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Галерији САНУ у Београду 11. фебруара 2011. године одржана је конференција за медије на којој
је најављена манифестација Дани Матице српске у Београду од 15. фебруара до 15. марта 2011.
Новинарима су се обратили председник Матице српске академик Чедомир Попов, управник Библиотеке
Матице српске (БМС) и главни уредник Издавачког центра Матице српске (ИЦМС) Миро Вуксановић и
управница Галерије Матице српске (ГМС) мр Тијана Палковљевић говорима о Матици српској и њеним
установама, о јубилеју, о програмима којима ће бити представљене активности Матице српске, БМС,
ГМС и ИЦМС и о изложби Портрети часника и добротвора Матице српске.

ДАН БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ

У

оквиру манифестације Дани Матице српске у Београду 8. марта 2011. године у Галерији САНУ
одржан је програм Дан БМС на ком је представљена најстарија српска национална библиотека и
прва јавна научна библиотека у Срба.
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170 посетилаца програма Дан БМС

Говорили су: председник Управног одбора проф. др Марија Клеут
(о значају установе), управник Миро Вуксановић (о историјату и
главним пројектима), заменик управника Новка Шокица Шуваковић
(о електронском каталогу, дигитализацији и рефералној делатности), и
руководиоци одељења мр Душица Грбић (о реткостима и легатима) и
Марија Јованцаи (о обради, библиографијама, издавачкој делатности,
размени и изложбама).

За скуп је приређена веома садржајна видео
презентација свих сегмената БМС, а присутно је
било 170 посетилаца.

Учесници програма Дан БМС

Програму Дан БМС присуствовало је и педесет
библиотекара БМС који су погледали изложбу
Портрети часника и добротвора Матице
српске, а потом обишли изложбене поставке
Народне банке Србије.

ставила да се уздиже, и где је постала самостална установа 1958, чији је оснивач Матица срп
ска. И још, по намени из прве половине 19. столећа да књижнице Саве Текелије и Текелијанума
буду основа универзитетске библиотеке, она то
неформално без престанка јесте. Национална је
и зато што, по закону, прима обавезни примерак
свих публикација из своје земље, сразмерно повећавању и смањивању државе у којој делује.
Реч је, дакле, о великој задужбини коју данас чини више од три и по милиона књига, свезака часописа и новина, реткости, графика, разгледница, музикалија, плаката и других малих штампаних ствари, компактних дискова, и тако редом,
на више од стотину језика, са свим савременим
и ранијим издањима на мађарском, румунском,
словачком, русинском, украјинском и другим
језицима на којима се око ње говори и пише. Ни
то се, због њеног имена, не истиче колико је по
требно. И то ствара неспоразуме.

Миро Вуксановић

О БИБЛИОТЕЦИ МАТИЦЕ
СРПСКЕ

М

ислио сам да ћу усмено, из главе, уз депе
ше с подацима који се листају пред вама,
на екрану, али сам се уплашио опширности. Није
мало, у српској култури, трајање од 185 година, и
није баш чест случај да велику установу културе
води исти човек више од двадесет година. У
БМС стекла су се, сада, оба таква случаја. Када
бисмо по реченицу о свакој години, казивање би
се доиста одужило.
Реч је, дакле, о најстаријој српској национал
ној библиотеци, о податку који се мало пута помиње, па није општепознато да Србија има две
такве куће – средишњу, Народну, у Београду и
прву по настанку у Новом Саду, коју су засновали оснивачи Матице српске 16. фебруара 1826.
То је било у Пешти. То је урадио писац и правник Јован Хаџић са шесторицом имућних Срба. Нису остали заједно, али се, мало касније, и
срећом, појавио Сава Текелија, рођен пре 250 година, највећи добротвор Матичин, који је у Пе
шти дигао Текелијанум (ено га и данас), а у њему је за јавност отворена БМС 1838. Постала је,
тако, прва јавна научна библиотека у Срба, а као
националну први је дефинисао Јован Ђорђевић,
потом Јован Суботић и Јован Радонић, сви у 19.
веку, када је 1864, бродом и Дунавом, природним његовим током, стигла у Нови Сад, где је на-
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Матичин апостол, 13. век

Нема другог места где је окупљено толико при
мерака и издања старих и ретких српских књига,
рукописних од 13. века и даље, штампаних од
Октоиха Ђурђа Црнојевића из 1494. и даље,
удружених са инкунабулама, елзевирама и ал
динама на другим језицима. И нема друге биб
лиотеке у којој су такве националне збирке
представљене, по стручним мерилима, савре
меним, дабоме, на каталошким листићима,
у орманима који се не пуне од 1991, потом од
те године у електронском каталогу, потом на
микрофилмовима, потом у 26 обимних томо
ва, у толико штампаних књига, заштићене књи
говезачком руком и у радионицама за рестаура
цију и конзервацију, и у последњим годинама на
врхунским скенерима, на дигиталним облицима.
То је пуни круг, који личи на пун месец, на
ведрину.
БМС није само то, разуме се. Нису само
раритети, обавезни примерак и легати у њој. Не

Књиге добијене првом разменом с Руском академијом
наука у Санкт Петербургу, 1832.

би била што јесте да још пре сто и осамдесет
година није отпочела размену књига и других
Матичиних издања, најпре са Руском академијом
наука, а потом са сродним установама у свету,
с националним библиотекама, универзитетима,
научним друштвима. Притом је од почетака
до данас имала исту концепцију, исту идеалну
замисао: да сакупи све што је изашло на
српском језику, на свим његовим облицима и
под различитим именима, на свим његовим
наречјима и дијалектима (причем мислим на
локалне говоре), раније и савремене, из свих
научних и уметничких области, да сакупи све
књиге са српског преведене на друге језике,
све што је на другим језицима писано о нама
(на почетку су предност имала словенска
издања а касније не, већ је по правди тражење
уједначено), и још, да сакупи из других језика
енциклопедијска и сродна издања, научна и
стручна, издања остала, без којих се не може у
корак с временом, уз цивилизацијски успон, ка
врху, где је данас податак за увећавање, а чини
га 320 институција, у педесетак земаља, са
којима имамо уравнотежену размену књига и
других издања. Часописа веома мало, јер преко
обједињене поруџбине у Народној библиотеци,
за Србију, имамо приступ електронским часо
писним издањима, као што имамо обе серије,
електронске, из природних и друштвених наука,
о цитираности наших научника у свету. Управо
смо завршили такво истраживање за више од
3.000 научника из Војводине. Учинили смо то
и као матична покрајинска библиотека, са том
дужношћу од 1948, што, као и све послове,
редовно усклађујемо с Народном библиотеком.
Све што стигне у БМС, различитим путевима,
с различитих страна, у различитим формама,
на различитим језицима, постаје једно, иде на
исто место, одмах, без застоја, у електронски
каталог који је почео да расте 1989. и који
сада има 1.150.000 библиографских и осталих
записа. Свечано смо, први у земљи, обележили

милионити запис. То је највећа база у српским
библиотекама. Настала је, и толика је, зато што
једино ми, свакодневно, од 1992. па редом, уз
ревизију збирки, радимо ретроспективни унос,
с књигом у руци, од првих издања које имамо,
заједно са оним које из штампарија долазе,
најпре све на српском језику а онда и остало,
без разлике. И тај податак се недовољно истиче,
без разлога. Ствара се и забуна када се каже да
узајамни каталог, удружени каталог, дакле, у На
родној библиотеци, има више од два милиона и
две стотине хиљада записа, у Виртуелној биб
лиотеци Србије, па се у таквом казивању пре
скочи истина да је електронски каталог БМС, као
најобухватнији, постао 2003. основа тог удруже
ног каталога и да чини више од његове половине.
А нико не зна колико би хиљада страница имао и
колико милиона информација на њима када би се
разлистао електронски каталог БМС, претражив
по десетинама параметара. Није, дакле, COBISS
нека ујдурма, како кажу, већ је то југословенска,
некадашња, база коју смо почели с другима, као
што је тада било природно, и коју смо касније
одржавати морали, јер није се могло уназад, као
што наши добро награђени стручњаци нису то
исто умели развити унапред. Зато у Србији има
у библиотекама више софтвера него странака и
зато се ствара лажни утисак да постоји позиција
и опозиција. О закону, по добром обичају, не
говори нико. Нема никога у власти да стисне и
изговори: систем мора бити јединствен. Свуда
се, као мочвара, увукла дневна политика.
Када би, не дај боже, БМС основала своју странку добила би, одмах, више од 5.000 чланова.
Толико их свакодневно има састанке с књигама
у седам читаоница. А опет, доста људи у Матици
српској и на универзитету мисли да своје научне
радове, енциклопедијске и друге лексикограф
ске радње, магистарске и докторске студије,
све мастере и друга болоњска правила раде без
Библиотеке, пошто се то у њиховим радовима не
види, пошто немају обичај захваљивања, пошто
је постало правило да се из библиотека узима
ћутке.

Број записа у електронском каталогу БМС од 1989.
април 2011 – гласило бмс – вести
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И на крају о згради у којој ради 150 људи,
углавном дама, делом у Матичиној задужбини
Марије Трандафил, а делом у новом крилу,
на 4.300 четворних метара, са 20 километара
компактних полица, свечано отворених у јесен
2007, после дугогодишње градње, у сиротним и
ратним неприликама, уз редовни ресорни немар.
Библиотека није радила само на дан свечаног
отварања нове зграде. Та зграда је једина велика
довршена инвестиција у култури новцем из На
ционалног инвестиционог плана. Верујте ми
да у Министарству културе то не знају. Некад
би то, у самоодбрани, рекли да нису открили
да је затварање националних установа боље од
отварања. Као што су у Години књиге и језика
открили да је откривање спомен-плоча на кућама
где су писци живели боље од издавања књига
које су ти писци написали.
И тако, краја нема нашим необичностима, као
што нема краја причи о БМС, која није, и не може
бити, баш тако примерна као што се некоме,
сада, могло учинити. Али, чини колико може.

презентација са 20.000 дигиталних страница
доступна је на адреси http://digital.bms.rs којој
се, уз ауторизацију, може приступити преко Интернета или из локалне мреже. Дигитализоване
публикације су повезане са записима у електронској бази БМС и са узајамним каталогом Србије (COBIB.SR) и корисници електронског каталога могу да приступе дигиталним копијама.
Дигитализована грађа може се користити на рачунарима у Читаоници раритета.

Дигитализовање грађе

Новка Шокица Шуваковић

Мр Душица Грбић

(одломци)

(одломци)

З

Реферални центар БМС

*

Р

еферални центар омогућава врло добру по
везаност са светом у размени научних, стручних и пословних информација и прибављању
примарних публикација. Учествује у изради
међународне базе о пољопривреди AGRIS
као национални центар за Србију. БМС је,
поред Универзитетске библиотеке „Светозар
Марковић” у Београду, центар за испитивање
цитираности радова у Индексима научних
цитата.
*

С

редином 2010. године израђен је софтвер за
веб��������������������������������������
презентацију и софтвер за администрирање дигиталне збирке са базом података. Веб
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*

бирка штампаних србуља, у којој су сабране
српскословенске књиге 15–17. века, најбогатија је таква збирка на свету. Најстарија књига
је Октоих првогласник Ђурђа Црнојевића, прва
српска инкунабула, из 1493/94. године. Осим ове
цетињске књиге, заступљена су и друга издања,
отиснута у Горажду, у Венецији, у манастиру
Грачаници, Милешеви, у Београду, у манастиру
Мркшиној цркви, у Скадру, а нека и у Румунији.
Највише издања потиче из штампарија у Венецији, а последња венецијанска србуља је Псал
тир с последовањем Бартоломеа Ђинамија из
1638. године, прва српска штампана књига која
има насловну страну и нумерацију листова.

Октоих првогласник Ђурђа Црнојевића, 1493/94.

*

Б

огатство издања, варијаната и примерака
старих и ретких књига БМС, од којих се
неки само ту могу наћи, као и детаљни описи
публикација, чине да збирке и каталози ове
Библиотеке буду незаобилазни извори за разна
истраживања, као и основ базе раритета у
узајамном електронском каталогу Србије.

Каталози ћирилских рукописних књига БМС

*

О

д 1981. године, у Библиотеци се припрема
и у годишњим свескама објављује текућа
Библиографија књига у Војводини. Она се изли
става из локалне базе од свеске за 1988. годину,
а до сада је укупно публиковано 28 томова. Описи књига су детаљни са пописом садржаја код
појединих врста публикација, а грађа је распоређена на пет језика којима се говори и пише у
вишенационалној Војводини. Снабдевена је са
седам регистара, који са различитих аспеката
допуњују њену информативну вредност. Свака
библиографска јединица као део електронске ба
зе доступна је корисницима Библиотеке, а преко Интернета и корисницима у свету. У бази се
припремају и Библиографија Матице српске са
описом свих публикација које је објавила Матица, њена Библиотека, Галерија и Издавачко предузеће, као и персоналне библиографије песника
– добитника Змајеве награде које се штампају у
зборницима приређеним у њихову част.

Марија Јованцаи
(одломци)

О

*

сим богатих колекција старих и ретких
књига Библиотека свакодневно попуњава
своје збирке новим публикацијама које добија
обавезним примерком или набавља куповином,
разменом, поклоном и депозитом ФАО и Унеско.
Свим наведеним видовима набавке годишње се
у збирке Библиотеке укључи 78.000 публикација,
од тога највише је оних које стигну обавезним
примерком.

Први српски часопис Захарије Орфелина, Венеција, 1768.

ЧЕСТИТКЕ

П

оштоване колеге,

Искрено вам честитамо на заиста
изузетном програму који сте нам при
редили представивши Библиотеку
Матице српске у београдској Галерији
САНУ.
Група библиотекара из Београда

Библиографија књига у Војводини
април 2011 – гласило бмс – вести
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РАД БМС У ПРВОМ ТРОМЕСЕЧЈУ
2011.

П

рема пројекту Опис ћирилских рукописних
књига БМС настављени су послови на при
купљању грађе за опис рукописних пролога,
служби и житија у циљу припреме за штампу
15. књиге у серији Ћирилске рукописне књиге
БМС. Завршени су послови обраде и редакције
записа разне некњижне ситно штампане грађе из
времена до 1867. године и започета је припрема
за штампу каталога, 8. у Едицији Каталог
старих и ретких књига БМС.
*
бавезним примерком, куповином, разме
ном, поклоном и депозитом БМС је при
мила и у своје збирке укључила укупно 17.323
публикације (4.900 књиг������������������������
а, 3.352 јединице посебних збирки и 9.071 број периодике). Обавезним
примерком примљено је 11.482, куповином 543,
разменом 791, поклоном 4.424 и депозитом 83
публикације.
*
Укупно су креирана, допуњена или преузета из
узајамне електронске базе 17.482 записа за све
врсте публикација (књиге, периодика, прилози
у периодичним публикацијама и некњижни
материјал). Од тога су 8.652 нова записа, 3.368
записа је допуњено, а 5.462 записа су преузета.
Редигованo je 1.507 записа, a уједначена су 423.
Формирана је 15.671 предметна одредница и
19.114 децималних бројева. Урађено је 467 CIP
записа.
За Библиографију Иве Андрића укупно су
oбрађене 1.073 јединице.
Ревизијом и ретроспективном обрадом укупно је
обухваћено 5.266 публикација, од тога је 4.601
књига, 357 годишта периодике и 308 јединица
посебних збирки. До сада је обављена ревизија
и ретроспективна обрада 647.367 публикација
(488.419 књига, 48.331 годиште периодике,
110.617 публикација посебних збирки).
Електронска бaзa БМС je 31. марта 2011. године
имала укупно 1.155.688 записа.
*
првом тромесечју 2011. године у БМС
учланила су се 1.124 читаоца.
У читаоницама за периодику и истраживачки
рад, општој читаоници и научној читаоници
коришћено је 8.087 књига и 1.666 јединица
часописа и новина. За научни и стручни рад
коришћена је 4.391 публикација, за рад у
одељењима 2.546 и за изложбе 704.
За потребе израде Библиографије Иве Андрића
издато је 635 публикација.

О

У
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Библиотекари информатори пружили су 1.757
каталошких и 24 библиографскe информацијe,
урадили 1.736 тематских претраживања елек
тронског каталога и узајамне базе каталошкобиблиографских података и сачинили 26
исписа из базе података. Реализовали су 535
захтева за међублиотечку позајмицу књига и
137 захтева за копије чланака и скенирање.
Другим библиотекама упутили су 35 захтева
за међубиблиотечку позајмицу књига и копије
чланака, ради потреба читалаца и библиографа
БМС.
Топографски је евидентирано 10.311 књига,
1.315 годишта часописа и 228 томoва новина са
9.477 бројева.
У Централни магацин уложено је 4.825 река
талогизованих и нових књига, у Нови магацин
уложене су књиге примљене обавезним при
мерком, нове стране књиге и књиге, часописи
и новине из поклоњених збирки, укупно
11.546, а у Чешки магацин уложено је 813
раздужених и страних књига враћених након
рекаталогизације.

Псалтир Гаврила Тројичанина, 1643.

*
Рефералном центру БМС у електронским
сервисима КоБСОН-а (Inočas, Naši u WoS,
SCIDirect, Ebsco, WOS, Emerald, Sage, SCindeks, JSTOR, HighWire, Medline и др.) било је
укупно 19 тематских претраживања и издвојено
је 19 чланака у пуном тексту и 11 записа са
апстрактима. Међубиблиотечком позајмицом из
иностранства (SUBITO, British Library и друге
стране библиотеке) набављено је укупно 169
публикација из иностранства (144 копије и 25
књига).
На лични захтев корисника из Новог Сада,
Београда, Суботице, Земуна, Винче и Подгорице
истражена је цитираност радова у Индексима
научних цитата. За 134���������������������������
аутора било је 144 претра-

У

живања и нађено је укупно 4.015 цитата и 1.184
самоцитата.
За међународну базу АГРИС обрађено је 476 јединица.
Из збирки Рефералног центра коришћено је 77
публикација.
Електронским изложбама обележене су го
дишњице рођења Рабиндраната Тагоре, Саве Текелије, Руђера Бошковића и Емила Сиорана.
Припремљена је презентација БМС за мани
фестацију Дани Матице српске у Београду.
Припремљен је, преломљен и у штампу дат 77.
број Вести.

