hrvatsko kulturno-umjetničkoprosvjetno društvo “Stanislav Preprek”, 2010. - 120 str. ; 21 cm
ПРИЉЕВА, Вера
Трговање временом / Вера Приљева. - Нови Сад : В.
Приљева, 2010. - 150 стр. ; 21 cm
ПРОТИЋ, Драгиша
Долина Тисе у нашој земљи / Драгиша Протић ; [слике и
прилози Драгиша Протић]. - Бечеј : Д. Протић : Lux color printing,
2010. - 40 стр. : илустр. ; 23 cm
ПУТ ка врху = Ways to the top / [аутори Милован Витезовић
... [и др.] ; уредник Нада Вујовић]. - Нови Сад : Медиа инвент,
2010. - 870 стр. : фотогр. у бојама ; 29 cm
РАДОВАНОВИЋ, Ратко И.
Jedno banatsko raskršće civilizacija / Ratko I. Radovanović. Žitište : Biblioteka “Branko Radičević”, 2010. - 260 str. : ilustr. ; 21
cm
РАИЧЕВИЋ, Вук
Pravo industrijske svojine / Vuk Raičević. - Novi Sad : Pravni
fakultet za privredu i pravosuđe, 2010. - XVI, 432 str. : ilustr. ; 24 cm
РАЈОВИЋ, Ранко
IQ deteta - briga roditelja. Deo 1, Predškolski uzrast / Ranko
Rajović ; [ilustracije Dawn Hudson ... et al.]. - 2. izd. - Novi Sad : R.
Rajović, 2010. - 62 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm
РАЈЧЕВИЋ, Петар
Образовање одраслих у Србији : од 1945. до 1992. године /
Петар Рајчевић. - Нови Сад : Будућност, 2010. - 434 стр. : илустр.
; 21 cm
RANA američka sociologija : 1892-1914 / priredio Dušan
Marinković. - Novi Sad : Vojvođanska sociološka asocijacija : Mediterran publishing, 2010. - 333 str. ; 21 cm
РАПАИЋ-Марковић, Тијана
Божићне приче / [текстови Мирјана Рапаић-Марковић ;
илустрације Младен Ољача]. - Нови Сад : Morning star, 2010. [23] стр. : илустр. ; 30 cm

РАПАИЋ-Марковић, Тијана
Приче о животињама / [текстови Мирјана Рапаић-Марковић
; илустрације Милица Рапаић]. - Нови Сад : Morning star, 2010. [22] стр. : илустр. ; 30 cm
РАСПОПОВИЋ, Светислав П.
Limanski FK Index - Novi Sad : 1972-2010 / Svetislav P.
Raspopović. - Novi Sad : S. Raspopović, 2010. - 160 str. : ilustr. ; 24
cm
RÉGIÓ-lapozó : Kód - irodalom - kultúra - régió V. /
[szerkesztők Horváth Futó Hargita, Hózsa Éva, Ispánovics Csapó Julianna ; fordító Süge Katalin]. - Újvidék : Bölcsészettudományi Kar =
Novi Sad : Filozofski fakultet, 2010. - 195 str. ; 21 cm
РИСТИВОЈЕВИЋ, Бранислав
Тумачење у српској науци кривичног права / Бранислав
Ристивојевић. - Нови Сад : Правни факултет, 2010. - 92 стр. ; 24
cm
РИСТИЋ, Душан
F@Mtime uvodnici / Dušan Ristić ; [ilustracije Mladen
Mutavdžić]. - Novi Sad : Cekom books, 2010. - 106 str. : ilustr. ; 21
cm
РИСТИЋ, Жарко
Финансијске стратегије привредног развоја / Жарко Ристић,
Богдана Мркаљ. - Деч : Дисципулус, 2010. - 194 стр. : илустр. ; 24
cm
RITUÁLIS labdajátékok : Híd-antológia / [a kötetet Faragó
Kornélia szerkesztette]. - Újvidék : Forum, 2010. - 209 str. : ilustr. ;
22 cm
РОГАН, Петар
Erd / Petar Rogan. - Novi Sad : Stylos art, 2010. - 371 str. : ilustr.