ликација, као и 5 наслова серијских публикација Завичајне збирке Градске библиотеке
у Новом Саду које укупно садрже око 4.700
страница.
За потребе корисника или БМС израђено је 1.665
дигиталних снимака и нарезана су 4 CD и 2 DVD
диска. Настављени су послови скенирања књи
га дигиталним Bookeye 3 скенером. Израђено
је 28.019 дигиталних снимака, а за потребе ко
рисника 132 црно-беле копије на А4 принтеру,
3 CD и 1 DVD диск, док је 1.086 скенираних
страница копирано на преносне меморије.
СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ
ОДБОРА БМС

Н

Прве српске новине, Беч, 1791.

У оквиру законских обавеза из домена матичних
служби припремљене су и послате анкете о
стању библиотечке делатности за народне и
високошколске библиотеке, одржан је састанак
са руководиоцима матичних служби и обављен
стручни надзор у Градској библиотеци у Новом
Саду.
За дигиталну презентацију припремњено 375
књига (12.216 дигиталних страница).
Ажуриран је сајт БМС на адреси www.bms.rs
и одржавана је у функцији конфигурација ра
чунара и мреже.
*
лабораторији за микрографију, дигитали
зацију и фотографију започет је посао ди
гитализације микроформи на новом ScanPro
2000 скенеру. Дигитализована су 3.852 снимка
са претходно припремљених 35 мм микрофил
мова оних публикација које у БМС постоје само
на микроформама и израђено је 1.309 принтер
копија. Израђено је 14.350 микроснимака на 16
и 35 мм микрофилмовима у складу са захтевима
важећих стандарда и у квалитету потребном за
архивирање.
Спроведене су мере конзервације 6.079 и ре
стаурације 6.097 оштећених страница.
У БМС у планираном року завршена је конзер
вација и рестаурација 15 монографских пуб

У

ајпре 29. седница Надзорног одбора БМС,
а потом и 42. седница Управног одбора
БМС одржане су 24. фебруара 2011. године.
Уз чланове Надзорног одбора, Боривоја Ју
ришина и Радована Мићића, сем председника
Дејана Живанца који је оправдано био одсу
тан, седници су присуствовали управник Ми
ро Вуксановић, шеф рачуноводства мр Јелица
Грбић, секретар Милена Мирић и референт за
опште послове Маја Лазукић. Том приликом
усвојени су: Записник са 28. седнице Надзор
ног одбора, Завршни рачун за 2010, Пројекција
финансијског плана за 2011, План набавки
за 2011. годину и донет је Пословник о раду
Надзорног одбора.
Поред чланова Управног одбора, председнице
проф. др Марије Клеут, Лазе Чурчића, мр
Душице Грбић и Ђорђа Виловског, сем др
Драгана Станића који је оправдано био од
сутан, седници су присуствовали дописни
члан САНУ и управник Миро Вуксановић, за
меник управника Новка Шокица Шуваковић
и руководиоци одељења Горан Влаховић, мр
Јелица Грбић, Марија Јованцаи, Радивој До
деровић и Гордана Ђилас, те секретар Милена
Мирић и референт за опште послове Маја
Лазукић. Том приликом усвојени су: Записник
са 41. седнице Управног одбора, Извештај о
раду за 2010, Други ребаланс Финансијског
плана за 2010, Други ребаланс Плана набавки
за 2010, Завршни рачун за 2010, Пројекција
финансијског план за 2011. и План набавки за
2011. годину.
У уводном излагању, управник Миро Вуксановић је рекао да је Извештај урађен као и
претходних година, да је Програм рада, раније
усвојен, испуњен и премашен, те и да је поаприл 2011 – гласило бмс – вести
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стигнута већа размена и израда записа. Иста
као је и да су три стручњака БМС добила
највећа признања у библиотекарству, да су за
послени учествовали на научним скуповима,
као и да су објављивани њихови радови и
књиге. Указао је и на то да БМС води бригу о
културним добрима кроз послове које ради по
уговору са манастирима Крушедол и Хиландар, библиотекама Бачке епархије и Народног
музеја у Зрењанину, те архивима САНУ из
Београда и из Сремских Карловаца. Управник
Вуксановић говорио је и о Библиографија Иве
Андрића која се, као заједничко издање БМС,
Задужбине Иве Андрића и САНУ, израђује у
БМС и која већ сада садржи 15.000 записа на
52 језика и истакао да је БМС значајно уложила
у набавку опреме за дигитализацију.
Лаза Чурчић је истакао да БМС има најбоље
описе рукописа који су рађени код нас, те
најбољи штампани каталог, као и електронски,
савременији. Указао је и на чињеницу да је
БМС значајно помогла изложбе о буквару и
букварској настави.
Ђорђе Виловски је рекао да је Министарство
културе одредило радна тела за израду
три закона и да су припремљени предлози
следећих закона: Закона о библиотечко-ин
формационој делатности, Закона о старој и
реткој библиотечкој грађи и Закона о обаве
зном примерку. Констатовао је да ће усвајањем
ових закона и положај БМС бити бољи.
Марија Клеут је похвалила способност БМС
да одржи старо наслеђе и спроведе оса
времењавање. Нарочито је похвалила не само
оствареност Програма, већ и постизање знат
но већих резултата.

PrOjEkti
БИБЛИОГРАФИЈА ИВЕ АНДРИЋА

Н

а седници Управног одбора
Задужбине Иве Андрића 9. фебруара
2011. године усво
јени су предлози
Мира Вуксановића, главног уредника Библиографије
Иве Андрића (која
се израђује у БМС и која ће као заједничко
издање САНУ, Задужбине Иве Андрића и БМС
бити објављена током 2011), да рецензенти књиге
буду академици Никша Стипчевић и Предраг
8
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Палавестра, да сажет уводни текст о Андрићу
напише академик Радован Вучковић, да дво
језичну хронологију уради Жанета Перишић, те
да за техничку припрему буде задужена Новка
Шокица Шуваковић, а за ликовно решење Ву
кица Туцаков.
На седници Управног одбора Задужбине Иве
Андрића одржаној 30. марта 2011. године по
вољно је оцењен рад на изради Библиографије
Иве Андрића у БМС. Током првог тромесечја
2011. године укупно су oбрађене 333 јединице.
Од тога креирана су 284 записа (за књигу 10, а
за прилоге у монографијама и периодици 274),
допуњен je 41 запис (за књиге 5, за прилоге у
монографијама и периодици 36), а из узајамне
електронске базе преузетo je 6 записа (за књиге
1, а за прилоге у монографијама и периодици 5).
Уједначена су 2 записа.
Библиографија Иве Андрића имаће преко
15.000 библиографских јединица на педесетак
језика. Аутори су библиографи БМС: Љиљана
Клевернић (координатор), Меланија Блашковић,
Марија Ваш, Даниела Кермеци, Штефанија
Маћко, Ката Мирић, Слађана Субашић и Весна
Укропина, а у послу учествује још двадесетак
запослених у БМС.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС
МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ

С

а пројектом Заштита дела раритетних
књига Библиотеке Бачке епархије БМС се
6. јануара 2011. године пријавила на конкурс
за суфинансирање пројеката у области културног наслеђа Министарства културе Републике
Србије у 2011. години. Као матична установа
за стару и ретку књигу на тлу Војводине БМС
је започела послове уређења Библиотеке Бачке
епархије у Новом Саду у циљу доприноса обради и заштити црквених и манастирских библиотека. После завршене превентивне заштите, инвентарисања, сигнирања и електронске
обраде 5.959 књига (са привезима то су 6.533
каталошка записа), од којих 250 чине старе српске књиге из времена до 1867, одређене су мере заштите најугроженијих раритета.
У даљем раду приоритетни послови су микрофилмовање и дигитализација 20 рукописа, 8
старих српских штампаних књига које не по
стоје у узајамној електронској бази, и конзервација и рестаурација 5 најстаријих ћириличких књига у збирци из 16. века.

iZLO@BE
ЕЛЕКТРОНСКЕ ИЗЛОЖБЕ У 2011.

О

д укупно 13 електронских изложби пла
нираних у 2011. години већ су реализова
не 4, посвећене: Рабиндранату Тагори, Сави Те
келији, Руђеру Бошковићу и Емилу Сиорану. До
краја године биће реализоване и електронске
изложбе посвећене Катарини Ивановић, Францу
Листу, Ђорђу Јовановићу, стогодишњици од
првог броја листа Жена, Михаилу Васиљевичу
Ломоносову, Чеславу Милошу, Иви Андрићу, Ма
рији Поповић Трандафил и Миловану Ђиласу.

књига поезије, драма, романа, кратких прича,
огледа, студија, расправа и дневничких записа.
Светску славу донела му је књига поезије Ги
танџали, коју је сам превео на енглески језик и
за коју је 1913. добио Нобелову награду. Осим
књижевношћу, Тагоре се бавио педагогијом, фи
лозофијом, компоновањем и сликарством. Умро
је у родном граду 1941. године.

САВА ТЕКЕЛИЈА –
ЗАДУЖБИНАР БМС (1761–1842)
Електронске изложбе у јавном каталогу БМС

Од јануара 1996. године до децембра 2010. БМС
је приредила 178 изложби у витринама. Од ја
нуара 2011. године, према замисли управника
БМС Мира Вуксановића, изложбе се презентују
у електронском облику, у јавном каталогу БМС.
Уз сваку актуелну изложбу, увек се могу погле
дати и оне које су јој претходиле. Електронски
каталози изложби трајно се чувају на CD-у и
доступни су у Библиотеци, а у скраћеном об
лику, заједно са штампаним каталозима досад
постављених изложби, на веб сајту www.bms.rs.

РАБИНДРАНАТ ТАГОРЕ (1861–
1941)

П

рва електронска изложба (10–27. јануар)
посвећена је, поводом 150 година од ро
ђења, индијском песнику Рабиндранату Тагори.
Изложбом је обухваћен избор из Тагориних дела која се чувају у збиркама Библиотеке и избор
литературе о његовом животу и раду. Ауторке
изложбе су Ивана Гргурић и Силвија Чамбер, а
уредник је Миро Вуксановић.
Рабиндранат Тагоре рођен је у Калкути 1861.
године. Прву песму написао је као осмогодиш
њак, а до краја живота објавио је више од 170

Д

руга електронска изложба (28. јануар – 24.
фебруар) посвећена је, поводом 250 годи
на од рођења, Сави Текелији, потомку чувене
арадске племићке породице Поповић Текелија,
једном од највећих српских добротвора и за
дужбинара, личности која је својим несебич
ним залагањем допринела културном и про
светном унапређењу српског народа у Угарској
крајем 18. и током 19. века. Изложбом је
обухваћен избор из Текелијиних дела која се
чувају у збиркама Библиотеке и у Рукописном
одељењу Матице српске, избор литературе
о његовом животу и раду, као и избор књи
га из Библиотеке Саве Текелије и Библиотеке
Текелијанума које се чувају у БМС. Ауторке
изложбе су Ивана Гргурић и Силвија Чамбер, а
уредник је Миро Вуксановић.
→
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Рођен у Араду 1761. године Сава Текелија се
у историју српског народа уписао као први
Србин доктор права, велики народни добро
твор, оснивач првих српских просветних
институција (Текелијанум), први доживотни
председник Матице српске, писац, борац
за очување српског духа, језика, културе и
традиције. Умро је 1842. године и сахрањен је
у породичној цркви Светих апостола Петра и
Павла у Араду.

РУЂЕР БОШКОВИЋ (1711–1787)

Т

рећа електронска изложба (25. фебруар –
23. март) посвећена је, поводом 300 година
од рођења, астроному, математичару, физичару,
филозофу, геодети и песнику Руђеру Бошкови
ћу. Изложба обухвата избор из дела Руђера
Бошковића и литературе о његовом животу и
раду из збирки БМС. Ауторка поставке је Ивана
Гргурић, а уредник Миро Вуксановић.

Из Библиотеке Саве Текелије

Сава Текелија пресудно је утицао на формирање богатог књижног фонда из ког је настала
БМС која је, у окриљу Матице српске, била
смештена у његовој задужбини Текелијинаму, у
Пешти, и која је за јавност отворена 26. августа
1838. године. Пренета из Арада у Пешту, марта
1843, Текелијина лична библиотека, највећа
приватна библиотека Срба у 18. веку, постала
је језгро Текелијанума. Након два сељења,
Библиотека Саве Текелије и Библиотека Теке
лијанума су од краја 1945. године Новом Саду,
у БМС.

Из Библиотеке Текелијанума

Данас, Текелијина библиотека броји 1.984
књиге на 15 језика, а Библиотека Текелијанума
7.114. књига на 17 језика. БМС је издала
каталоге ових библиотека, а обе су доступне и
у електронском каталогу, на Интернету.
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Руђер Бошковић, један од највећих и нај
свестранијих научника 18. века, рођен је у
Дубровнику 1711. године. На исусовачком ко
легијуму у Риму завршио је студије математи
ке, физике, филозофије и теологије. Прве на
учно-филозофске расправе објавио је као два
десетпетогодишњак. Радио је као професор на
Римском колегијуму, Универзитету у Павији и
Високој школи у Милану, као директор оптике
за поморство у Паризу и градитељ и управник
опсерваторије у Брери. Био је дописни члан
Академије наука у Паризу, редован члан Кра
љевског научног друштва у Лондону и члан
Академије наука у Петрограду.
Као аутор неколико десетина књига из области
астрономије, филозофије, математике, геодези
је, хидротехнике, оптике, статике, механике и
књижевности словио је за једног од највећих
умова свог времена, а међу особама с којима
се виђао и дописивао налазиле су се неке од
најученијих и најмоћнијих личности онога
доба. Бошковићевим животним делом сматра
се Теорија природне филозофије (Беч, 1758)
у којој је „ширином и дубином универзалног
генија, прецизношћу и логичком доследношћу
оштроумног математичара, богатством мисли
оригиналног филозофа, изградио своју атоми
стику и филозофију природе уопште” и наго
вестио „савремена схватања о материји, про
стору, времену и кретању” (Е. Стипанић). Умро
је у Милану 1787. године.

*

П

оштовани господине Вуксановић,
Веома ми се допала електронска изложба о
Руђеру Бошковићу. Молим Вас да моје честитке
пренесете колегиницама Ивани Гргурић и Оли
вери Михајловић.
Срдачан поздрав,

Др Драгослав Стоиљковић, редован професор
Технолошког факултета у Новом Саду, аутор
монографије Руђер Бошковић утемељивач са
времене науке.

o

ЕМИЛ СИОРАН (1911–1995)

С

то година од рођења
филозофа и писца
Емила Сиорана, БМС
обележава електронском
изложбом (24. март – 21.
април) грађе из својих
збирки. Изложба обухвата
избор из дела Емила Си
орана и литературе о ње
говом животу и раду и мо
же се погледати у јавном
каталогу Библиотеке. Ау
торке поставке су Ива
на Гргурић и Силвија
Чамбер, а уредник Миро Вуксановић.
Емил Сиоран (румунски Чоран) рођен је у
селу Рашинари у Румунији, а филозофију је
дипломирао на универзитету у Букурешту. Прву
књигу, под називом На врхунцу безнађа, обја
вио 1934. на румунском језику. Након одобре
не стипендије одлази у Париз где почиње да
пише на француском и постаје један од корифеја савремене француске мисли. Упорно одби
јајући да учествује у јавном животу Француске
и да за свој рад прими било какво признање,
Сиоран је како својим животом тако и својом
„антифилософијом” и „антиидеологијом” иза
зивао велику пажњу читалачке публике. Као
оштроумни критичар друштвених појава и
човекових недостатака објавио је неколико
десетина књига есеја, записа и афоризама, ме
ђу којима су најпознатије Кратак преглед ра
спадања, Силогизми горчине, Зли демијург, Пад
у време, Сузе и свеци, Историја и утопија и др.
Умро је у Паризу 1995. године.

Mati^nOst
ПЛАН ОБАВЉАЊА МАТИЧНИХ
ФУНКЦИЈА БМС У 2011.

Т

оком 2011. године БМС обављаће матичне
функције као поверене послове од НБС,
у складу са законским прописима и стручним
стандардима и у сарадњи са окружним матичним
библиотекама у Новом Саду, Суботици, Сомбо
ру, Зрењанину, Панчеву, Сремској Митровици и
Кикинди. Планиране су следеће активности:
Праћење и проучавање стања, потреба и услова
рада народних и високошколских библиотека у
Војводини
1. Слање упитника народним и високо
школским библиотекама у Војводини. Рок:
28. фебруар 2011.
2. Прикупљање статистичких и текстуалних
извештаја о раду библиотека у Војводини.
Рок: 31. март 2011.
3. Обрада података, израда и слање Анализе
рада народних библиотека у Војводини за
2010. годину и Анализе рада високошколских
библиотека у Војводини за 2010. годину.
Рок: 15. јул 2011.
Пружање стручне помоћи и обављање стручних
надзора
1. Стручна помоћ и информације библиоте
кама у Војводини. Током целе године.
2. Стручни надзори у високошколским биб
лиотекама у Војводини:
Библиотека Одсека за германистику Фи
лозофског факултета у Новом Саду – март
2011.
Библиотека Технолошког факултета у Но
вом Саду – април 2011.
3. Стручни надзори у окружним матичним
народним библиотекама у Војводини:
Нови Сад – март 2011.
Суботица – април 2011.
Сремска Митровица – мај 2011.
Панчево – јун 2011.
Зрењанин – септембар 2011.
Сомбор – октобар 2011.
Кикинда – новембар 2011.
април 2011 – гласило бмс – вести
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4. Посете библиотекама које се укључују у
систем узајамне каталогизације.
Организација стручних испита
1. Пролећни испитни рок – мај 2011.
2. Јесењи испитни рок – новембар 2011.
3. Слање обавештења о роковима – фебруар,
септембар 2011.
Инструктивни семинари за кандидате почетни
ке у раду биће одржани у априлу и октобру
2011. године, а консултативни семинари за све
кандидате у мају и новембру 2011.
Семинари за високошколске библиотеке у Вој
водини
1. Истраживање цитираности радова ис
траживача Војводине у Индексима науч
них цитата до 2008. године – мај 2011.
2. Претраживање
база
података
у
КоБСОН-у – новембар 2011.
Радни састанци
1. Учешће у раду Заједнице матичних биб
лиотека Србије.
2. Састанци радника матичних служби. По
договору.

САСТАНАК С РУКОВОДИОЦИМА
МАТИЧНИХ СЛУЖБИ

С

астанак руководилаца матичних служби
библиотека у Војводини одржан је 18. марта
2011. године у БМС. Након пријема код управника Мира Вуксановића, разговор је настављен
у Учионици БМС.

Са састанка

Састанак је водила руководилац Одељења за
матичне послове и Реферални центар Новка
Шокица Шуваковић, а, сем оправдано одсутне
Душице Мандић (Библиотека „Жарко Зрењанин”
у Зрењанину), присутни су били: Александар
12
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Јокановић (Градска библиотека у Новом Саду),
Ђурђевка Јарић (Градска библиотека Панчево)
Верица Ракић-Јованов (Народна библиотека „Јo
ван Поповић” у Кикинди), Зорка Исаков (Град
ска библиотека „Карло Бијелицки” у Сомбору),
Ирена Богнар (Градска библиотека у Суботици),
Душанка Милорадић (Библиотека „Глигорије
Возаревић” у Сремској Митровици), као и Ивана
Гргурић и Силвија Чамбер из БМС.
Новка Шокица Шуваковић је најпре упознала
присутне с предлогом Плана обављања матич
них функција БМС у 2011. години, а потом, након разговора у којем су учествовали сви
присутни, закључено је следеће:
Прихвата се предложени План обављања ма
тичних функција за 2011. годину;
Окружне библиотеке ће до 31. марта 2011. до
ставити БМС статистичке упитнике и тексту
алне извештаје о раду народних библиотека у
2010. години;
Окружне библиотеке обавестиће библиотеке на
својој територији о начину и роковима полага
ња стручних испита и ангажоваће се у припреми
кандидата за успешно полагање;
Окружне библиотеке ће до 15. јуна 2011. године
доставити податке о пословању библиотека у
свом округу за потребе ажурирања базе подата
ка МБС.

СТРУЧНИ ИСПИТ У МАЈСКОМ
РОКУ

Б

МС организује полагање стручног биб
лиотекарског испита у пролећном року
2011. године за све библиотеке у Војводини.
Испит почиње 23. маја полагањем предме
та Алфабетски каталог и Стварни ката

лози (усмени испит и практична провера
знања у области библиографске обраде,
класификације и формирања каталога). Ра
ди припреме кандидата за што успешније
савлађивање програма стручног испита,
БМС организује два припремна семинара.
Инструктивни семинар, који је намењен
почетницима у раду, биће одржан је од 11.
до 15. априла 2011. године у Учионици
БМС, с почетком у 12 сати. Консултатив
ни семинар, који је за кандидате обавезан,
биће одржан од 9. до 13. маја 2011.

POrtrEt
ВЕСНА ЧОНКИЋ

В

есна Чонкић, библи
отекар БМС, рођена
је 17. априла 1979. го
дине у Новом Саду где
је завршила основну и
средњу економску шко
лу. Дипломирала је
2005. године Енглески
језик и књижевност на
Филозофском факултету

у Новом Саду.
Као професор енглеског језика радила је у
Средњој школи „Павле Савић” у Новом Саду, те
у бројним приватним школама страних језика.
У БМС почела је да ради 1. новембра 2006. године на пословима каталошко-библиографске
обраде публикација на енглеском језику, између
осталог ФАО и Унеско публикација, а уједно и
на пословима каталогизације у публикацијама (CIP). Своја прва знања о каталошкој обради
књига стекла је од редактора Меланије Блашковић и Олге Рудолф. Стручни испит положила је
у мајском року 2008. године одбранивши рад на
тему Савремена светска начела и смернице за
дизајнирање веб сајта библиотеке, под менторским руководством Новке Шокице Шуваковић.
Током непуних пет година рада у БМС, преводила је текстове за Годишњак БМС и Вести. Члан
је Комисије за међународну сарадњу у оквиру
Библиотекарског друшта Србије (БДС) где редовно учествује у активностима и пројектима.

POsetE
МАТЕМАТИЧАРИ ГОСТИ БМС

Г

рупа математичара, учесници међународног
семинара Друштва математичара Србије и
конференције „Гео-Гебра” за Источну Европу
посетили су БМС 17. јануара 2011. године.

ДИРЕКТОР АУСТРИЈСКОГ
КУЛТУРНОГ ФОРУМА У БЕОГРАДУ
ГОСТ БМС

М

р Николаус Келер, директор Аустријског
културног форума из Београда посетио је

25. јануара 2011. БМС. Повод за долазак били
су пакети књига који су из Беча пристигли
за Поклон библиотеку Аустрије. Током своје
посете гост је у јавном каталогу погледао прву
електронску изложбу БМС у 2011. посвећену,
поводом 150 година од рођења, индијском
песнику Рабиндаранату Тагори.

ГОСТИ НОВОГ САДА У ПОСЕТИ
МАТИЦИ СРПСКОЈ

Н

а дан Града Новог Сада, 1. фебруара
2011. године, Матицу српску су посетили
градоначелници и високи представници градова
побратима и других градова са којима Град Нови
Сад има добру сарадњу. У Свечаној сали су им
се обратили и представили установе које воде
председник Матице српске академик Чедомир
Попов, управник БМС и главни уредник ИЦМС
Миро Вуксановић и управница ГМС мр Тијана
Палковљевић. Након тога, гости су разгледали
Матицу српску и разговарали са домаћинима.

ЈАНИС КАКРИДИС У БМС

У

правник БМС Миро Вуксановић примио
је 7. фебруара 2011. године директора Ин
ститута за славистичке језике и литературу у
Берну Јаниса Какридиса, који ће наредна три
месеца радити у Библиотеци, и дописног члана
САНУ, проф. др Јасмину Грковић Мејџор.

РАДНА ПОСЕТА СВЕТЛАНЕ
ЈАНЧИЋ ИЗ НБС

Н

ачелница Одељења монографскох публи
кација НБС Светлана Јанчић посетила је
БМС 18. фебруара 2011. године. Циљ посете
је био да као председница новоформиране Ко
мисије ВБС за уједначавање библиографскокаталошке обраде у COBISS.SR, заједно са за
меницом Маријом Јованцаи, припреми план ра
да Комисије за 2011. Договорено је да се одрже
четири састанка, одређене су теме и дефинисани
проблеми који ће се решавати. Из БМС члано
ви Комисије су, поред Марије Јованцаи, Новка
Шокица Шуваковић, Ката Мирић, Штефанија
Маћко и Светлана Довниковић.

o
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фототипско издање новог
пчелара

МИНИСТАР ВЕРА ДАРИВАО БМС

У

правник БМС Миро Вуксановић примио
је 3. марта 2011. године министра вера у
Влади Србије проф. др Богољуба Шијаковића
који је том приликом Библиотеци поклонио 56
публикација.

ПОКЛОНИ ИЗ БМС

Т

Уредник Новог пчелара Драган Младеновић код управника
БМС

У

правник БМС Миро Вуксановић примио је
21. фебруара 2011. Драгана Младеновића,
уредника фототипског издања књиге Нови пче
лар сомборског проте Аврама Максимовића,
настале на основу електронског записа БМС,
а у преводу проф. др Милице Грковић са сла
веносрпског на савремени српски језик. Том
приликом Младеновић је БМС даровао неколи
ко примерака књиге.

ЂАЦИ СЕНЋАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
У БМС

оком првог тромесечја 2011. године БМС
је послала на поклон институцијама и
појединцима укупно 2.510 публикација, вла
стита издања, као и књиге из дупликата БМС.
Библиотеци манастира Хиландар упућено је
800 књига, Удружењу дистрофичара Београда
30 књига, Радио Београду за акцију „Књига
солидарности” 450 књига и Православном
богословском факултету у Београду 410 пуб
ликација. БМС је библиотекама и научним
радницима у нашој земљи на поклон послала
и 820 примерака својих издања књига и пе
риодике. Депозитом ФАО и Унеско примљене
су 83 публикације.

ЗАХВАЛНИЦА

О

ко педесет ученика Сенћанске гимназије у
пратњи школског библиотекара Снежане
Сабљић посетило је БМС 24. фебруара 2011.
године. Гимназијалце је дочекао и примио Петер
Хајнерман, библиотекар информатор који им
је у Свечаној сали одржао кратко предавање о
историјату и раду Матице српске и БМС. Након
краћег обиласка свечаних салона Матице српске
ученици су дошли у каталог БМС где им је
предочено да и од куће преко својих рачунара
могу да се прикључе електронској бази података
БМС. Предавање и обука одржана је на српском
и мађарском језику, а у раду је учествовала и
библиотекарка Снежана Сабљић која је својим
ученицима помагала у претраживању база по
датака, доступних преко COBISS/OPAC-а.
Током првог тромесечја 2011. године БМС
посетили су и ученици Гимназије „Светозар
Марковић” из Новог Сада.
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Б

иблиотека Правног факултета у Новом Саду током фебруара 2011. године уручила је
БМС Захвалницу другог степена захваливши
се тиме на, како је истакнуто, „посебно значајном доприносу” у обогаћивању њихове библиотечке грађе.

strU^na usavr[avawa

РАДИОНИЦА
„ТРАНСПАРЕНТНОСТ,
ДОБРО УПРАВЉАЊЕ И
АНТИКОРУПЦИЈА”

Б

иблиотекарка БМС Милица Цветковић уче
ствовала је у радионици „Транспарентност,
добро управљање и антикорупција” одржаној 4.
фебруара 2011. године у Гетеовом институту у
Београду, у организацији БДС и ИФЛЕ, а у окви
ру истоименог пројекта који је ИФЛА одобрила и подржала за 2010/2011. годину. Главни
предавач била је Барбара М. Џонс, директорка
Канцеларије за интелектуалне својине при Америчком удружењу библиотекара (ALA). Циљ
радионице био је да се обуче тренери за поди
зање свести о потенцијалној улози библиотека
по питању транспарентности и борбе против
корупције и изналажење начина и средстава ко
јима библиотеке могу дати практичан допри
нос транспарентним активностима и постати
ефикасан партнер у борби друштва против ко
рупције. Учесници радионице добили су серти
фикате.
На позив Одељења за сарадњу и културну
делатност Амбасаде Француске у Србији ко
легиница Цветковић је од 1. до 17. децембра
2010. године учествовала и у стипендијском
програму стручног усавршавања „Библиотеке,
библиотекари, међународна сарадња“ који су
у Паризу организовале Унивезиртетска биб
лиотека „Света Женевјева” и Библиотека Цен
тра „Помпиду”. Током свог боравка у Паризу
колегиница Цветковић представила је учесни
цима програма БМС и посетила Културни цен
тар Србије где је такође разговарала о сарадњи
ове институције са БМС.

КУРС „КОРИШЋЕЊЕ
ПРОГРАМСКЕ ОПРЕМЕ COBISS2/
КАТАЛОГИЗАЦИЈА”

О

д 21. до 25. марта 2011. године информатичар БМС Новка Шокица Шуваковић, заме
ник управника, као лиценцирани предавач водила је почетни курс „Коришћење програмске
опреме COBISS2/Каталогизација” у НБС.
Учешће на овом курсу предуслов је да биб
лиотекари добију лиценцу за рад у COBISS2/
Каталогизација. Курсу је присуствовало 16
библиотекара из високошколских библиотека у
Србији.

КОНЗЕРВАЦИЈА И
РЕСТАУРАЦИЈА ОДАБРАНИХ
СТАРИХ И РЕТКИХ КЊИГА
ЗАВИЧАЈНЕ ЗБИРКЕ ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ

У

БМС у планираном року завршена је
конзервација и рестаурација 15 моно
графских публикација, као и 5 наслова сериј
ских публикација Завичајне збирке Градске
библиотеке у Новом Саду које укупно садрже
око 4.700 страница. Заштита је обухватала
детаљан преглед у Одељењу старе и ретке
књиге и легата са утврђивањем целовитости
према примерцима БМС, као и послове у
Одељењу заштите публикација на утврђивању
степена оштећености публикација, њиховог
физичког и хемијског стања, као и на избору
и спровођењу неопходних метода конзервације
и рестаурације. Поштовани су сви принципи
заштите културних добара, нарочито принцип
реверзибилности или потпуне растворљивости
у будућности свих употребљених материјала
у општим условима без последица по ориги
налне публикације.

seminari, stru^ni skupovi,
sastanci...

ИЗРАДА ЗАКОНА У
БИБЛИОТЕКАМА

У

раду Комисије за израду закона у библи
отекама из БМС 12. и 20. јануара 2011.
учествовали су чланови радне групе Миро
Вуксановић, Ђорђе Виловски и Милена Мирић.
Током наредног месеца, 1. и 8. фебруара 2011.
године, у НБС у Београду одржани су састанци
Комисије за израду Закона о библиотекама, Закона
о старој и реткој књизи и Закона о обавезном
примерку ком су из БМС присуствовали Миро
Вуксановић, Душица Грбић, Ђорђе Виловски и
Милена Мирић.

СВЕЧАНА СЕДНИЦА ДРУШТВА
КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ

С

вечана седница посвећена заштити културних добара Србије одржана је, у оргааприл 2011 – гласило бмс – вести
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низацији Друштва конзерватора Србије, 22.
фебруара 2011. године у сали Музеја југосло
венске кинотеке у Београду. Том приликом
приказан је први српски документарни филм
Свадба, додељене су награде и признања
Друштва конзерватора Србије. Из БМС седници
је присуствовао Георг Јовановић.

САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ЗА
КУЛТУРУ

С

астанку директора националних устано
ва културе са државном секретарком у Ми
нистарству за културу Снежаном Стојановић
Плавшић, одржаним 24. јануара 2011. године,
из БМС присуствовали су управник Миро
Вуксановић и шеф рачуноводства мр Јелица
Грбић.

ће бити подељене јавним библиотекама у Србији
које су у 2010. години приновиле најмањи број
нових књига. Помоћ најугроженијим библиотекама пружиће и БМС даривањем актуелних
књига из фонда сувишка. На састанку је утврђена и основна концепција овогодишњег стручног скупа ЗМБС који ће бити одржан у Јагодини
22–24. јуна на тему „Циљна група – недосегнути
корисници”, а која ће обухватити представљање
како реализованих пројеката, тако и идеја за
пројекте који се односе на пружање библиотечких услуга намењених особама са инвалидитетом, сеоском становништву, националним мањинама и другим категоријама становништва којима је библиотека традиционално била мање доступна.

ПОМОЋ БМС КРАЉЕВУ
И НАЈУГРОЖЕНИЈИМ
БИБЛИОТЕКАМА

К

Књига хроника Хартмана Шедела, Аугсбург, 1496.

СЕДНИЦЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МАТИЧНИХ БИБЛИОТЕКА
СРБИЈЕ

У

Градској библиотеци Панчево 3. фебруара
2011. године одржане су седнице Управног
одбора и Скупштине Заједнице матичних биб
лиотека Србије (ЗМБС) којима је из БМС при
суствовао управник Миро Вуксановић. Првој
седници ЗМБС у овој години присуствовали су
представници Министарства културе Републике
Србије и председници комисија Министарства
за откуп књига, односно часописа. Присуство
представника Министарства културе изазвало је
интересовање директора матичних библиотека,
као и опширну дебату након њихових излагања.
На састанку су усвојени годишњи документи
ЗМБС, а НБС је објавила додељивање помоћи у
књигама из текуће издавачке продукције. Књиге
16
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олегијум БМС одлучио је, 7. фебруара
2011. године, да поклоном од 500
књига помогне Народној библиотеци „Сте
фан Првовенчани” у Краљеву. Такође, по
клањањем књига помоћи ће и појединим
библиотекама у Србији које у 2010. години
нису имале новаца за куповину књига. На
основу предлога које су НБС доставиле
месно надлежне матичне библиотеке, на
списку најугроженијих библиотека налазе
се библиотеке у: Алибунару, Бачу, Гаџином
Хану,
Ушћу,
Мајданпеку,
Коцељеву,
Зрењанину (матична), Книћу, Блацу, Кули,
Иригу, Великој Плани, Зајечару (матична),
Белој Паланци, Варварину, Сенти, Лучанима,
Прибоју, Осечини, Лесковцу (огранци) и
Суботици (огранци).

О ЗАВИЧАЈНИМ ЗБИРКАМА

У

НБС током фебруара 2011. године, 4. и 17,
као и 29. марта, одржани су састанци радне
групе за израду новог методског упутства за
формирање, вођење и развој завичајних збирки
у јавним библиотекама у Србији. Расправљало
се о примедбама на текст радне верзије нацрта,
о конкретним предлозима за допуну текста, као
и другачијем дефинисању неких термина који су
коришћени у досадашњој пракси. Представник
БМС у радној групи је Слађана Субашић.

ЗАСЕДАЛА КОМИСИЈА ЗА
ДОДЕЉИВАЊЕ ЗВАЊА

С

астанак Комисије за додељивање звања
лицима која обављају стручне послове у
библиотекама одржан је 1. марта 2011. године
у НБС. Размотрено је 14 предлога о којима су
задужени чланови Комисије поднели извештај.
На основу извештаја и Правилника о ближим
условима за стицање звања лица која обављају
стручне послове у библиотеци утврђено је да
су сви кандидати стекли услове за предложена
звања. Из БМС састанку је присуствовала
Марија Јованцаи.