; 21 cm
ROKAY, Zoltán
Szólalj meg Mózes / Rokay Zoltán. - Óbecse : Lux Color Printing
: Szulik Alapítvány, 2010. - 208 str. ; 23 cm
РУЖИЋ-Димитријевић, Љиљана
Uvod u veb dizajn / Ljiljana Ružić-Dimitrijević, Tanja Krunić. Novi Sad : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2010. - 79 str. :
ilustr. ; 24 cm

С, Т
SABO, Žombor
Povijest naselja Bačke u srednjem vijeku / Zsombor Szabó. Subotica : Hrvatska riječ, 2010. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm
САВИЋ, Милан
Наши стари / Милан Савић ; приредили Миливој Ненин,
Зорица Хаџић. - 1. изд. - Нови Сад : Градска библиотека, 2010. 362 стр. ; 21 cm
САЈФЕР, Марк Џ.
Čarobnjak : život i vreme Nikole Tesle : biografija jednog genija
/ Mark Dž. Sajfer ; preveli Maja Marković ... [et al.]. - 3. izd. - Novi
Sad : Stylos art, 2010. - XIV, 599 str. : ilustr. ; 24 cm
SARNYAI, Béla
Az életművész / Sarnyai Béla. - Tóthfalu : Logos-Print, 2010. 132 str. ; 25 cm
СВЕТЛОСТ кресива : зборник радова са књижевног
конкурса “Банатско перо” Библиотеке “Бранко Радичевић”
и Клуба књиге “Бранко Радичевић” / [уредник Весна Ћук]. Житиште : Библиотека “Бранко Радичевић”, 2010. - 147 стр. ; 21
cm
СЕГЕДИНАЦ, Горан
Iznutra / Goran Segedinac. - Novi Sad : Vega media, 2010. - 147
str. ; 20 cm
СЕГИ, Ласло
Студенти са данашње територије Војводине на европским
универзитетима : 1338-1919 / Сеги Ласло ; [превод с мађарског
Жужана Мезеи]. - Нови Сад : Архив Војводине, 2010. - 391 стр. :
табеле ; 23 cm
SEKULIĆ, Ante
Bilješke iz književnosti : (1953.-1963.) / Ante Sekulić ; [izabrao
i uredio Milovan Miković]. - Subotica : Katolički institut za kulturu,
povijest i duhovnost “Ivan Antunović”, 2010. - 197 str. : autorova slika ; 30 cm
SEKULIĆ, Ante
Osobna imena, prezimena i nadimci bačkih Hrvata / Ante
Sekulić. - 2. izd. - Subotica : Hrvatska riječ : Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost “Ivan Antunović”, 2010. - 150 str. ; 24 cm

СЕНТА : зборник прилога за историју града / уредио
Миливоје В. Кнежевић. - Сента : Завичајна фондација “Стеван
Сремац”, 2010. - 116 стр. : илустр. ; 24 cm
SZABÓ, Eszter
A barázdák mellől a katedrára : élet-vallomás / Szabó Eszter. Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2010. - 91 str. : fotogr.
; 27 cm
SZIRMAI-emlékkönyv : harmincöt éves a Szirmai Károly Irodalmi Díj = Споменар Сирмаи : тридесет и пет година Књижевне
награде “Карољ Сирмаи” / [összeállította és szerkesztette Bordás
Győző és Miroslav Tepić]. - Újvidék : Forum, 2010. - 173 str. : ilustr.
; 23 cm
SZLIMÁK, Sándor
Az én Szenttamásom a XX. században / Szlimák Sándor ; [fordító
Hustyi Károly]. - Novi Sad ; Petrovaradin : Alfagraf, 2010. - 132 str. :
ilustr. ; 21 cm
СИМИЋ, Владимир
Сава Текелија : велики српски добротвор / [аутори студијских
текстова Владимир Симић, Снежана Мишић ; фотографије
Предраг Узелац, Станко Костић, Владимир Симић ; превод
резимеа Радмила Шевић, Светлана Вучковић]. - Нови Сад :
Галерија Матице српске, 2010. - 193 стр. : фотогр. ; 24 cm
СИМИЋ, Јелена
Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja : skripta / Jelena
Simić. - Novi Sad : Visoka poslovna škola strukovnih studija, 2010. 144 str. ; 30 cm
СИМПОЗИЈУМ о главобољама и болним стањима у неурологији
са међународним учешћем (5 ; 2010 ; Нови Сад)
Zbornik radova i apstrakata sa V simpozijuma o glavoboljama i
bolnim stanjima u neurologiji sa međunarodnim učešćem, Novi Sad,
26. i 27. XI 2010. / organizatori Simpozijuma Udruženje neurologa Srbije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu i Klinika
za neurologiju, Klinički centar Vojvodine. - Novi Sad : Medicinski
fakultet, 2010. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst, slika ;
12 cm
SIMPOZIONUL internaţional Ioan Flora 1950-2005 (2010 ; Novi
Sad)
Simpozionul internaţional Ioan Flora 1950-2005, Novi Sad, 13
mai 2010 / [organizatorii Centrul pentru Dialogul Culturilor ... [et al.]
; traducere din limba sârbǎ Simona Lǎzǎreanu Popov, Loreta Birgean,
Virginia Popović ; ilustraţii Doru Bosiok]. - Novi Sad : Fondul Europa, 2010. - 143 str. : ilustr. ; 23 cm
SINKOVITS, Péter
A mutatvány díjtalan : szonettkoszorú / Sinkovits Péter ;
[sa mađarskog prevela Marta Kovač Kenjereš ; Mezei Erzsébet
monitípiáival]. - Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2010. 66 str. : ilustr. ; 21 cm
СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Перо
Немачке теме / Перо Слијепчевић ; приредио Мирко
Кривокапић. - Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, 2010. - 167 стр. ; 18 cm
СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Ратомир
Bibliografija Kopaoničke škole prirodnog prava 1987-2010. godine / [priredili Ratomir Slijepčević, Javorina Beker ; urednik Slobodan Perović]. - Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava, 2010. 276 str. ; 21 cm
SMERNICE za pregled osoba iz kontakta sa obolelima od tuberkuloze / [pripremile Radmila Ćurčić, Lidija Sagić, Vesna Kuruc]. Beograd : Ministarstvo zdravlja, 2010. - 27 str. : ilustr. ; 25 cm
СМОТРА научних радова студената пољопривреде и ветеринарске
медицине са међународним учешћем (34 ; 2010 ; Нови Сад)
Zbornik radova sa 34. smotre naučnih radova studenata poljoprivrede i veterinarske medicine sa međunarodnim učešćem, Novi
Sad, 20. novembar 2010. = Proceedings of the 34th Conference of Agricultural Students and Veterinary Medicine with International Participation, [Novi Sad, 20 November 2010] / [organizers of the Conference University of Novi Sad, Faculty of Agriculture ; urednik Milan
Krajinović]. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2010. - 247 str. :
ilustr. ; 25 cm
ŞOŞDEANU, Petru
Corul bǎrbǎtesc din Uzdin : (1898-2008) : şi alte formaţii corale / Petru Şoşdeanu. - Panciova : Libertatea, 2010. - 288 str. : ilustr.
; 20 cm
СПАСОЈЕВИЋ-Косић, Љубица
Praktikum za vežbe iz predmeta Bolesti pasa i mačaka / Ljubica
Spasojević Kosić. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, Departman za
veterinarsku medicinu, 2010. - 164 str. : ilustr. ; 30 cm
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SPECIAL education and rehabilitation - science and/or practice : thematic collection of papers / [editors Goran Nedović, Dragan
Rapaić, Dragan Marinković]. - Novi Sad : Society of Special Educators and Rehabilitators of Vojvodina, 2010. - VII, 992 str. : ilustr. ; 24
cm
SPOMEN-zbirka Pavla Beljanskog / uredila Jasna Jovanov ; [saradnici Dragana Bošković ... [et al.] ; fotografije Atila Slama ... [et al.]].
- Novi Sad : Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, 2010. - 510 str. : ilustr.
; 31 cm
СПОМЕН-збирка Павла Бељанског (Нови Сад)
Spomen-zbirka Pavla Beljanskog : život posvećen umetnosti /
[tekstovi Simona Čupić ... [et al.] ; urednik Jasna Jovanov ; fotografije
Atila Slama, Dušan Milijić, Marko Milović]. - [2. izd.]. - Novi Sad :
Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, 2010. - 207 str. : ilustr., reprodukcije u bojama ; 17 x 17 cm
СРБУЛОВИЋ, Ђорђе М.