ЗАСЕДАЛА КОМИСИЈА ВБС
ЗА КАТАЛОГИЗАЦИЈУ И
КЛАСИФИКАЦИЈУ

У

НБС је 17. марта 2011. године одржан са
станак Комисије ВБС за каталогизацију и
класификацију. На састанку је утврђен делокруг
рада Комисије која ће се бавити уједначава
њем каталошке и садржинске обраде свих врста
библиотечке грађе, анализираће постојеће стан
дарде, правила, упутства и њихову примену
у пракси, пратиће нове нормативе и доносиће
упутства за уједначавање записа на узајамном
нивоу. Из БМС састанку су присуствовале
Новка Шокица Шуваковић, Марија Јованцаи,
Штефанија Маћко и Светлана Довниковић.

САСТАНАК СА НОВИМ
МИНИСТРОМ ЗА КУЛТУРУ
ПРЕДРАГОМ МАРКОВИЋЕМ

С

астанку директора националних установа
културе са новим министром за културу
Предрагом Марковићем 23. марта 2011. го
дине присуствовали су управник БМС Миро
Вуксановић и шеф рачуноводства мр Јелица
Грбић.

Godi[wice, susreti, promocije...
ОСАМ ДЕЦЕНИЈА БИБЛИОТЕКЕ
ГРАДА БЕОГРАДА

Б

иблиотека града Београда обележила је 11.
јануара 2011. године свој 80. рођендан, а
прослави је из БМС присуствовао управник
Миро Вуксановић. На свечаности су уручене
Награда „Марија Илић Агапова” за најбољег
библиотекара са територије Београда Биљани
Косановић, начелници Одељења за научне
информације НБС, и Награда „Глигорије Во
заровић” за најбољег издавача београдској
Издавачкој кући „Лагуна”. За најчитанију књигу
страног аутора у 2010. години, проглашена је
трилогија Миленијум Стига Лашона у издању
београдске „Чаробне књиге”.

НОВКА ШОКИЦА ШУВАКОВИЋ
ЛИЦЕНЦИРАНИ ПРЕДАВАЧ ЗА
COBISS3

И

нформатичар БМС Новка Шокица Шува
ковић, заменица управника, добила је
лиценцу за извођење курса „Коришћење про
грамске опреме COBISS3/Преузимање записа
и фонд”. Добијању лиценце претходило је
асистирање и извођење курса од 11. до 13.
октобра 2010. године у НБС пред комисијом
у којој је био Душан Ханжуреј из словеначког
IZUM-a.

УРУЧЕЊЕ НИН-ОВЕ НАГРАДЕ

С

вечаном уручењу НИН-ове награде за
најбољи роман у 2010. години Гордани
Ћирјанић 26. јануара 2011. године присуствовао
је дописни члан САНУ и управник БМС Миро
Вуксановић, ранији добитник ове награде.

ПРЕДАВАЊЕ БАРБАРЕ М. ЏОНС
У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У
НОВОМ САДУ
Мирослављево јеванђење, 12. век, фототипско издање, Беч,
1897.

У

Градској библиотеци у Новом Саду 3.
фебруара 2011. године одржано је предавааприл 2011 – гласило бмс – вести
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 е на тему „Интелектуална слобода у кризним
њ
временима и улога библиотека у борби против
корупције”. Предавач је била Барбара М. Џонс,
директорка Канцеларије за интелектуалне сло
боде и извршна директорка Фондације „Freedom
to read” при Америчком удружењу библиотека
ра (ALA). Из БМС предавању су присуствовали
Новка Шокица Шуваковић, Гордана Ђилас, Ра
дивој Додеровић, Оливера Кривошић, Милица
Цветковић и Маријана Нађбаби.

ОТКРИВАЊЕ СПОМЕН-ПЛОЧЕ
МИЛОРАДУ ПАВИЋУ НА
ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У
НОВОМ САДУ

Са свечаности

У

правник БМС Миро Вуксановић присус
твовао је 21. фебруара 2011. године свеча
ном откривању спомен-плоче Милораду Пави
ћу на улазу у Централну читаоницу библиотеке
„Милорад Павић” Филозофског факултета у
Новом Саду. Спомен-плочу свечано су открили
продеканка Филозофског факултета проф. др
Ивана Живанчевић Секеруш и проф. др Сава
Дамјанов.

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ДР
ЧЕДОМИРА ДЕНИЋА

К

њига Српске библиотеке у Хабзбуршкој
монархији током 18. века др Чедомира Де
нића представљена је 1. марта 2011. године на
трибини САНУ у Београду. О књизи су говори
ли дописни члан САНУ и управник БМС Миро
Вуксановић, Лаза Чурчић и аутор.

o
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ДАН ИЦМС У ГАЛЕРИЈИ САНУ У
БЕОГРАДУ

У

оквиру манифестације Дани Матице срп
ске у Београду у Галерији САНУ 11. марта
2011. године одржан је програм Дан Издавачког
центра Матице српске. Након минуте ћутања
којом је одата почаст академику Милки Ивић,
говорили су: главни и одговорни уредник Миро
Вуксановић (о Антологијској едицији Десет
векова српске књижевности и Едицији Прва
књига), уредник проф. др Славко Гордић (о
Едицији Матица и Историји српске књижевне
критике 1768–2007 Предрага Палавестре), ау
тор Центра академик Предраг Палавестра о
књижевној критици данас, а академик Матија
Бећковић прочитао је одломак из рукописа књи
ге Кад будем још млађи.

Предраг Палавестра, Миро Вуксановић, Матија Бећковић,
Славко Гордић

Присутно је било више од 120 посетилаца
међу којима и педесетак библиотекара БМС
који су том приликом погледали и изложбу
Портрети часника и добротвора Матице срп
ске, реализовану у оквиру манифестације Дани
Матице српске у Београду у Галерији САНУ, а
потом обишли изложбене поставке Етнограф
ског и Цептер музеја.
*

П

оштовани,
Пријатно сам изненађена и још више
обрадована богатством издавачких подухвата
Издавачког центра Матице српске. Желим вам
пуно успеха у даљем раду.
Љубица Лазаревић из Београда

Nova izdawa
СЕМОЉ МИРА ВУКСАНОВИЋА

К

њига Семољ Мира Вуксановића Милоша
Јевтића, 177. у Колекцији Одговори
Београдске књиге, објављена је 2. марта 2011.
године. Садржи разговоре које је аутор од
1995. године до сада водио са књижевником и
дописним чланом САНУ Миром Вуксанови
ћем представљајући, како је истакао, његов
уметничко-животни пут у нашем јавном, кул
турном и књижевном животу. Посебну драж
књизи дају фотографије које употпуњују
Вуксановићева казивања.

скупа о делу Саве Мркаља, одржаног 23. априла
прошле године у Градској библиотеци у Новом
Саду, на ком су учествовали професори др Жар
ко Ружић, др Душан Иванић, др Мато Пижурица, др Никола Грдинић и публициста Данко
Перић.

У другом делу књиге штапано је 15 песама Саве
Мркаља, а у трећем делу налазе се два писма
Саве Мркаља Вуку Стефановићу Караџићу,
као и три белешке намењене „Господину Вуку”
које му је Мркаљ послао 1833. године из бечке
душевне болнице. Селективну библиографију
са хронологијом живота и рада Саве Мркаља
урадила је Гордана Ђилас, библиотекар БМС.

По речима Милоша Јевтића, Семољ Мира
Вуксановића има вишеструко значење, јер,
као прво, представља стваралаштво, широку
делатност и животни пут Мира Вуксанови
ћа, као друго, афирмише и приказује савреме
не уметничке токове и, као треће, указује на све
веће моћи библиотечке делатности.

САВА МРКАЉ

У

издању Градске библиотеке у Новом Саду
недавно је објављена књига Сава Мркаљ,
а поводом 200 година од када је у Будиму, сеп
тембра 1810. године штампана књижица Сало
дебелога јера либо азбукопротрес Саве Мрка
ља. Реч је заправо о зборнику радова са стручног

САОПШТЕЊА И ИМЕНОВАЊА

Д

описни члан САНУ Миро Вуксановић,
председник Управног одбора Института
за српски језик САНУ, 18. јануара 2011.
године говорио је у Институту на свечаности
поводом уручења признања лексикографу
Милици Вујанић.
Као управник БМС и дописни члан САНУ
Миро Вуксановић је 24. марта 2011. године
изабран за члана Извршног одбора Огранка
САНУ у Новом Саду.
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ДАРОДАВЦИ

О

бјављивањем имена дародаваца који су БМС
поклонили књиге и часописе током јануара,
фебруара и марта 2011. године, желимо и на овај
начин да им изразимо искрену захвалност.

Стамен Андонов (Сремска Каменица)
Ранђел Анђелковић (Уздин)
Мирјана Антов (Нови Сад)
Андреј Базилевски (Москва)
Rosanna Benacchio (Падова)
Љубомир Бошков (Баваниште)
Љубица Бошковић (Нови Сад)
Власта Венчељовски (Нови Сад)
Александра Врбајац (Нови Сад)
Раде Вујасин (Београд)
Предраг Вукић (Цетиње)
Миро Вуксановић (Нови Сад)
Витомир Вулетић (Нови Сад)
Владимир Вучковић (Ниш)
Светлана Вучковић (Нови Сад)
Милена Гавриловић (Нови Сад)
Иванка Гарић (Нови Сад)
Ивана Гргурић (Нови Сад)
Јованка и Сава Дамјанов (Нови Сад)
Дарко Дерењ (Липик)
Светлана Довниковић (Нови Сад)
Гордана Ђилас (Нови Сад)
Жарко Ђуровић (Подгорица)
Марко Жебељан (Нови Сад)
Владимир Захорец (Цирих)
Ирена Зечевић (Бачка Паланка)
Мирјана Зрнић (Нови Сад)
Соња Ивановић (Нови Сад)
Рајко Игић (Чикаго)
Драган Игњатовић (Нови Сад)
Никола П. Илић (Лесковац)
Новица Јанузовић (Нови Сад)
Василије Јовановић (Нови Сад)
Владимир Т. Јокановић (Нови Сад)
Живојин Јоњев (Нови Сад)
Драгољуб Јуришин (Нови Сад)
Весна Каурин (Нови Сад)
Даниела Кермеци (Нови Сад)
Јелена Ковачек Светличић (Нови Сад)
Светозар Кољевић (Нови Сад)
Зоран Хаџи Лазин (Нови Сад)
Нада Лазић (Нови Сад)
Миодраг Лома (Београд)
Михајло Лукач (Нови Сад)
Милутин Љешевић (Београд)
Лиа Магду (Нови Сад)
Војислав Марић (Нови Сад)
Игор Маховац (Нови Сад)
Ђуро Милекић (Кула)
Боривој Миросављевић (Нови Сад)
Бранко Мићић Кондић (Нови Сад)
Драган Мићовић (Нови Сад)
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Оливера Михајловић (Нови Сад)
Јелена Мрђанов (Нови Сад)
Зоран Недељковић (Врање)
Душан-Владислав Пажђерски (Гдањск)
Магдалена Петин (Нови Сад)
Тихомир Петровић (Сомбор)
Адриене Пинтер (Нови Сад)
Милица Пјевач (Буковац)
Милош Пукл (Љубљана)
Александар Радовић (Нови Сад)
Gerhard Ressel (Trier)
Svetlana Ressel (Trier)
Александра Рудолф (Нови Сад)
Тихомир Симин (Нови Сад)
Ружица Симин Допуђа (Нови Сад)
Војислав Симић (Београд)
Слободанка Станковић Илић (Књажевац)
Мирјана Д. Стефановић (Нови Сад)
Тамара Стоилова (Софија)
Душан Стојаковић (Младеновац)
Аца М. Стојановић (Власотинце)
Јелица Стојшић (Ченеј)
Massimiliano Schiozzi (Трст)
Валерија Томић (Нови Сад)
Душан Узелац (Београд)
Реико Uchida (Odawara City, Јапан)
Нице Фрациле (Нови Сад)
Петер Хајнерман (Нови Сад)
Владан Цветичанин (Ниш)
Силвија Чамбер (Нови Сад)
Душан Чампраг (Нови Сад)
Богољуб Шијаковић (Београд)
Марија Шкорнички (Ваљево)
Марко С. Шовран (Београд)
Адвокатска комора Војводине (Нови Сад)
Амбасада НР Кине (Београд)
Астрономско друштво „Руђер Бошковић” (Београд)
Аустријска амбасада (Београд)
Багдала (Крушевац)
Библиотека Филозофског факултета (Нови Сад)
Библиотека „Глигорије Возаревић” (Сремска Митро
вица)
Vietnam Pictorial (Ханој)
Висока школа Српске православне цркве за уметност
и консервацију (Београд)
Геополитика (Београд)
Градска библиотека (Панчево)
Грађевински факултет (Суботица)
DVV International (Бон)
Друштво за заштиту биља Србије (Београд)
Друштво за русински језик, књижевност и културу
(Нови Сад)
Друштво за сунчеву енергију „Србија солар���������
”��������
(Зрењанин)
Економски факултет (Суботица)
Зелени круг (Бачки Петровац)
Застава оружје (Крагујевац)
Инжењерска комора Србије (Београд)
Институт за прехрамбене технологије (Нови Сад)
Институт за ратарство и повртарство (Нови Сад)

Institut francais de Novi Sad
International Labour Office (Женева)
Iskra Periodicals (Birmingham)
Историјски архив (Неготин)
Историјски архив Шумадије (Крагујевац)
ИФЛА (Хаг)
IPSA (Монтреал)
Канадски Србобран (Хамилтон)
Кибиц студио (Нови Сад)
King Abdul Aziz Public Library (Ријад)
Ковиљски културни круг (Ковиљ)
Коло српских сестара Епархије бачке (Нови Сад)
Креативни центар (Београд)
Културни центар Новог Сада
Културно образовни центар Чока
Малац (Земун)
Манастир Хиландар
Музеј Војводине (Нови Сад)
Народна библиотека Бор
Народна библиотека „Вук Караџић” (Крагујевац)
Народна библиотека Србије (Београд)
Народна библиотека „Стеван Сремац” (Ниш)
Народна техника Војводине (Нови Сад)
Nira Press (Београд)
Obicom (Београд)
Озвука & освета (Нови Сад)
Open Society Fund (Њујорк)
Panon Press (Суботица)
Панорама (Ада)
Педагошки факултет (Јагодина)
Планинарско-смучарски савез Војводине (Нови Сад)
Пољопривредни факултет (Нови Сад)
Правни факултет за привреду и правосуђе (Нови
Сад)
Princeton Theological Seminary (Princeton)
Природно-математички факултет (Нови Сад)
Routledge Journals (Colchester)
Рударско-геолошки факултет (Београд)
Савез глувих и наглувих Војводине (Нови Сад)
Sat Media (Београд)
Szivárvány Együttes (Мужља)
Словачки издавачки центар (Бачки Петровац)
Социолошко друштво Републике Српске (Пале)
Special Press (Београд)
Српско географско друштво (Београд)
STEPI (Сеул)
Технолошки факултет (Нови Сад)
Турска амбасада (Београд)
Удружење Грка и пријатеља Грчке (Нови Сад)
Удружење „Исидора Секулић“ (Београд)
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”
(Београд)
University of Joannina (Joannina)
УНЕСКО (Париз)
Факултрт техничких наука (Нови Сад)
ФАО (Рим)
Филолошки факултет (Велико Трново, Бугарска)
Филолошко-уметнички факултет (Крагујевац)
Hippokrates Verlag (Штутгарт)
Color Press (Нови Сад)
Conciliation resources (Лондон)

iz stranih ^asopisa
НЕ САМО ЈОШ ЈЕДАН ПОРТАЛ,
НЕ САМО ЈОШ ЈЕДНА
ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА:
ПОРТРЕТ ЕВРОПЕАНЕ

E

uropeana.eu је интернет портал који омогу
ћава приступ милионима књига, слика,
филмова, музејских експоната и архивских за
писа који су дигитализовани широм Европе.
Мона Лиза Леонарда да Винчија, Вермерова
Девојка са бисерном минђушом, дела Чарлса
Дарвина и Исака Њутна и музика Моцарта су
неке од ставки које се истичу.
Око 1.500 институција широм Европе допринеле су развоју Европеане. Од великих светских
имена као што су Ријксмузеум у Амстердаму,
Британска библиотека и Лувр до регионалних
архива и локалних музеја широм Европе. За
једно, њихове окупљене колекције омогућавају
корисницима да истраже европско културно и
научно наслеђе од праисторије до данашњих
дана.

Дигитализовани предмети које корисници
могу пронаћи на Европеани не чувају се на
централном рачунару, него остају на мрежама
културних институција. Европеана прикупља
контекстуалне информације, или метаподатке,
о предметима. Корисници претражују ове
контекстуалне информације и када пронађу оно
што су тражили, ако желе да приступе комплет
ном садржају, могу да кликну на оригинални
сајт-локацију на коме се тај садржај налази.
Европеана прихвата метаподатке о дигитали
зованим предметима, али не доноси одлуку о
дигитализацији. Одлуку о томе који ће предмети
бити дигитализовани доноси организација која
поседује материјал.
Шта је Европеана?
Шира јавност Европеану (http://www.europeana.eu) првенствено доживљава као портал који
грађанима Европе излаже све импресивније
количине података културног наслеђа из разних
извора. Мада ова перцепција наравно није
потпуно погрешна (чак је и у складу с већином
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саопштења Европске комисије о Европеани), она
не одражава суштинске карактеристике онога
што покушавамо да изградимо. На веома ап
страктном нивоу, Европеана се може посматра
ти као велика колекција сурогат предмета који
представљају предмете културног наслеђа у из
ворно дигиталном формату или дигитализоване
који остају изван њеног простора.
Један од главних циљева је да се Европеана
начини проширивим системом: требало би
омогућити да се лако додају нове компоненте
које нуде софистицираније функционалности
или пак заменити постојеће компоненте кад
је то потребно. Да би се постигао овај облик
проширења, свака компонента у архитектури
Европеане доступна је преко интерфејса за
програмирање апликација (API).
Портал Европеане
Прототип портала Европеана покренут је у
новембру 2008. Његов главни циљ био је да
прикаже могућности узајамног деловања ме
ђукултурног подручја на паневропском ни
воу. Метаподаци из архива, библиотека, музеја и аудиовизуелних архива постали су до
ступни путем једног интерфејса. Главне функ
ционалности које нуди прототип портала су:
•
•

•

обавештавање корисника о иницијативи
Европеана;
прегледање резултата путем хронолошког
прегледа, термина за претраживање које су
наводили други корисници, и преко често
прегледаних ставки приказаних на обртној
траци на почетној страни и
претраживање путем једноставне и на
предне претраге.