Кратка историја Новог Сада / Ђорђе М. Србуловић ;
[фотографије Геза Барта ... [и др.]]. - 3. поправљено и допуњено
изд. - Нови Сад : Прометеј : Завод за заштиту споменика културе
града Новог Сада, 2011. - 307 стр. : илустр. ; 17 x 25 cm
СРПСКА хемијска научно-стручна друштва : прилог
историјској грађи / уредник Паула Путанов. - Нови Сад : САНУ,
Огранак Академије, 2010. - 267 стр. : илустр. ; 24 cm
СТАЈИЋ, Васа
Нови Сад / Васа Стајић. - Фототипско изд. - Нови Сад :
Прометеј, 2011. - 251 стр. : илустр. ; 24 cm
STANLEY, Salvator
Az idő, tér és sors forgatagában : (tudományos-fantasztikus regény) / Salvator Stanley. - Újvidék : Skolszka knjiga, 2010. - 171 str. :
autorova slika ; 21 cm
СТАНОЈЕВИЋ, Данијела
Teorijsko metodološka pitanja razvoja jezičkih sposobnosti
dvojezične i višejezične dece : razvijanje i negovanje maternjeg i nematernjeg jezika i interkulturalnosti kod dece Vojvodine / Danijela
Stanojević. - Novi Sad : Pedagoški zavod Vojvodine, 2010. - 121 str. :
graf. prikazi ; 22 cm
СТАРЧЕВИЋ, Миодраг
Od ideje do akcije : šta treba da znate o Crvenom krstu / Miodrag
Starčević. - Novi Sad : Crveni krst Vojvodine, 2010. - 47 str. : ilustr. ;
21 cm
СТЕПАНОВИЋ, Милан
Никола Ђ. Вукићевић : (1830-1910) : животопис и
библиографија / Милан Степановић, Карла Селихар. - Сомбор :
Педагошки факултет, 2010. - 315 стр. : илустр. ; 24 cm
СТОИЉКОВИЋ, Момчило
Раскидање окова духа и тела. Део 2 / Момчило-Моца
Стоиљковић. - 1. изд. - Београд : М. Стоиљковић, 2010. - 333 стр.
: илустр. ; 21 cm
СТОЈАКОВИЋ, Гордана
Kikinda iz ženskog ugla / Gordana Stojaković ; [ilustracije Miomirka Melank]. - Kikinda : Udruženje građanki i građana “Centar za
podršku ženama”, 2010. - 36 str. : ilustr. ; 22 cm
СТОЈАКОВИЋ, Мила
Matematička analiza 2 / Mila Stojaković. - 5. izd. - Novi Sad :
Fakultet tehničkih nauka, 2010. - 202 str. ; 24 cm
СТОЈАНОВИЋ, Ђурђица
Практикум из шпедиције : елементи теорије, примери
и задаци / Ђурђица Стојановић, Владета Гајић. - Нови Сад :
Факултет техничких наука, 2010. - 208 стр. : илустр. ; 24 cm
STOČARENJE u Vojvodini / [urednici Anđelija Antov, Lazar
Lazić]. - Novi Sad : Kulturno-istorijsko društvo PČESA : Klub 100P
plus, 2010. - 571 str. : ilustr. ; 24 cm
СТРАЈНИЋ, Никола
Хорацијева кожа : (записи о песнику Квинту Хорацију
Флаку) / Никола Страјнић. - Бачка Паланка : Логос ; Нови Сад :
Бистрица, 2010. - 67 стр. ; 21 cm
СТРУЧНИ скуп о делу Саве Мркаља (2010 ; Нови Сад)
Сава Мркаљ : радови са Стручног скупа одржаног у Градској
библиотеци у Новом Саду 23. априла 2010. године. - Нови Сад :
Градска библиотека, 2010. - 194 стр. : илустр. ; 21 cm
STUDII şi cercetǎri : actele Simpozionului “Banatul - trecut istoric şi cultural” = Studije i istraživanja : radovi Simpozijuma “Banat
- istorijska i kulturna prošlost”. - Zrenianin : Institutul de Culturǎ al
Românilor din Voivodina ; Novi Sad : Editura Fundaţiei, 2010. - XIV,
571 str. ; 23 cm
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СТУПАР, Ира М.
Todorov jahač : tajne srpske mitologije / I. [Ira] M. Stupar ; ilustrovao Slobodan Mrđanin. - Novi Sad : Graphit plus, 2010. - 196 str. :
ilustr. ; 24 cm
СУБИЋ, Петар
Пословно информисање доносиоца одлука / Петар Субић. Зрењанин : Арт-пројект, 2010. - 200 стр. ; 21 cm
СУБОТИЋ, Драган
Увод у методологију научног истраживања : преглед
основних сазнања метода и техника у истраживању друштвених
наука / Драган Суботић. - Сремска Каменица : Универзитет
Едуконс, Факултет пословне економије, 2010. - 395 стр. : илустр.
; 24 cm
SUNCE : zbirka literarno-likovnih radova pacijenata radne
terapije / urednik Gordana Georgievski. - Novi Kneževac : Specijalna
bolnica za psihijatrijske bolesti “Sveti vračevi”, 2010. - 57 str. : ilustr.
; 20 cm
ТАВРИС, Керол
Uvek u pravu : svi greše ali ne i ja / Kerol Tavris, Eliot Aronson
; prevod sa engleskog Aida Bajazet. - Novi Sad : Psihopolis institut,
2010. - 292 str. ; 20 cm
ТАГИЈЕФ, Пјер-Андре
Kako odoleti stalnoj pokretljivosti? : snažna demokratija protiv tehno-trgovačke mondijalizacije / Pjer-Andre Tagijef ; preveo s
francuskog Marko Božić. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2010. - 211 str. ; 18 cm
ТАКАЧИ, Ђурђица
Elementi više matematike / Đurđica Takači, Arpad Takači, Aleksandar Takači. - Novi Sad : Symbol, 2010. - VIII, 250 str. : graf. prikazi ; 25 cm
ТАКАЧИ, Ђурђица
Zbirka zadataka iz analize I. Deo 1, Granica, neprekidnost, izvod / Đurđica Takači, Arpad Takači. - 10. izmenjeno izd. - Novi Sad :
Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku, 2010. - VI, 223 str. : graf. prikazi ; 25 cm
A TÁLTOS bűvös könyve : mondák és legendák a vajdasági Bánság északi feléből / [válogatta és elmondta Jung Károly ; Péter László
illusztrációival]. - Újvidék : Forum, 2010. - 91 str. : ilustr. ; 24 cm
ТАСИЋ, Биљана
Пловидба / Биљана Тасић. - Сремски Карловци : Бранково
коло, 2010. - 84 стр. ; 20 cm
ТАТИЋ-Тошков, Татјана
Kaži mi, kaži / Tatjana Tatić-Toškov ; ilustrovao Aleksandar Rot.
- Novi Sad : Bulevar, 2010. - 120 str. : ilustr. ; 16 cm
ТЕЛЕДИЈАГНОСТИКА машина / Живослав Адамовић ... [и
др.]. - Сремски Карловци : Дуга књига, 2011. - 169 стр. : илустр.
; 25 cm
TEŠIĆ, Radovan
Delfin Úszó- és Vízilabdaklub Ada (1996-2008) / Radovan Tešić.
- Újvidék : Prometej ; Zenta : Rapido, 2010. - 112 str. : ilustr. ; 24 cm
ТЕШИЋ, Радован
Plivački klub Delfin Ada : (1996-2008) / Radovan Tešić. - Novi
Sad : Prometej ; Senta : Rapido, 2010. - 112 str. : ilustr. ; 24 cm
ТИЛИ, Роберт
Savremeni džez / Robert Tili. - Novi Sad : Prometej, 2010. - 110
str. ; 21 cm
ТИС, Лео
Историја Реда јерусалимског храма : од XII (1118. године) до
почетка XXI века / Лео Тис ; [превод Душан Трајковић]. - Београд
: Витезови темплари Србије, 2010. - 188 стр. : илустр. ; 24 cm
ТОДИЋ, Бранислав
Радови о српској уметности и уметницима XVIII века :
по архивским и другим подацима / Бранислав Тодић ; [превод
резимеа Рендал Мејџор]. - Нови Сад : Галерија Матице српске,
2010. - 576 стр. : илустр. ; 23 cm
TOLNAI, Ottó
Szeplőtelen kis gépek, csöpp fejedelmi jelvények / Tolnai Ottó ; a
bevezetőt és a jegyzeteket írta Bányai János. - Újvidék : Forum, 2010.
- 62 str. : ilustr. ; 23 cm
ТОМИЋ, Јасмина
Лекар фобије љубав / Јасмина Томић. - Зрењанин : Артпројект, 2010. - 106 стр. ; 21 cm
ТОМИЋ-Гердијан, Софија
Drežnica u Bombaju / Sofija Tomić Gerdijan ; [fotografije Vlatka Tomić]. - Subotica : S. Tomić-Gerdijan, 2010. - 140 str. : ilustr. ;
21 cm

ТОНТИЋ, Стеван
Анђео ми бану кроз решетке : изабране песме / Стеван
Тонтић. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2010. - 200 стр.