Многе напредне функције постаће доступне
у следећим великим издањима планираним за
2010. и 2011. Дакле, каква ће бити улога портала
Европеана у будућности?
Нове функције интерфејса за програмирање
апликација (API) најпре ће постати видљиве на
самом порталу Европеане.
Неки од главних изазова за портал су да ре
ши проблем вишејезичности и да пронађе
иновативне начине да се представи изузетно
велики скуп података.
Поједине нове функције које се тренутно раз
матрају су гео-временске презентације и кон
текстуално груписање скупова резултата. Упит
за било које место или датум имаће више хиљада релевантних резултата, колико год уско подесите опсег. Ако претражујете „Париз”, сви да22
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туми тренутно приказани у фасетама премашују 1.000 релевантних резултата.
Омогућавање да све информације буду више
језично доступне у почетку ће само довести до
комбинаторне експлозије релевантних резул
тата. Очигледно, ако тражите „сликање реке”
(‘painting river’) на енглеском и проширите упит
с преводима „сликање реке” на 27 европских
језика, скуп ваших резултата ће се драматично
повећати. Овде контекстуално груписање поста
је важно. Корисник треба да буде у могућности
да филтрира значајан и практичан скуп од не
колико стотина хиљада резултата. Важно је на
поменути да је мана то што Европеана има
толико врхунских метаподатака. Било који пого
дак за фразу „сликање реке” у Европеани је нај
вероватније веома релевантан погодак за ваш
упит. Дакле, развијање алатки за контекстуално
груписање и графички приказ да би резултати
претраге корисника имали смисла је од кључног
значаја.

Промена начина размишљања: ка културним
заједништву?
Приступ који овде заступамо заснива се на
јакој претпоставци: претпостављамо да уместо
покушаја да се задрже стара „складишта”
дигиталних информација, заједнице културног
наслеђа спремне су за информациони образац
повезаних података и на тај начин за размену
што више семантичког контекста. Само такав
начин размиљања о промени од обрасца порта
ла ка интерфејсу за програмирање апликација
(API) заиста има смисла.
Ова промена у размишљању велики је корак јер
захтева од институција одговорних за култур
но наслеђе да не мисле првенствено унутар
граница својих одређених збирки, него у смислу
онога шта ове колекције могу допринети већем
и сложенијем информационом континууму
у комбинацији са разним контекстуалним
ресурсима, омогућавајући корисницима да
претварају скупове података овог континуума у
знање које је битно за њихов контекст.
Идеја дакле није да се информације унапред
здруже у непроменљиве структуре за статичну

поновну употребу, већ да постану доступне за
једно са основним функцијама за неке ситуације
које Европеана не дефинише искључиво: елек
тронско-научна сарадња, дигиталне библиотеке
свих врста, сам портал Европеане. А основна
идеја би била да сви они користе Европеану као
неку врсту дигиталних културних добара.
У оквиру ове промене у начину размишљања,
институције одговорне за културно наслеђе мо
раће све више да се осећају као део веће зајед
нице делећи опште стандарде за организовање
информација и стављање истих на располагање.
Ефикасно рударење и поновно коришћење
обогаћених података
Издвајање корисних информација од метапода
така и других индексираних података рачунарски је веома темељан посао и због тога често
веома скуп за појединачне институције. Инфра
структура Европеане користи последња достиг
нућа у техникама за рударењa и обогаћивања
података да препозна особе, места, догађаје и
концепте. Ове додатне информације су доступне
за поновно коришћење у инфраструктури самих
институција.
Вишејезична подршка
Једна од највећих препрека за стварање пан
европског приступа предметима културног нас
леђа је вишејезично проналажење информација.
У будућим издањима, Европеана ће обезбеди
ти вишејезичне услуге као што су превођење
и проширивање упита, превод метаподатака,
правопис личних имена и назива места који
зависе од језика.
Поновна употреба услуга
Веб услуге које нуди интерфејс за програми
рање апликација Европеане може се користити
за побољшање функционалности веб интерфеј
са самих установа. На пример, како да групишу
своје скупове резултата на основу особа, места,
појмова итд. Такође, обимне геопросторне и
временске информације које нуди Европеана
могу се искористити за наменски хронолошки
преглед и апликације.
Проток података између самих установа и
Европеане треба посматрати као двосмеран.
Чезаре Конкордија, Штефан Градман, Шорд
Сиебинга, IFLA journal, март 2010.
Превела Весна Чонкић

НОВЕ КЊИГЕ
(У штампи)

О

бјављујемо 348 наслова нових књига и
електронских публикација, осим уџбеника
за основне и средње школе, које су припремље
не за штампу или су објављене у Војводини у
протекла три месеца (јануар, фебруар, март) 2011.
године. Скраћени записи су из компјутерске базе
БМС, а на основу каталогизације нових књига.
У поменутом периоду укупно је урађено 467 CIP
записа.
А, Б, В
АБАНИ, Крис
Pesma noći / Kris Abani ; preveo s engleskog Igor
Cvijanović. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2011. - 124 str. ;
21 cm
АВРАМОВИЋ, Ненад
Međunarodno javno pravo / Nenad Avramović. - 1. izd.
- Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2011.
- VIII, 225 str. ; 24 cm
АЛЕКСАНДРИЋ, Вера
Жена / Вера Александрић. - Инђија : Књижевни клуб
“Мирослав Мика Антић”, 2011. - 224 стр. : илустр. ; 21
cm
ALMǍJAN, Rodica
Învǎţǎmǎntul românesc din Voivodina / Rodica
Almǎjan. - Novi Sad : ICRV [i. e.] Institutul de Culturǎ al
Românilor din Voivodina, 2010. - X, 371 str. : ilustr. ; 23
cm
АНДЕРСЕН, Ханс Кристијан
Ружно паче : најлепше бајке / Ханс Кристијан
Андерсен ; [превод Петар Вујичић ; избор бајки Душан
Патић ; илустрације Вилхелм Педерсен и Лоренс
Фрелих]. - Нови Сад : Ружно паче ; Београд : Моно и
Мањана, 2011. - 287 стр. : илустр. ; 24 cm
ANDRAŠIĆ, Ivan
Izgradnja kuća nabijača u Sonti u XX. stoljeću / Ivan
Andrašić ; [fotografije Ivan Andrašić]. - Subotica : Zavod
za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2010. - 85 str. : ilustr. ; 19
cm

Први број Летописа

АНХЕЛ, Марија
Naše jezero / Marija J. D. Anhel i saradnik Kopun. Novi Sad : Ridi print studio, 2011. - 48 str. : ilustr. ; 21 cm
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АРСЕЊЕВ, Алексеј
Самовари у равници : руска емиграција у Војводини
/ Алексеј Арсењев. - Нови Сад : Змај ; Футог :
Уметничка радионица Завештање, 2011. - 291 стр. :
илустр. ; 21 x 30 cm
АРСИЋ, Смиља
Боје ветра / Смиља Арсић. - Петроварадин : Alfagraf,
2011. - 67 стр. ; 20 cm
AHMETOVIĆ, Haris
Ne dam te nikom / Haris Ahmetović. - Novi Sad : Prometej, 2011. - 35 str. : ilustr. ; 20 cm
АЏИЋ, Невенка
Zbirka zadataka iz Matematike 2 / Nevenka Adžić. - 1.
izd. - Novi Sad : Stylos art, 2011. - 83 str. ; 24 cm
АЏИЋ, Софија
Regionalna ekonomija Evropske unije / Sofija Adžić. Subotica : Ekonomski fakultet, 2011. - 379 str. : ilustr. ; 24
cm

Рукописна музикалија, 18. век

БАКИЋ, Мирко
Узрочници, творци и рушиоци Кордуна, Баније
и Војне крајине / Мирко Бакић. - Бачка Паланка :
Штампарија Станишић, 2011. - 150 стр. ; 20 cm
БАКОВИЋ, Благоје
Лепше је тебе чекати / Благоје Баковић. - Нови Сад :
Прометеј, 2011. - 150 стр. ; 21 cm
BÁLINT, József
Imádkozzál és dolgozzál! : ez egy földmívesnek az életrajza, amelyből minden ember tanulhatna / idősb Bálint
József. - Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet,
2010. - 235 str. : fotogr. ; 21 cm
БАЛЏЕР, Ентони
Engleski : usavršavanje / Anthony Bulger ; ilustracije J.-L. [Jean-Louis] Goussé ; preveo i prilagodio Goran
Živanović. - Novi Sad : Riznica lepih reči, 2011. - XI, 696
str. : ilustr. ; 18 cm
БАНДРИК, Шерами Д.
Suncokreti : roman o Vinsentu van Gogu / Šerami D.
Bandrik ; prevod s engleskog Dragana Ćirović. - 1. izd. Novi Sad : Stylos, 2011. - 409 str. ; 21 cm
BÁCS-Bodrogh vármegye egyetemes monografiája. 1.
köt. - Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2011.
- IV, 640 str. : ilustr. ; 27 cm
BÁCS-Bodrogh vármegye egyetemes monografiája. 2.
köt. / az utószót Pejin Attila írta. - Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2011. - VII, 619 str. : ilustr. ; 27 cm
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БЕГ, Драгутин
Раштимовани оркестар / Драгутин Бег. - Бачка
Паланка : Логос, 2011. - 112 стр. ; 21 cm
БЕЉАНСКИ, Стеван
Мали шашави албум моје велике фамилије / Стеван
Бељански ; [илустрације Владимир Бикицки]. - Нови
Сад : Дневник, 2011. - 68 стр. : илустр. ; 21 cm
БЕМ, Карло
Levoruki bombarder : Zvonko Vujin / Karlo Bem. - 1.
izd. - Subotica : Grafoprodukt, 2011. - 220 str. : fotogr. ; 20
cm
БЕРГСОН, Анри
Duhovna energija ; Misao i pokretljivost / Anri Bergson ; izbor i prevod s francuskog Petar Bojanić, Sanja Milutinović Bojanić. - Sremski Karlovci ; Novi Sad :
Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2011. - 279 str.
; 23 cm
BIGOVIĆ, Radovan
The Orthodox church in 21st century / Radovan
Bigović ; translated into english by Petar Šerović. - 2. izd.
- Beograd : Fondacija Konrad Adenauer, 2011. - 143 str. ;
17 cm
БИНГУЛАЦ, Зоран
Е6 : роман за увек младе / Зоран Бингулац. - 3. изд. Нови Сад : Прометеј, 2011. - 207 стр. ; 20 cm
BINGULAC, Zoran
E6 : a novel for the eternally young / Zoran Bingulac ;
translated by Nikola-Kolja Čajkanović. - Novi Sad : Prometej, 2011. - 209 str. ; 20 cm
БЛАТЕШИЋ, Александра
Gramatika italijanskog jezika / Aleksandra Blatešić. Novi Sad : Zmaj, 2011. - 96 str. ; 25 cm
БОГДАНОВИЋ, Милош
Prokletstvo nacije / Miloš Bogdanović. - 2. prošireno
izd. - Beograd : M. Bogdanović ; Novi Sad : Eden, 2011. 264 str. : ilustr. ; 21 cm
БОГДАНОСКИ, Наташа
Нови српски и интернационални кувар / Наташа
Богданоски. - Сремска Митровица : Имприматор, 2011.
- 512 стр. : илустр. ; 30 cm
БОЈКОВ, Ванче С.
Како да “читамо” телевизију = How to “read” television : (педагошко-медијске публикације) / Ванче С.
Бојков. - Нови Сад : Бис, 2011. - 130 стр. : илустр. ; 21
cm
БОТИЋ, Павле
Нови Црњански / Павле Ботић. - 1. изд. - Футог :
Писменик, 2011. - 234 стр. : илустр. ; 24 cm
БОШКОВИЋ, Милован Т.
Приче из старог кофера / Милован Т. Бошковић. Гајдобра : Вукова задужбина, Огранак, 2011. - 167 стр. :
илустр. ; 23 cm
БРАНКОВ, Владимир
Bela Crkva na raskršću vekova / Vladimir Brankov. 1. izd. - Novo Miloševo : Banatski kulturni centar, 2011. 206 str. : ilustr. ; 24 cm
БРДАРИЋ, Драгана
Priručnik za ratne veterane i članove njihovih porodica /
[prevele i prilagodile Dragana Brdarić, Branislava Vajagić,
Slađana Ljubičić]. - Novi Sad : Centar za ratnu traumu,
2011. - 36 str. : ilustr. ; 21 cm
БРКОВИЋ, Мирјана
Baršunaste pesme / Mirjana Brković. - Novo Miloševo :
Banatski kulturni centar, 2011. - 30, 30 str. ; 21 cm

БУКВАР азбучник / [уредник Душан Киук ;
илустратор Марианна Олегова Кићигина Петаковић]. Рума : Панонија, 2011. - [30, 30] стр. : илустр. ; 33 cm
БУТОРАЦ, Бојана
Gramatika latinskog jezika / Bojana Butorac, Piroška
Segedi. - Novi Sad : Zmaj, 2011. - 80 str. ; 25 cm
ВАЈГАНД, Драган
Priručnik o sovicama (Noctuidae, Lepidoptera) na svetlosnoj klopci / Dragan Vajgand. - Sombor : Garden print,
2011. - 180 str., [10] listova s tablama : ilustr. ; 25 cm
ВАЈДЕНХАЈМ, Јоханес
Марезијана / Јоханес Вајденхајм ; избор, превод и
поговор Томислав Бекић. - Врбас : Културни центар
Врбаса, 2011. - 369 стр. : илустр. ; 20 cm
ВАЈДЕНХАЈМ, Јоханес
Повратак у Марези : роман / Јоханес Вајденхајм ;
превео с немачког Томислав Бекић. - 3. изд. - Врбас :
Културни центар Врбаса, 2011. - 378 стр. ; 20 cm
ВАЈЗМАН, Ричард
Čudnologija / Ričard Vajzman : prevod s engleskog
Dragana Rajkov-Šimić. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art,
2011. - 266 str. : ilustr. ; 21 cm
ВАСИЋ, Никола
Банатски возови : [поезија] / Никола Васић
Тополовачки. - Кикинда : Клуб књижевника “Душко
Трифуновић”, 2011. - 85 стр. : илустр. ; 20 cm
WATER policy and law : an evolving nexus / editor
Slavko Bogdanović. - Novi Sad : Faculty of Law of the
University Business Academy : Faculty of Sciences, 2011.
- XL, 248 str. : ilustr. ; 24 cm
ВАТЕРПОЛО клуб Војводина Нови Сад, Србија :
1935-2010. - Петроварадин : Симбол, 2011. - 157 стр. :
илустр. ; 23 cm
ВАТИМО, Ђани
Subjekat i maska : Niče i problem oslobođenja /
Đani Vatimo ; preveo s italijanskog Saša Hrnjez. - Novi
Sad ; Sremski Karlovci : Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića, 2011. - 376 str. ; 23 cm
ВИГ, Золтан
Stanje i perspektive ekološkopravne regulative u Srbiji /
od Zoltana Viga i Tamare Gajinov. - Novi Sad : Fakultet za
evropske pravno-političke studije, 2011. - 174 str. ; 24 cm
ВИДОВИЋ, Вид
Сјај зарђалих ракета : концепт ваздушно-космичке
битке / Вид Видовић. - Нови Сад : Еколошки покрет
града Новог Сада, 2011. - 394 стр. : илустр. ; 25 cm
ВИЛСОН, Џеклин
Kofer klinka / Džeklin Vilson ; ilustracije Nik Šarat ; s
engleskog prevela Vesna Sofrenović. - Novi Sad : Ružno
pače ; Beograd : Mono i Manjana, 2011. - 133 str. : ilustr.
; 19 cm
ВЛАЈКОВ, Миленко
Racionalno-emotivno bihejvioralna terapija : priručnik
/ Milenko Vlajkov. - Novi Sad : Futura publikacije, 2011. 202 str. ; 24 cm
ВЛАХОВИЋ, Радован
Nenajavljeno kao smrt : facebook beleške I / Radovan
Vlahović ; [fotografije Dragan Belić]. - Novo Miloševo :
Banatski kulturni centar, 2011. - 101 str. : fotogr. ; 21 cm
VOJVOĐANSKE bare : vrednosti i mogućnosti / [urednik Gabor Mesaroš]. - Subotica : Udruženje Protego, 2011.
- 88 str. : ilustr. ; 24 cm