; 22 cm
TÖRKÖLY, István
Hová lett a báró kutyája? : vadászokról, ebédekről, vadakról hitelesen / Törköly István. - Újvidék : Ideal, 2010. - 245 str. : fotogr. ; 24
cm
TÖRTÉNETEK a magyarság múltjából / [írta és szerkesztette
Andróczky Csaba, Kiss Rudolf ; rajzok ifj. Osztrenkovity József]. Szenttamás : Emberi Jogi Központ, 2010. - 30 str. : ilustr. ; 30 cm
TÖRTÉNETEK a magyarság múltjából / [írta és szerkesztette
Andróczky Csaba, Kiss Rudolf ; rajzok ifj. Osztrenkovity József]. - 2.
kiad. - Szenttamás : Emberi Jogi Központ, 2010. - 30 str. : ilustr. ; 30
cm
ТРБОВИЋ, Драженка
На крилима песме : песме / Драженка Трбовић. - Темерин :
Д. Трбовић, 2010. - 87 стр. : ауторова слика ; 21 cm
ТУБИЋ, Душан
Српски национални програм / Душан Тубић. - Нови Сад : Д.
Тубић, 2010. - 446 стр. ; 24 cm
ТУРИНСКИ, Војин
Banatska makrobiotika : priručnik za zdraviju ishranu / Vojin
Turinski. - Zrenjanin : Art-projekt, 2010. - 100 str. ; 21 cm

Ћ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш
ЋИРИЛОВ, Јован
Хрватско-српски рјечник иначица и српско-хрватски речник
варијаната / Јован Ћирилов. - 3. изд. - Нови Сад : Прометеј, 2010.
- 340 стр. ; 21 cm
ЋОПИЋ, Бранко
Орлови рано лете / Бранко Ћопић ; [илустрације Љубомир
Бабић]. - 9. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2010. - 195 стр. :
илустр. ; 20 cm
ЋУРЧИЋ, Невена
Kvalitativna ocena sredstava turističke propagande i primenjenog
kartografskog materijala u funkciji unapređenja promotivnih aktivnosti u turizmu : monografija / Nevena Ćurčić. - Novi Sad : Prirodnomatematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo,
2010. - 240 str. : ilustr. ; 23 cm
URI, Ferenc
A magyar nemzet története / Uri Ferenc. - Újvidék : Magyar Szó,
2010. - 214 str. ; 7 cm
URSULESCU, Ana Niculina
Vine Moş Crǎciun / Ana Niculina Ursulescu. - Panciova : Libertatea, 2010. - 84 str. : ilustr. ; 20 cm
URSULESCU, Florin
Amintiri povestite : evocǎri ale unui translator / Florin Ursulescu.
- Panciova : Libertatea, 2010. - 135 str. : ilustr. ; 20 cm
FACULTY of technical sciences (Novi Sad)
Faculty of technical sciences : 50 years / [translation Jelisaveta
Šafranj ... [et al.]]. - Novi Sad : Faculty of technical sciences, 2010. 80 str. : ilustr. ; 24 cm
ФЕЈСА, Михајло
Нова Србија и њена русинска мањина / Фејса Михајло =
Нова Сербия и єй руска меншина / Фейса Михайло = The new
Serbia and its Ruthenian minority / Feisa Mikhailo. - Нови Сад :
Прометеј ; Куцура : Културно-просветно друштво ДОК, 2010. 236 стр. : илустр. ; 20 cm
FEHÉR, Kálmán
Száz panasz és más versek / Fehér Kálmán ; [válogatta és az
előszót írta Bányai János]. - Újvidék : Forum, 2010. - 323 str. ; 24 cm
ФИЛИПОВИЋ, Снежана
Grupni socijalni rad / Snežana Filipović, Borisav Đukanović.
- Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića, 2010. - 576 str. ; 23 cm
ХАЛБЕРГ, Улф Петер
Evropsko smeće : šesnaest načina kako se sećati oca / Ulf Peter
Halberg ; preveo sa švedskog Predrag Crnković. - Novi Sad : Adresa,
2010. - 360 str. : ilustr. ; 21 cm
ХАЏИЋ, Олга
Matematičke metode : za studente prirodnih nauka / Olga Hadžić,
Đurđica Takači. - Novi Sad : Symbol, 2010. - 580 str. : graf. prikazi,
tabele ; 25 cm

HEGEDŰS, Attila
Az 1956-os magyar forradalom és Jugoszlávia / Hegedűs Attila. Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2010. - 208 str. : ilustr.
; 20 cm
ХЕЈЛИ, Џеј
Strategije psihoterapije / Džej Hejli ; prevod sa engleskog Milica
Janković. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2010. - 293 str. ; 20 cm
HIGIJENA, medicinska ekologija i javno zdravlje : za studente
opšte medicine, stomatologije, zdravstvene nege, sporta i fizičkog
vaspitanja--- / urednik Miroslava Kristoforović-Ilić. - Novi Sad : Ortomedics, 2010. - 555 str. : ilustr. ; 24 cm
HÍRES magyarok albuma / [szerkesztette Tóth Eszter és Matyus
János]. - Szabadka : Aracs T. Sz., 2010. - 28 str. : fotogr. ; 21 x 31 cm
HICSIK, Dóra
Alma Mater : a szabadkai főgimnázium tanárai / Hicsik Dóra. Szabadka : Szabadegyetem, 2010. - 127 str. : ilustr. ; 18 cm
ХЛОЖАН, Борислав
Horizonti zvuka : gitarista i fizičar Jovan Jovičić / Borislav
Hložan. - Novi Sad : Asocijacija gitarista Vojvodine : Zavod za kulturu Vojvodine, 2010. - 216 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 elektronski optički
disk (CD-rom)
ХРИШЋАНСТВО и европске интеграције / [уредници Јелена
Јабланов-Максимовић, протојереј Ставрофор, Радован Биговић].
- 2. изд. - Београд : Фондација Конрад Аденауер, 2010. - 360 стр.
; 24 cm
508.
HRONEC, Víťazoslav
Bibliografia Andreja Ferku / Víťazoslav Hronec. - Nový Sad :
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2010. - 208 str. : ilustr. ;
24 cm
ЦВЕТКОВИЋ, Љубомир
Primena računara / Ljubomir Cvetković. - Sremska Mitrovica :
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, 2011. - 103
str. : ilustr. ; 24 cm
ЦВИЈАНОВИЋ, Милан
Dijabetesna neuropatija / Milan Cvijanović. - Novi Sad :
Medicinski fakultet, 2010. - 134 str. : ilustr. ; 24 cm
ЦВЈЕТИЋАНИН, Станко
Како предавати природу и друштво : практикум из методике
наставе ППД / Станко Цвјетићанин, Наташа Бранковић. - 2.
неизмењено изд. - Сомбор : Педагошки факултет, 2010. - 127 стр.
: илустр. ; 29 cm
ЦВЈЕТИЋАНИН, Станко
Методика наставе познавања природе 1 : универзитетски
уџбеник / Станко Цвјетићанин. - 2. неизмењено изд. - Сомбор :
Педагошки факултет, 2010. - 230 стр. : илустр. ; 24 cm
ЦВЈЕТИЋАНИН, Станко
Методика наставе познавања природе 2 : универзитетски
уџбеник / Станко Цвјетићанин. - 2. неизмењено изд. - Сомбор :
Педагошки факултет, 2010. - 223 стр. : илустр. ; 24 cm
CELLER, Tibor
Távoli királyságok : Európán kívüli uralkodócsaládok Bahreintől
Tongáig / Celler Tibor. - Topolya : Timp - Lavik 92, 2010. - 415 str. :
ilustr. ; 24 cm
CRNKOVIĆ, Jasna
Božiji smiješak : blažena Marija Propetog Petković / tekst Jasna Crnković ; ilustrirala Cilika Dulić Kasiba. - Zagreb : Družba Kćeri
milosrđa TSR sv. Franje ; Subotica : Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost “Ivan Antunović”, 2010. - 15 str. : ilustr. ; 24 cm
ЦРНКОВИЋ, Предраг
Vrlo moguće priče / Predrag Crnković. - 1. izd. - Novi Sad :
Adresa, 2010. - 213 str. ; 21 cm
CSÁNYI, Erzsébet
Lírai szövegmezők : vajdasági magyar versterek, kultúraközi
kontextusok / Csányi Erzsébet. - Újvidék : Vajdasági Tudományos és
Művészeti Akadémia = Novi Sad : Vojvođanska akademija nauka i
umetnosti, 2010. - 88 str. ; 20 cm
CSÁNYI, Erzsébet
Farmernadrágos próza vajdasági tükörben : a vajdasági magyar jeans-próza természetrajza / Csányi Erzsébet. - Újvidék :
Bölcsészettudományi Kar : Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 2010. - 245 str. ; 23 cm
ЧИЗМАР, Валентина
Нїтки єства : писнї / Валентина Чизмар. - 1. вид. - Нови Сад :
Руске слово, 2010. - 74 стр. ; 21 cm
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ЧИНЧ, Еуђен
Uvod u notno pismo i teoriju muzike / Euđen Činč. - Vršac :
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo
Palov”, 2010. - 148 str. : ilustr. ; 25 cm
ЧИПЛИЋ, Милоје
Тамнице / Милоје Чиплић и Љубиша Јоцић. - Нови Сад :
Дневник, 2010. - 441 стр. ; 21 cm
ЧУБРИЛО-Косовац, Анђелка
Нова госпођа министарка / Анђелка Чубрило Косовац. - Рума
: Српска књига, 2010. - 85 стр. : илустр. ; 21 cm
DŽBUJANJE : [zbornik poezije i kratke proze mladih sa prostora
opštine Stara Pazova] / [priredila Slađana Šimrak ; ilustracije Milica
Ostojić]. - Stara Pazova : Centar za kulturu, 2010. - 139 str. : ilustr. ;
17 x 25 cm
ШАЈТИ, Енике А.