ВОЈИНОВИЋ, Марина
Казна и дар / Марина Војиновић. - Сремски
Карловци : Бранково коло, 2011. - 88 стр. ; 20 cm
VREME rasnih pasa : analiza i sistematizacija
umetničkog stvaralaštva Karolja Vičeka / [prevod Kristina Rac, Marta Varju, Anamarija Viček]. - Novi Sad : Playground produkcija : Zavod za kulturu Vojvodine ; Senta :
Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara, 2011. - 183 str. :
fotogr. ; 21 cm + 1 elektronski optički disk (DVD)
ВУЈИЋ, Добрила
Upravljanje ljudskim resursima : izvor poslovne
uspešnosti / Dobrila Vujić. - 2. dopunjeno i izmenjeno izd.
- Novi Sad : Fakultet za pravne i poslovne studije : Prometej, 2011. - 387 str. : ilustr. ; 24 cm
ВУЈИЋ, Твртко
Svedok pakla : reportaže sa lica mesta / Tvrtko Vujić ;
[prevod Vladimir Popin ; fotografije Čaba Talan ... [et al.]].
- Novi Sad : Magyar Szó, 2011. - 382 str. : ilustr. ; 21 cm
ВУКАЈЛОВИЋ, Стеван
Crveni leš cveta : zbirka pesama / Stevan Vukajlović. Novi Sad : Bistrica, 2011. - 56 str. ; 21 cm
ВУКАШИНОВИЋ, Милорад
Рат за душе људи / Милорад Вукашиновић. - Нови
Сад : М. Вукашиновић, 2011. - 189 стр. ; 21 cm
VUKIĆEVIĆ, Slavoljub J.
Privredni ugovori / Slavoljub J. Vukićević. - 1. izd. Novi Sad : Kopi komerc, 2011. - 312 str. ; 24 cm
VUKIĆEVIĆ, Slavoljub J.
Privredno pravo / Slavoljub J. Vukićević. - 1. izd. - Novi
Sad : Kopi komerc, 2011. - 216 str. ; 24 cm
ВУКОЛИЋ, Никола
Kuća predaka, opet / Nikola Vukolić ; [izbor i pogovor
Zorica Turjačanin]. - Novi Sad : Prometej, 2011. - 119 str.
; 20 cm
ВУКСАНОВИЋ, Гордана
Poplave : uzroci, posledice i postupci za njihovo
istraživanje : Jaša Tomić 2005. / Gordana Vuksanović. Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju, 2011.
- 193 str. : ilustr. ; 20 cm
ВУКСАНОВИЋ, Миро
Семољ гора : азбучни роман у 878 прича о ријечима
/ Миро Вуксановић. - Београд : Београдска књига,
2011. - 487 стр. ; 21 cm. - (Одабрани романи Мира
Вуксановића)
ВУЛЕТИЋ, Витомир
Достојевски и универзална конфликтност / Витомир
Вулетић. - Нови Сад : Академска књига, 2011. - 135 стр.
; 18 cm
ВУЛЕТИЋ, Пламенка
Kuglof za početnike / Plamenka Rozina Vuletić ; [ilustracije Ivan Živkov, Nikola Blagojević, Sandra Urban]. Sremski Karlovci : NO Karom, 2011. - 60 str. : ilustr. ; 21
cm
ВУЛФ, Тони
Живот Исуса Христа : Нови завет / Тони Вулф ;
[текст Ана Казалис ; превод са италијанског Слађана
Милинковић]. - 1. српско изд. - Нови Сад : Trio, 2011. 59 стр. : илустр. ; 27 cm
ВУЊАК, Ненад
Bankarstvo : bankarski menadžment / Nenad M. Vunjak, Ljubomir D. Kovačević. - (2. izmenjeno i dopunjeno
izd.). - Subotica : Ekonomski fakultet ; Travnik : Internacionalni Univerzitet ; Bečej : Proleter, 2011. - XVI, 452 str.
: ilustr. ; 24 cm
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ВУЧКОВИЋ, Дарко
Збирка задатака из основа електротехнике :
електромагнетизам наизменичне струје / Дарко
Вучковић. - Нови Сад : Д. Вучковић, 2011. - 307 стр. :
граф. прикази ; 25 cm

Г, Д, Ђ, Е
GAVRILOVIĆ, Darko
Between liberalism and democracy / Darko Gavrilović,
Srđan Šljukić, Ljubiša Despotović ; [translated by Lidija
Kapičić]. - Novi Sad : Center for History, Democracy and
Reconciliation : Grafomarketing, 2011. - 115 str. ; 21 cm
ГАЛОГАЖА, Милан
Кризни менаџмент Србије / Милан Галогажа. Сремска Каменица : Славенски интелектуални ресурси,
2011. - 707 стр. ; 24 cm
ГАЛОГАЖА, Милан
Русија : филозофија, историја и геостратегија из
права на живот / Милан Галогажа, Марина Галогажа. Сремска Каменица : Славенски интелектуални ресурси,
2011. - 832 стр. : илустр. ; 24 cm
ГАШОВИЋ, Милан
Menadžment proizvoda / Milan Gašović. - Subotica :
Ekonomski fakultet, 2011. - 286 str. : graf. prikazi, tabele ;
23 cm
ГЕНЕВАЈН, Јован
Tri koraka ispred mene : pesme / Jovan Genevajn-Jovgen. - Novi Sad : J. Genevajn, 2011. - [4], 41 list : autorova
slika ; 21 cm
GOMBOS Szabó, Zsófia
Zenta katolikus egyházközségeinek története / Gombos
Szabó Zsófia. - Novi Sad : Agapé, 2010. - 80 str. : ilustr. ;
24 cm
ГРАЂАНСКО васпитање : VIII разред основне
школе / [ауторке Смиљана Грујић ... и др.]. - Београд :
Министарство просвете, 2011. - 88 стр. : илустр. ; 28 cm
GRÜN, Anselm
Az igazi boldogság nagy könyve / Anselm Grün ; [fordította Szabó Katalin]. - Novi Sad : Agapé, 2011. - 320 str. ;
19 cm
ДАВИДОВ, Динко
Српска стематографија : Беч 1741. / Динко Давидов.
- Нови Сад : Прометеј, 2011. - 139 стр. : илустр. ; 24 cm
ДАМЈАНОВИЋ, Александар
Стидљиви хук фрушкогорских водопада /
Александар Дамјановић. - Петроварадин : Maxima graf,
2011. - 219 стр. : илустр. ; 21 cm
ДАНИЛОВИЋ, Драгана
Жирафа ми је рекла / Драгана Цица Даниловић. Кикинда : Народна библиотека “Јован Поповић”, 2011.
- 44 стр. : илустр. ; 24 cm
ДВАДЕСЕТ година упорности
20 година упорности, ентузијазма--- / [уредник Нада
Јулинац]. - Бачка Паланка : Геронтолошки центар, 2011.
- 112 стр. : илустр. ; 30 cm
DEVIĆ, Josipa
Križni put mladih župe Uskrsnuće Isusovo / Josipa Dević ; fotografije Antonija Sudarević. - Subotica : J.
Dević : Župa Uskrsnuće Isusovo, 2011. - 64 str. : ilustr. ;
14 cm
ДЕМИЋ, Мирко
Ćilibar, med, oskoruša / Mirko Demić. - 3. izd. - Zrenjanin : Agora, 2011. - 210 str. ; 21 cm
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ДЕО енергетског биланса Републике Србије који се
односи на Аутономну Покрајину Војводину : план за
2011. годину. - Нови Сад : Покрајински секретаријат
за енергетику и минералне сировине, 2011. - 56 стр. :
табеле ; 23 cm
ДЕСПОТОВИЋ, Иван
Прекорачења / Иван Деспотовић. - Сремски
Карловци : Бранково коло, 2011. - 118 стр. ; 20 cm
ДИБИ, Жорж
Društvo u XI i XII veku u makonskom kraju / Žorž Dibi
; prevela s francuskog Mima Aleksendrić. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića,
2011. - 660 str. ; 23 cm
ДИКАМИЛО, Кејт
Buđenje tigra / Kejt Dikamilo ; prevela Branka Miličić.
- Beograd : Mono i Manjana ; Novi Sad : Ružno pače,
2011. - 107 str. : autorova slika ; 19 cm
ДИМИЋ, Жарко
Сремски Карловци / Жарко Димић. - 1. изд. Сремски Карловци : Каирос, 2011. - 268 стр., [8] стр. с
таблама : илустр. ; 21 cm
ДОДИЋ, Синиша
Bioprocesna oprema / Siniša Dodić, Stevan Popov. Novi Sad : Tehnološki fakultet, 2011. - [12], 230 str. : ilustr. ; 25 cm
ДОЕРТИ, Пол
Pesma gladijatora / Pol Doerti ; prevod s engleskog
Mirko Jakovljević. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2011. 339 str. ; 21 cm
ДРАГИН, Саша
Reprodukcija životinja : praktikum za studente
stočarstva / Saša Dragin, Ivan Stančić, Mihajlo Erdeljan.
- Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2011. - IV, 120 str. :
ilustr. ; 24 cm
ДРАШКОВИЋ, Боро
Круг маслином / Боро Драшковић. - Нови Сад :
Позоришни музеј Војводине, 2011. - 312 стр. : илустр.
; 21 cm
DUDÁS, Gyula
A zentai csata : monografiai részlet Zenta város
történetéből / irta Dudás Gyula ; előszóval bevezette Szilágyi Sándor. - Újvidék : Forum ; Zenta : Vajdasági Magyar
Művelődési Intézet, 2011. - VIII, 84 str. : tabele ; 19 cm
ЂИЛАС, Гордана
Сећање које се није догодило / Гордана Ђилас. Нови Сад : Футура публикације, 2011. - 73 стр. ; 21 cm
ЂУРАНОВИЋ, Александар П.
Хришћански празници и народни обичаји Срба
у Даљу / Александар П. Ђурановић ; [фотографије
Александар П. Ђурановић]. - Даљ : Српска православна
парохија, 2011. - 210 стр. : фотогр. ; 24 cm
ЂУРИН, Васа
Песме / Васа Ђурин. - Српска Црња : В. Ђурин,
2011. - 57 стр. : ауторова слика ; 24 cm
ЂУРИЋ, Ђорђе
Психологија и образовање : основе педагошке
психологије / Ђорђе М. Ђурић. - Нови Сад : Факултет
за правне и пословне студије : Прометеј, 2011. - 254
стр. ; 24 cm
ЂУРИЋ, Милисав
Жарко Марјановић Тоза : (монографија) / Милисав
Ђурић. - 1. изд. - Инђија : Књижевни клуб “Мирослав
Мика Антић”, 2011. - 160 стр. : илустр. ; 21 cm

EVROPSKA unija i rodna ravnopravnost. Knj. 3 / [urednica Zorana Šijački]. - Novi Sad : Pokrajinski zavod za
ravnopravnost polova, 2011. - 114 str. ; 22 x 24 cm
EZÜST híd : válogatás XX. századi magyar költők szerelmes verseiből : 66 költő 77 verse = Srebrni most : izbor
iz ljubavne poezije mađarskih pesnika XX veka : 77 pesama od 66 pesnika / [válogatta és fordította Fehér Illés]. Újvidék : Családi Kör, 2011. - 285 str. ; 21 cm
ENCIKLOPEDIJA drevnih mitova i kultura / [prevod sa
engleskog Aleksandra Barać Grujin]. - Sremska Mitrovica :
Imprimator, 2011. - 718 str. : ilustr. ; 30 cm
ЕРАКОВИЋ, Борислава
Rečnik englesko-srpski, srpsko-engleski / Borislava
Eraković. - Beograd : Teatar Za, 2011. - IX, 432 str. ; 24
cm
ЕРАКОВИЋ, Борислава
Rečnik englesko-srpski, srpsko-engleski / Borislava
Eraković. - Novi Sad : Liber, 2011. - IX, 432 str. ; 24 cm
ЕТИКА пословања / Бранко Баљ ... [и др.]. Суботица : Економски факултет, 2011. - 361 стр. ; 24 cm

Триод цветни, Мркшина црква, 1566.

Ж, З, И
ЖИВАНОВИЋ, Лазар
Запљускивање времена / Лазар Живановић. - Ириг :
Српска читаоница, 2011. - 70 стр. ; 20 cm
ЖИВАНОВИЋ, Лазар
Сећања осветљавају самоћу / Лазар Живановић
; [књигу ликовно опремио аутор]. - Ириг : Српска
читаоница, 2011. - 79 стр. : фотогр. ; 20 cm
ЖИВАНОВИЋ, Лазар
Теореме по Лазару / Лазар Живановић. - Рума :
Градска библиотека, 2011. - 55 стр. : ауторова слика ;
20 cm
ЖИГРАИ, Иштван
Analitička hemija - neorganska kvalitativna analiza /
Ištvan Žigrai, Đenđi Vaštag, Slobodan Gadžurić. - Novi
Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2011. - 164 str. : ilustr. ; 22 cm
ЖУРИЋ, Вуле
Katenačo / Vule Žurić. - Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, 2011. - 147 str. ; 22 cm
ZABOSNÉ Geleta, Piroska
Így zajlott az életem : önéletírás / Zabosné Geleta Piroska. - Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2010.
- 417 str. : fotogr. ; 21 cm
ЗАДРЕПКО, Мирослав
Нєнормалне = Ludilo : двоязична руско-сербска
кнїжка поезиї / Мирослав Задрепко. - Нови Сад : Руске
слово, 2011. - 109 стр. ; 16 x 17 cm

ЗБИРКА оријентационих задатака за припрему
пријемног испита из српског језика и књижевности
: за упис на прву годину Правног факултета у Новом
Саду. - 3. изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за
издавачку делатност, 2011. - 88 стр. ; 23 cm
ЗБИРКА песама / група аутора ; [уредник Милош
Јефтић]. - 1. изд. - Рума : Библиофил, 2011. - 80 стр. ;
21 cm
ZBIRKA rešenih zadataka iz matematičke analize
1 / Momčilo Novković ... [et al.]. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2011. - 373 str. ; 24 cm
ЗВИЗДИЋ, Љубенко
Kad su anđeli plakali / Ljubenko Zvizdić. - 2. izd. Novi Sad : Bistrica, 2011. - 170 str. ; 21 cm
ЗЕЉКОВИЋ, Милан
Tehnologija obrade i obradni sistemi za struganje i brušenje : priručnik / Milan Zeljković, Aleksandar
Živković. - Temerin : Fabrika kotrljajućih ležaja i kardana,
2011. - 98 str. : ilustr. ; 25 cm
ЗЛОЧИНИ окупатора и њихових помагача у
Војводини против Јевреја : (истребљење, депортација,
мучење, хапшење, пљачка) / приредио Драго Његован. Нови Сад : Прометеј : Мало историјско друштво, 2011.
- 355 стр. : илустр. ; 30 cm
ЗОМБАРТ, Вернер
Luksuz i kapitalizam / Verner Zombart ; sa nemačkog
prevela Hana Ćopić. - Novi Sad : Mediterran publishing :
Kulturni centar Novog Sada, 2011. - 208 str. ; 21 cm
ЗУБАНОВИЋ, Слободан
У три и десет за Руму / Слободан Зубановић. - Нови
Сад : Културни центар Новог Сада, 2011. - 110 стр. ; 22
cm
IVANOVIĆ, Josip
Az osztályozás művészete / Josip Ivanović ; [fordította Pálics Márta]. - Újvidék : Forum ; Szabadka : Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2010. - 248 str. : ilustr. ; 25 cm
ИВАНОВИЋ, Радомир В.
Писци и посредници : књижевне студије и огледи /
Радомир В. Ивановић. - 1. изд. - Нови Сад : Змај, 2011. 272 стр. : ауторова слика ; 24 cm
ИВКОВ, Весна
Прва хармоника Војводине : Фестивал народне
музике Стапар, 2009. / Весна Ивков. - Сомбор : Градски
музеј, 2011. - 120 стр. : илустр., ноте ; 24 cm
INKLUZIVNA predstava “Čarobna šuma” / [urednica
Zorica Petrović]. - Inđija : Prijatelji dece Opštine, 2011. [30] str. : ilustr. ; 15 cm
INTERNATIONAL Scientific Conference Exercise and
Quality of Life (2 ; 2011 ; Novi Sad)
Proceedings book / 2nd International Scientific Conference Exercise and Quality of Life, Novi Sad, March 2426, 2011 ; editors-in-chief Milena Mikalački and Gustav
Bala. - Novi Sad : Faculty of Sport and Physical Education,
2011. - 482 str. : ilustr. ; 30 cm
INTERREGIONÁLIS Nemzetközi Tudományos Konferencia (2 ; 2009 ; Dunaújváros)
Duna-térségi kohézió : tanulmánykötet amely készült a
II. Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferencia Dunaújvárosi Főiskola, 2009. július 1-2 - előadásai alapján
= Danube-area cohesion / 2nd Interregional International
Scientific Conference, College of Dunaújváros, Hungary,
1-2 July, 2009 ; [szerkesztette Veres Lajos]. - Szabadka :
Čikos group, 2010. - 438 str. : ilustr. ; 25 cm
април 2011 – гласило бмс – вести

27

ИСАКОВ, Миодраг
Titonik / Miodrag Isakov. - 1. izd. - Kać : Kopi komerc,
2011. - 244 str. ; 25 cm
ISPÁNOVICS Csapó, Julianna
A bácskai magyar irodalmi kultúra előtörténete a régió
magyar könyvkiadása szempontjából / Ispánovics Csapó
Julianna. - Újvidék : Filozofski fakultet, Odsek za hungarologiju, 2011. - 475 str. ; 23 cm