Mađari u Vojvodini : 1918-1947 / Enike A. Šajti ; [prevodilac
Ágnes Ózer]. - Novi Sad : Forum, 2010. - 327 str. : ilustr. ; 20 cm
525.
ŠARČEVIĆ, Stipan
Napušteni salaši / Stipan Šarčević ; [fotografija Marija Horvat]. Subotica : Bunjevačka matica, 2010. - 63 str. : autorova slika ; 18 cm
ШЕЛИНГ, Фридрих Вилхелм Јозеф фон
Uvod u filozofiju mitologije / Firdrih Vilhelm Jozef Šeling ;
prevela s nemačkog Olga Kostrešević ; predgovor Sreten Petrović.
- Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića, 2010. - 668 str. ; 20 cm
ШИПКА, Милан
Занимљива граматика / Милан Шипка. - 6. изд. - Нови Сад :
Прометеј, 2010. - 312 стр. ; 20 cm
ШИПКА, Милан
Зашто се каже? / Милан Шипка. - 6. изд. - Нови Сад :
Прометеј, 2010. - 294 стр. ; 20 cm
ШИПКА, Милан
Приче о речима / Милан Шипка ; [илустрације Милорад
Вицановић]. - 10. изд. - Нови Сад : Прометеј, 2010. - 307 стр. :
илустр. ; 20 cm
ШКОРИЋ, Бранко
Карактеризација површина микро и нано превлака / Бранко
Шкорић, Дамир Какаш. - Нови Сад : Факултет техничких наука,
2010. - IV, 161 стр. : илустр. ; 21 cm
ШКОРИЋ, Марко
Sociologija nauke : mertonovski i konstruktivistički programi /
Marko Škorić. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica
Zorana Stojanovića, 2010. - 654 str. ; 23 cm
ШОВЉАНСКИ, Радмила
Речник заштите биља и животне средине : српско-русинсколатинско-енглески / Радмила Шовљански = Словнїк защити
рошлїнох и животного стредку : сербско-руско-латинскоанґлийски / Радмила Шовлянски. - Нови Сад : Друштво за
русински језик, књижевност и културу = Дружтво за руски язик,
литературу и културу, 2010. - 436 стр. ; 21 x 22 cm
ШЋЕПИЋ, Ратомир
Стихови душе и срца / Ратомир Ратко Шћепић. - Кикинда :
Клуб књижевника “Душко Трифуновић”, 2010. - 82 стр. ; 20 cm
ШУЈИЦА, Маја
Музика и покрет : практични приручник / Маја Шујица и
Нино Рајачић ; [илустровала Габријела Паригрос]. - Зрењанин :
Art concept, 2010. - 48 стр. : илустр. ; 30 cm
ШУЊЕВИЋ, Чедомир
Серенада за предвечерје / Чедомир Чеда Шуњевић ;
[илустрације Миљан Шуњевић]. - Нови Сад : Књижевни клуб
“Исидор Бајић”, 2010. - 104 стр. : илустр. ; 21 cm
ШУШАК, Стаменко С.
Mitralna regurgitacija : kardiološki aspekti dijagnostike i terapije
/ Stamenko S. Šušak. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2010. - 133
str. : ilustr. ; 24 cm
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