Ј, К, Л, Љ
ЈАКОВЉЕВИЋ-Шевић, Тијана
Dečije igre u Novom Sadu : u prvoj polovini dvadesetog
veka / Tijana Jakovljević-Šević. - Novi Sad : Muzej grada
Novog Sada, 2011. - 152 str. ; 21 cm
ЈАНАРАС, Христо
Рационализам и друштвена пракса / Христо Јанарас
; са грчког превео С. Јакшић. - Нови Сад : Беседа, 2011.
- 349 стр. ; 21 cm
ЈАЊАТОВИЋ, Александар
Књига о пумпама у системима за одводњавање :
смернице за пројектовање пумпних станица високе
енергетске ефикасности / Александар Ј. Јањатовић. - 1.
изд. - Нови Сад : Фељтон, 2011. - [8], 75 стр. : илустр.
(делимично у бојама) ; 24 cm
ЈАЊУШИЋ, Драган
Menadžment kvaliteta / Dragan Janjušić. - Novi Sad :
Cekom books, 2011. - 213 str. : ilustr. ; 25 cm
ЈАРИЋ, Светислав
Бесмртни патријарх = The Immortal Patriarch /
[аутор Светислав М. Јарић ; превод на енглески
Душан Грбић]. - Београд : Центар за истраживање,
документацију и информисање, 2011. - 504 стр. :
илустр. ; 29 cm
ЈЕВРИЋ, Милорад
Проучавање српског реализма / Милорад Јеврић. Нови Сад : Змај, 2011. - 331 стр. ; 24 cm
ЈЕВТИЋ, Милош
Семољ Мира Вуксановића / [разговоре водио]
Милош Јевтић. - Београд : Београдска књига, 2011. 275, [18] стр. : факс., фотогр. ; 21 cm
ЈЕДНАК, Јово
Osnovi ekonomije : mikroekonomija, makroekonomija
/ Jovo Jednak, Radovan Tomić. - 7. izmenjeno i dopunjeno
izd. - Novi Sad : Alfa-graf NS, 2011. - XIII, 458 str. : graf.
prikazi ; 24 cm
ЈЕРИНИЋ, Драгослав
Радно право / Драгослав Јеринић. - Нови Сад :
Cekom books, 2010. - 310 стр. ; 25 cm
ЈОВАНОВИЋ, Зора
Gramatika nemačkog jezika / Zora Jovanović. - 2. izd. Novi Sad : Zmaj, 2011. - 79 str. ; 25 cm
ЈОВАНОВИЋ, Радмила
Анђели моји, хајде да летимо / Радмила Јовановић. 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2011. - 453 стр. ; 17 cm
ЈОВАНОВИЋ, Софија
Терај кера, лутко моја бела--- : војвођански речник
за панонце-почетнике / Соња Бајандићева Јовановић.
- (3. допуњено изд.). - Нови Сад : Дневник, 2011. - 142
стр. ; 21 cm
ЈОВИЧИЋ, Драгољуб
Poslovno komuniciranje / Dragoljub Jovičić, Suzana
Salai. - Novi Sad : Visoka poslovna škola strukovnih studija, 2011. - 252 str. : ilustr. ; 24 cm
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ЈОКАНОВИЋ, Владимир
Михаило Мика - Петровић : 1863-1934 / Владимир
Т. Јокановић, Миодраг Јевтић, [Елизабета Ристановић].
- Нови Сад : Српска академија медицинских наука СЛД, 2011. - 170 стр. : илустр. ; 24 cm
ЈУРИЋ, Паулина
Iz pesničkog oka : pesme / Paulina Jurić. - Novi Sad : P.
Jurić, 2011. - 428 str. ; 21 cm
КАПАХЕР, Валтер
Muvlja palata / Valter Kapaher ; preveo s nemačkog
Relja Dražić. - Novi Sad : Futura publikacije : P. Heis,
2011. - 153 str. ; 21 cm
КАРАВИДИЋ, Бојана
Da li je gradić na fejsu? : podgrađe Petrovaradinske
tvrđave u 22 slike, za sve uzraste = Is Gradic on the Face?
: The Lower town of Petrovaradin fortress in 22 photos,
for all ages / [urednik i tekst Bojana Karavidić ; fotografija
i prevod Kaća Lazukić Ljubinković ; ilustracije Sašenjka
Meljinkov Ivanović]. - Petrovaradin : Suburbium, 2011. 24 str. : ilustr. ; 24 cm
КВАС, Корнелије
Istina i poetika / Kornelije Kvas. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2011. - 221 str. ; 18 cm
КЛАЈН, Иван
Речник језичких недоумица / Иван Клајн. - 12. изд. Нови Сад : Прометеј, 2011. - 299 стр. ; 20 cm
КНЕЖЕВИЋ, Вуксан
Отисци : приче / Вуксан Кнежевић. - Зрењанин :
Градска народна библиотека “Жарко Зрењанин”, 2011. 198 стр. ; 21 cm
КНЕЖЕВИЋ-Флорић, Оливера
Teorijski pristup razvoju pedagoškog menadžmenta : sa
hrestomatijom / Olivera Knežević-Florić, Milka Oljača. Novi Sad : Savez pedagoških društava Vojvodine, 2011. 323 str. ; 24 cm
KOVAČEVNÉ Fehér, Ilona
Csoda és csoroszlya : önéletírás / Kovačevné Fehér Ilona. - Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2010. 316 str. : fotogr. ; 23 cm
КОВРЛИЈА, Весна
Песници у песмама = Poets in poems / Весна
Коврлија. - Нови Сад : Прометеј, 2011. - 80 стр. :
илустр. ; 20 cm
КОНСТАНТИНОВИЋ, Стеван
Русинска усмена књижевност : студија / Стеван
Константиновић. - 1. изд. - Нови Сад : Руске слово,
2011. - 96 стр. ; 21 cm
КОПУН, Златко
Njemu - njoj / Kopun Zlatko i Marija J. D. Anhel. Novi Sad : Ridi print studio, 2011. - 103 str. ; 21 cm
КОРАДО-Поп, Барбара
Potera za Sezanom / Barbara Korado Poup ; prevod s
engleskog Zvezdana Šelmić. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos,
2011. - 386 str. ; 21 cm
КОРАЋЕВИЋ, Радмила
Zbirka saveta kako da--- / Radmila Koraćević. - Novo
Miloševo : Nikasso-NM, 2011. - 113 str. ; 21 cm
КОСАНОВИЋ, Богдан
Српске и црногорске теме у руској поезији Првог
српског рата / Богдан Косановић. - Нови Сад :
Филозофски факултет, Одсек за славистику, 2011. - 265
стр. : илустр. ; 21 cm

КОСТИЋ, Лаза
Лаза Костић / приредио Љубомир Симовић. - Нови
Сад : Издавачки центар Матице српске, 2011. - 441 стр.
; 24 cm
KOCVÁR, Vladimír
Typikon : úvod a dejiny / Vladimír Kocvár. - 1. vyd. Београд : Висока школа - академија српске православне
цркве за уметности и конзервацију, 2010. - 69 str. ; 21
cm
KOCSIS, Antal
Mesélnek a cserépdarabok--- / Kocsis Antal ; grafika
Bátori Tünde. - Topolya : A. Kocsis, 2010. - 61, 59 str. :
ilustr. ; 21 cm
КОЧИЋ, Петар
Петар Кочић / приредио Светозар Кољевић. - Нови
Сад : Издавачки центар Матице српске, 2011. - 275 стр.
; 24 cm
КРАВЧЕНКО, Кирил Албертович
Управљање великом компанијом / К. [Кирил] А.
Кравченко, В. [Валериј] П. Мешалкин ; [превод Иван
Голушин]. - Нови Сад : Факултет техничких наука,
2011. - II, 282 стр. : граф. прикази ; 24 cm
КРЕСТИЋ, Василије
Историчар у времену преломних и судбинских
одлука : (интервјуи и изјаве 1985-2010) / Василије Ђ.
Крестић. - Нови Сад : Прометеј, 2011. - 488 стр. ; 24 cm
КРИСТЕВА, Јулија
Ljubavne povesti / Julija Kristeva ; prevela s francuskog
Mira Žiberna. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2011. - 404 str. ; 23 cm
КРИСТИН, која је махала из воза : савремена
бугарска прича / приредио Михајло Пантић. - Нови Сад
: Културни центар Новог Сада, 2011. - 255 стр. ; 22 cm
KRMPOTIĆ, Milan
Bunjo dida moga / Milan Krmpotić. - 2. dopunjeno izd.
- Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2011. - 87 str. :
ilustr. ; 24 cm
КРСМАНОВИЋ, Веселин
Voleo sam te sutra--- / Veselin Krsmanović. - Bačka Topola : Panonia-print, 2011. - 96 str. ; 21 cm
КРСМАНОВИЋ, Цвијета
Košarka / Cvijeta Krsmanović. - Istočno Sarajevo :
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, 2011. - 313 str. : ilustr.
; 24 cm
КРСТИЋ, Бошко
Legenda o čuvarima azura / Boško Krstić. - Subotica :
B. Krstić, 2011. - 96 str. : ilustr. ; 23 cm
КРЧМАР, Весна
Меланија Бугариновић : примадона чаробног гласа /
Весна Крчмар. - Нови Сад : Музичка омладина, 2011. 213 стр. : илустр. ; 24 cm
КСЕНОФОНТ
Ekonomija / Ksenofont ; sa starogrčkog prevela i povremeno komentarisala Slađana Milinković. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2011. - 211 str. ; 18 cm
КУЉИЋ, Рајко
Друштво и спорт : социологија и социологија спорта
/ Рајко Куљић, Драган Коковић. - Нови Сад : Д. Куљић :
Д. Коковић, 2011. - 358 стр. ; 24 cm
ЛАСТАВИЦА, Дане
Hrvatski genocid nad srpskim i jevrejskim narodom u
koncentracionom logoru Gospić (Lika) 1941-45, a Srbima
i 1991- ---? / Dane Lastavica. - Novi Sad : D. Lastavica,
2011. - XIII, 746 str. : ilustr. ; 25 cm

ЛАУШЕВ, Лазар С.
На крилима маште : песме / Лазар С. Лаушев. Житиште : Библиотека “Бранко Радичевић”, 2011. - 96
стр. ; 21 cm
ЛЕБОВИЋ, Злата
Dijalog o zlu i dobru : razgovori pisca i glumice / Zlata
Lebović. - Novi Sad : Pozorišni muzej Vojvodine : Zavod
za kulturu Vojvodine, 2011. - 270 str. : fotogr. ; 21 cm
ЛЕВИ, Емил
Osnovi elektroenergetike : elektroenergetski pretvarači /
Emil Levi, Vladan Vučković, Vladimir Strezoski. - 4. izd. Novi Sad : Stylos, 2011. - 173 str. : graf. prikazi ; 24 cm
ЛЕВИ-Строс, Клод
Mitologike. 4, Goli čovek / Klod Levi-Stros ; sa francuskog preveli Pavle Sekeruš ... [et al.]. - Novi Sad : Prometej, 2011. - 843 str. ; 24 cm
ЛЕ Нинез, Ален
Сатор : загонетка тајанственог квадрата : историјски
роман / Ален Ле Нинез ; са француског превела Анђа
Петровић. - 1. изд. - Нови Сад : Stylos art, 2011. - 222
стр. : илустр. ; 21 cm
ЛОВРЕНСКИ, Душан
Социјалдемократија и друштвени развој Србије /
Душан Ловренски. - Нови Сад : Ortomedics, 2011. - 257
листова ; 30 cm
LOVRIĆ, Marija
Galeb : na rubu bajke / Marija Lovrić ; [ilustracije
Csernik Attila]. - Novi Sad : M. Lovrić, 2011. - 36 str. :
ilustr. ; 19 cm
ЛОЗАНОВ-Црвенковић, Загорка
Statistika u farmaciji / Zagorka Lozanov-Crvenković.
- Novi Sad : Medicinski fakultet, 2011. - 226 str. : graf.
prikazi ; 24 cm

М, Н, Њ
МАКСИМОВИЋ, Јован
Uvod u medicinu sa teorijom medicine / Jovan
Maksimović. - 2. preštampano izd. - Novi Sad : Medicinski
fakultet, 2011. - 242 str. : ilustr. ; 24 cm
МАЛЕНЧИЋ, Ђорђе
Praktikum iz biohemije biljaka / Đorđe Malenčić, Milan
Popović. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2011. - 131
str. : tabele, graf. prikazi ; 21 cm
МАЛЕТИЋ, Горан
Врлина је здравље душе / Горан Малетић ;
[фотографије Милан Ђукановић]. - Мачвански
Метковић : Агенција за издавање часописа “Битва”,
2011. - 340 стр. : илустр. ; 30 cm
MANIFEST o malim jezerima / prevod Aleksandra
Mladenović. - Subotica : Udruženje Protego, 2011. - 20 str.
: ilustr. ; 24 cm
МАНРО, Алис
Previše sreće : pripovetke / Alis Manro ; preveo sa engleskog Predrag Šaponja. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora,
2011. - 299 str. ; 21 cm
МАРКОВИЋ, Ненад
Reinženjering : skripta / Nenad Marković, Miodrag
Pavlović, Radovan Vladisavljević. - Novi Sad : Cekom
books, 2010. - 134 str. : ilustr. ; 25 cm
МАРОКУ, Лучано
Случај убијеног атентатора / Лучано Мароку ;
превела Гордана Суботић. - 1. изд. - Нови Сад : Stylos
art, 2011. - 215 стр. ; 21 cm
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МАСТРОЛОНАРДО, Рафаело
Pismo Leontini / Rafaelo Mastrolonardo ; prevod s italijanskog Gordana Subotić. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art,
2011. - 325 str. ; 21 cm
MATEMATIČKA analiza 1 : uvodni pojmovi i granični
procesi / Ilija M. Kovačević ... [et al.]. - Novi Sad :
Факултет техничких наука, 2011. - 157 str. : ilustr. ; 24
cm
MATEMATIČKA analiza I : diferencijalni i integralni
račun : obične diferencijalne jednačine / Ilija Kovačević ...
[et al.]. - Novi Sad : Symbol, 2011. - 280 str. : ilustr. ; 24
cm
МАТИЈЕВИЋ, Владан
Vrlo malo svetlosti : roman-omnibus / Vladan
Matijević. - 2. izd. - Zrenjanin : Agora, 2011. - 257 str. ; 21
cm
МАТИЈЕВИЋ, Владан
Prilično mrtvi : priče / Vladan Matijević. - 1. izd. Zrenjanin : Agora, 2011. - 134 str. ; 21 cm
МАТИЈЕВИЋ, Владан
Časovi radosti : roman / Vladan Matijević. - 1. izd. Zrenjanin : Agora, 2011. - 148 str. ; 21 cm
МЕЂУ јавом и мед сном : одабране песме Лазе
Костића ; Похвала Прометеју : одабрани наводи
о песништву Лазе Костића / приређивач Милан
Степановић. - Сомбор : Златна грана ; Београд :
Удружење српских издавача, 2011. - 344 стр. : илустр. ;
24 cm
MEĐUNARODNA naučna konferencija o negovanju talenata (3 ; 2011 ; Kanjiža)
U službi talenata : zbornik radova / III. međunarodna
naučna konferencija o negovanju talenata, Kanjiža,
19. mart 2011. = A tehetségek szolgálatában :
szöveggyűjtemény / III. Nemzetközi Tudományos Tehetséggondozó Konferencia, Magyarkanizsa, 2011. március
19-én. - Kanjiža : Regionalni centar za profesionalni razvoj
zaposlenih u obrazovanju = Magyarkanizsa : Regionális
Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ, 2011. - 200 str.
; 23 cm + 1 elektronski optički disk (CD-ROM)
МЕЂУНАРОДНО научно саветовање Ризик и
безбедносни инжењеринг (6 ; 2011 ; Копаоник)
Ризик и безбедносни инжењеринг : зборник радова
6. међународног научног саветовања, Копаоник 31.
јануар - 5. фебруар, 2011. / [организатори] Висока
техничка школа струковних студија у Новом Саду [и]
Департман инжењерства заштите животне средине
Факултета техничких наука Универзитета у Новом
Саду [и] Министарство рада и социјалне политике
Републике Србије. - Нови Сад : Висока техничка школа
струковних студија, 2011. - 589 стр. : илустр. ; 24 cm
МЕЂУНАРОДНО научно саветовање Ризик и
безбедносни инжењеринг (6 ; 2011 ; Копаоник)
Ризик и безбедносни инжењеринг : [са темом] ризик
- безбедност и здравље на раду [и] медицина рада [са]
6. међународног научног саветовања, Копаоник 31.
јануар - 05. фебруар, 2011. / [уредник Божо Николић]. Нови Сад : Висока техничка школа струковних студија,
2011. - 86 стр. : илустр. ; 24 cm
МЕЂУНАРОДНО научно саветовање Ризик и
безбедносни инжењеринг (6 ; 2011 ; Копаоник)
Ризик и безбедносни инжењеринг : [са темом] ризик
- заштита животне средине [и] опасности физичке,
хемијске и биолошке штетности [са] 6. међународног
научног саветовања, Копаоник 31. јануар - 05. фебруар,
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2011. / [уредник Божо Николић]. - Нови Сад : Висока
техничка школа струковних студија, 2011. - 76 стр. :
илустр. ; 24 cm
МЕЂУНАРОДНО научно саветовање Ризик и
безбедносни инжењеринг (6 ; 2011 ; Копаоник)
Ризик и безбедносни инжењеринг : [са темом] ризик
- заштита од пожара [и] цивилна заштита и спасавање
у ванредним ситуацијама [са] 6. међународног научног
саветовања, Копаоник 31. јануар - 05. фебруар, 2011. /
[уредник Божо Николић]. - Нови Сад : Висока техничка
школа струковних студија, 2011. - 41 стр. : илустр. ; 24
cm

Молитвеник Јована Рајића, 1749.

МЕЂУНАРОДНО научно саветовање Ризик и
безбедносни инжењеринг (6 ; 2011 ; Копаоник)
Ризик и безбедносни инжењеринг : уводни радови 6.
међународног научног саветовања, Копаоник 31. јануар
- 5. фебруар, 2011. / [уредник Божо Николић]. - Нови
Сад : Висока техничка школа струковних студија, 2011.
- 35 стр. : илустр. ; 24 cm
MELIORACIJE 11 : tematski zbornik radova. - Novi
Sad : Poljoprivredni fakultet, Departman za uređenje voda,
2011. - [12], 282 str. : ilustr. ; 24 cm
МЕРДОК, Ајрис
Peščani zamak / Ajris Merdok ; preveo sa engleskog
Predrag Šaponja. - 2. izd. - Zrenjanin : Agora, 2011. - 303
str. ; 21 cm
MÉREY, Katalin
A föld, a fű a víz : kisprózák / Mérey Katalin. - Újvidék
: Forum, 2011. - 135 str. ; 20 cm
MESTO i značaj medijskih studija za međuregionalnu
saradnju : zbornik radova. 2. - Novi Sad : Filozofski
fakultet, 2011. - 166 str. : ilustr. ; 23 cm
МИЗ, Роман
Церковни литурґийно-литурґични лексикон / Роман
Миз. - 1. вид. - Нови Сад : Руске слово : Грекокатолїцка
парохия св. Петра и Павла, 2011. - 314 стр. : илустр. ;
22 cm
МИКАВИЦА, Дејан
Српско питање на Угарском сабору : 1690-1918 /
Дејан Микавица. - Нови Сад : Филозофски факултет,
Одсек за историју, 2011. - 288 стр. ; 23 cm
МИЛАНОВИЋ, Ђорђе
Пропаст Паневропе : летопис о развоју политичког
расположења и деловања у Европи, у развоју
привредних и политичких прилика од половине 1930.
године до половине 1932. године, са погледом из
Краљевине Југославије / Ђорђе Милановић. - Нови Сад
: Прометеј, 2011. - 769 стр. : илустр. ; 24 cm

МИЛЕНКОВИЋ, Драгана
Земље југоисточне Европе на путу европских
интеграција / Драгана Миленковић. - Косовска
Митровица : Економски факултет, 2011. - 138 стр. :
табеле ; 25 cm
МИЛЕНКОВИЋ, Слађана
Креативно писање / Слађана Миленковић. - Сремска
Митровица : Висока школа струковних студија за
образовање васпитача, 2011. - 101 стр. ; 30 cm
МИЛЕТИЋ, Слободан
Јавна безбедност : послови и начин рада :
организација и руковођење / Слободан Милетић,
Момчило Талијан. - Нови Сад : Fakultet za pravne i
poslovne studije : Prometej, 2011. - 284 стр. ; 24 cm
МИЛИЋ, Елеонора
Vodič za roditelje : na putu ka školi : sa zbirkom aktivnosti i igara za decu i roditelje / Eleonora Milić, Violeta Vrcelj Odri, Milana Jovićević. - Subotica : Naša radost,
2010. - 32 str., [8] str. s tablama (ilustr.) ; 24 cm
MILIĆ, Eleonora
Útmutató a szülőknek : út az iskolába : játékok és tevékenységek gyűjteménye gyerekeknek és szülőknek / Eleonora Milić, Violeta Vrcelj Odri, Milana Jovićević ; [fordították Baka Maria ... [et al.]]. - Szabadka : Naša radost,
2010. - 32 str., [8] str. s tablama (ilustr.) ; 24 cm
МИЛОШЕВИЋ, Милош
Од Гилгамеша до Молијера : дела,
књижевнокритички, књижевнотеоријски,
књижевноисторијски и аналитички текстови :
стара књижевност, Библија, античка књижевност,
средњовековна књижевност, народна књижевност,
хуманизам и ренесанса, барок и класицизам / Милош
Милошевић. - 3. изд. - Нови Сад : Змај, 2011. - 555 стр.
; 24 cm
МИЛУТИНОВИЋ, Јована
Alternative u teoriji i praksi savremenog obrazovanja
: put ka kvalitetnom obrazovanju / Jovana Milutinović. Novi Sad : Savez pedagoških društava Vojvodine ; Vršac :
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
“Mihailo Palov”, 2011. - 172 str. ; 23 cm
МИРИЋ, Слободан
Talasi nestalog mora / Slobodan Mirić. - Novi Sad :
Društvo novinara Vojvodine, 2011. - 263 str. : ilustr. ; 21
cm
МИТИЋ, Драган
Под Белавом / Драган Митић. - Бела Паланка :
Народна библиотека “Вук Караџић”, 2011. - 198 стр. :
илустр. ; 25 cm
МИХАИЛОВИЋ, Душан
Ненадмашна трагеткиња : живот и стваралаштво
Милке Гргурове : поводом 170-годишњице рођења /
Душан Михаиловић ; приредио Зоран Т. Јовановић. Нови Сад : Позоришни музеј Војводине, 2011. - 272
стр. : илустр. ; 20 cm
МИХАЈИЛО, Јован
Умотворине. Књ. 3 / Јован Михајило. - Београд :
Савез књижевника у отаџбини и расејању, 2011. - 235
стр. : илустр. ; 21 cm
МИХИЋ, Душан
60 година мушког рукомета у Апатину / Душан
Михић. - Апатин : Скупштина општине, 2011. - 339 стр.
: илустр. ; 30 cm

МИЦИЋ, Милан
Ракија и ране / Милан Мицић. - 2. изд. - Житиште
: Библиотека “Бранко Радичевић” ; Војвода Степа :
Удружење ратних добровољаца 1912-1918, њихових
потомака и поштовалаца, 2011. - 142 стр. ; 21 cm
МИШИЋ, Љиљана
Уметничка игра у Новом Саду од 1919. до 1950.
године. Део 2 / Љиљана Мишић. - Нови Сад :
Позоришни музеј Војводине, 2011. - 344 стр. : илустр.
; 24 cm
MIŠKELJIN, Ivana
An overview of infinitivals : a generative approach /
Ivana Miškeljin. - Novi Sad : Feljton, 2011. - [8], IV, 126
str. : graf. prikazi ; 24 cm
MIŠKOVICOVÁ, Mária
Kyslovka so svadobnými vinšami a iné varené jedlá /
[recepty zapísali Mária Miškovicová a Viera Miškovicová
; vinše zozbierala Mária Miškovicová]. - Hložany : Spolok
žien Slovenka, 2011. - 72 str. : ilustr. ; 22 cm
MOGUĆNOSTI uvođenja posebnog računovodstva i finansijskog izveštavanja za nedobitne organizacije u Srbiji.
- Beograd : Građanske inicijative, 2011. - 72 str. : ilustr. ;
21 cm
МОЈЕ успомене : награђени радови поезије и
прозе по литерарном конкурсу Геронтолошког центра
“Срем” у Руми за 2008, 2009. и 2010. годину. - Рума :
Геронтолошки центар “Срем” : Српска књига, 2011. 99 стр. ; 20 cm
МОМЧИЛОВИЋ, Љубица
Otvoreni prelom duše / Ljubica Buba Momčilović. - Šid
: Narodna biblioteka “Simeon Piščević”, 2011. - 60 str. :
ilustr. ; 21 cm
МРЂА, Душан
Nuklearna fizika : kroz primere / Dušan Mrđa, Ištvan
Bikit. - Novi Sad : Prirodnomatematički fakultet Univerziteta, 2011. - 273 str. : graf. prikazi ; 24 cm
МУНЋАН, Иво
Летећа кућица / Иво Мунћан = Cǎsiuţa zburǎtoare /
Ivo Muncian. - Нови Сад : Змајеве дечје игре, 2011. - 99
стр. ; 18 cm
МУНЋАН, Иво
Округло око / Иво Мунћан. - Житиште : Библиотека
“Бранко Радичевић”, 2011. - 106 стр. ; 21 cm
NA krídlach jubilea : 20 rokov MOMS : Nový Sad /
[redakcia Jaroslav Feldy ... [et al.]]. - Báčsky Petrovec :
Matica slovenská v Srbsku ; Nový Sad : Miestny odbor
MSS, 2010. - 213 str. : ilustr. ; 20 cm
НАЂ, Кристијан
Kuća svetih ratova / Kristijan Nađ. - Novo Miloševo :
Banatski kulturni centar, 2011. - 141 str. ; 21 cm
НАУЧНО-стручни симпозијум “Планирање и
програмирање у карате спорту” (2010 ; Нови Сад)
Nauka i karate sport : zbornik radova sa Naučnostručnog simpozijuma “Planiranje i programiranje u karate
sportu”, 04. 12. 2010., [Novi Sad] / [organizatori] Karate
savez Vojvodine [i] Fakultet za sport i turizam Novi Sad ;
[urednik Strahinja Tepavčević]. - Novi Sad : Karate savez
Vojvodine, 2011. - 80 str. : ilustr. ; 21 cm
НЕШИЋ, Немања
“Revir” jedna priča / Nemanja Nešić. - Novi Sad :
Dnevnik, 2011. - 165 str. : ilustr. ; 23 cm
НИКОЛИЋ, Зоран С.
Савремена социологија / од Зорана С. Николића.
- Нови Сад : Факултет за економију и инжењерски
менаџмент, 2011. - 485 стр. ; 21 cm
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НИКОЛИЋ, Љубица М.
Osobine keramičkih materijala / Ljubica M. Nikolić,
Vladimir V. Srdić. - Novi Sad : Tehnološki fakultet, 2011. 159 str. : ilustr. ; 30 cm
НИКОЛИЋ, Славка Т.
Menadžment između mislećeg i osećajnog / Slavka T.
Nikolić. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2011. - 199
str. ; 24 cm
ЊЕГОВАН, Драго
Милева Марић-Ајнштајн : драги моји кумови :
писма Сидонији и Ђоки Гајин 1935-1941. / Драго
Његован. - Нови Сад : Прометеј, 2011. - 203 стр. :
илустр. ; 20 cm

О, П, Р, С
ODRŽAVANJE kliznih ležišta / Živoslav Adamović ...
[et al.]. - Sremski Karlovci : Duga knjiga, 2011. - 166 str. :
ilustr. ; 25 cm
ОРФЕЛИН, Захарија
Захарија Орфелин / приредио Боривој Чалић. - Нови
Сад : Издавачки центар Матице српске, 2011. - 395 стр.
; 24 cm
ОСТИН, Џејн
Gordost i predrasuda / Džejn Ostin ; preveo Živojin
Simić ; [ilustracije Čarls Edmund Brok]. - Novi Sad : Kuća
dobre knjige : LIB, 2011. - 464 str. : ilustr. ; 21 cm
ОСТОЈИЋ, Сергеј М.
Osnovi fiziologije sporta : odabrana poglavlja / Sergej
M. Ostojić. - 2. izd. - Novi Sad : TIMS Fakultet za sport i
turizam, 2011. - 169 str. : ilustr. ; 24 cm
OTAC naš nebeski. Knj. 1. - Petrovaradin : Maksima
graf, 2011. - 144 str. : ilustr. ; 22 cm
ПАВЛОВИЋ, Оливера
Чежња / Оливера Павловић ; [ликовна опрема Дарко
Козловачки]. - Нови Сад : О. Павловић, 2011. - 45 стр. :
илустр. ; 25 cm
ПАЈВАНЧИЋ, Маријана
Уставно право / Маријана Пајванчић. - 2. измењено
и допуњено изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар
за издавачку делатност, 2011. - 370 стр. ; 23 cm
PARTIZANKE : žene u narodnooslobodilačkoj borbi /
[urednici Zoran Petakov, Daško Milinović]. - Novi Sad :
Cenzura, 2011. - 139 str. : ilustr. ; 21 cm
ПАСТЕРНАК, Борис Леонидович
Знам живота циљ : избор из лирике / Борис
Пастернак ; одабрао и препевао Радојица Нешовић. Нови Сад : Академска књига, 2011. - 249 стр. ; 21 cm
ПАУНОВИЋ, Добривој
Primarius dr Milan I. Purkov : 1928-2009 : život i delo
: prilog za istoriju neuropsihijatrije srednjeg Banata / Dobrivoj Dobrica Paunović. - Zrenjanin : Art-projekt, 2011. 165 str. : ilustr. ; 21 cm
ПЕЈАНОВИЋ, Љубо
Ванредне ситуације : претње и заштита / Љубо
Пејановић, Раде Ђурковић. - Нови Сад : Факултет за
правне и пословне студије : Прометеј, 2011. - 239 стр. ;
24 cm
ПИЛЕТИЋ, Милица
Drame / Milica Piletić ; pogovor Svetislav Jovanov. Irig : Srpska čitaonica, Fond “Borislav Mihajlović Mihiz”,
2010. - 316 str. : autorova slika ; 21 cm
ПОКРАЈАЦ, Слободан
Menadžment / Slobodan Pokrajac, Dragica Tomić. Novi Sad : Alfa-graf, 2011. - 453 str. ; 25 cm
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POLJAKOVIĆ, Matija
Izabrane drame. [Knj.] 3 / Matija Poljaković ; [izabrao i
uredio Milovan Miković]. - Subotica : Hrvatska riječ, 2011.
- 374 str. ; 20 cm
ПОПОВИЋ, Александра
Faunistička istraživanja epigeobiontnih tvrdokrilaca u
poljima pšenice / Aleksandra Popović, Pero Štrbac. - Novi
Sad : Poljoprivredni fakultet, 2011. - 93 str. : ilustr. ; 25 cm
ПОПОВИЋ, Жељко
Kroz tranziciju - prilozi teoriji privatizacije / Željko
Popović, Zoran Gajić. - Novi Sad : Zola štampa, 2011. 288 str. : ilustr. ; 21 cm
ПОПОВИЋ, Јован Стерија
Exegi monumentum / Јован Стерија Поповић. Вршац : Угао, 2011. - 42 стр. ; 21 cm
ПОПОВИЋ, Раде
Osnove agrarne ekonomike sa osnovama agrotehnologije : praktikum / Rade Popović, Stanislav Zekić, Jovan
Crnobarac. - Subotica : Ekonomski fakultet, 2011. - 210 str.
: ilustr. ; 24 cm
PORODICE u Vojvodini: karakteristike porodica u
posebnim uslovima / urednici Zotović Marija, Mihić Ivana, Jerković Ivan ; saradnici Marinković Lada ... [et al.]. Novi Sad : Filozofski fakultet, 2011. - 114 str. : graf. prikazi ; 23 cm
ПОЧУЧ, Миодраг
Mreža gradova i opština za sve : projekat za
unapređenje kvaliteta života ljudi u gradovima i
opštinama Autonomne Pokrajine Vojvodine povećanjem
pristupačnosti okruženja, proizvoda i usluga / tekst Miodrag Počuč, Bojana Rudić ; saradnici Tatjana LazorObradović, Vidan Danković. - Novi Sad : Centar “Živeti
uspravno”, 2011. - 56 str. ; 30 cm

Четворојеванђеље, Београд, 1552.

ПОЧУЧА, Милан
Ugovor o doživotnom izdržavanju / Milan Počuča. Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2011. 246 str. ; 24 cm
ПРАКЉАЧА, Ђуро
Народна власт / Ђуро Пракљача. - Нови Сад :
Будућност, 2011. - 367 стр. : ауторова слика ; 21 cm
ПРЕНТОВИЋ, Ристо
Teorija i metodika edukacije u civilnoj zaštiti / Risto
Prentović. - Novi Sad : Visoka tehnička škola strukovnih
studija, Odsek zaštite, 2011. - 279 str. ; 24 cm
ПРЖУЉ, Жељко
ПТСП синдром / Жељко Пржуљ. - Сремски
Карловци : Бранково коло, 2011. - 106 стр. ; 20 cm

Цицеронове три књиге о говорнику, Венеција, 1559.

ПРЖУЉ, Живка
Menadžment ljudskih resursa / Živka Pržulj. - 3. izmenjeno izd. - Sremska Kamenica : Univerzitet EDUCONS,
Fakultet poslovne ekonomije, 2011. - 326 str. : ilustr. ; 25
cm
PRIRUČNIK za proizvođače grožđa i vina / Nada
Korać ... [et al.]. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i
pejzažnu arhitekturu, 2011. - 207 str. : ilustr. ; 25 cm
PROGRAMIRANJE numerički upravljanih mašina alatki za obradu rezanjem : priručnik / Milan Zeljković ... [et
al.]. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2011. - 195 str.
: ilustr. ; 24 cm
PRĆIĆ, Milivoj
Živi a izgubljeni / Milivoj Prćić. - Subotica : Hrvatska
riječ, 2011. - 87 str. ; 20 cm
ПРЋИЋ, Твртко
Engleski u srpskom / Tvrtko Prćić. - 2. izd. - Novi Sad :
Filozofski fakultet, 2011. - 290 str. ; 21 cm
PSIHIJATRIJA : udžbenik za studente medicine / [Ljiljana Borišev ... et al.]] ; urednice Aleksandra Nedić i Olga
Živanović. - 2. preštampano izd. - Novi Sad : Medicinski
fakultet, 2011. - 468 str. : ilustr. ; 24 cm
RADIĆ-Bojanić, Biljana
Varieties of English : an activity book for students / Biljana Radić-Bojanić, Jagoda Topalov. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za anglistiku, 2011. - 100 str. : tabele ;
23 cm
РАЈЗЕН, Катерине
Nemački u džepu / Katerine Rajzen ; prevod i adaptacija Goran Živanović ; ilustrovao Ž. L. Guse. - 1. izd. - Novi
Sad : Riznica lepih reči, 2011. - XII, 179 str. : ilustr. ; 15
cm
РАФА, Каталин
Библиографија радова академика Иштвана Селија /
Каталин Рафа. - Нови Сад : Српска академија наука и
уметности, Огранак, 2010. - 166 стр. : слика И. Селија
; 24 cm
РЕЧНИК српских говора Војводине. Св. 10, Х - Ш /
редактор Драгољуб Петровић ; [приредили Драгољуб
Петровић ... [и др.] ; илустрације Сава Стојков ; карте
Дејан Милорадов]. - Нови Сад : Матица српска : Тиски
цвет, 2010. - 202 стр., [11] стр. с геогр. картама : илустр.
; 24 cm
РИОРДАН, Рик
Crvena piramida / Rik Riordan ; prevod s engleskog
Tatjana Milosavljević. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art,
2011. - 503 str. ; 21 cm

РИСТИЋ-Стојановић, Санда
Облачна птица / Санда Ристић-Стојановић. - Вршац
: Књижевна општина Вршац, 2011. - 68 стр. ; 18 cm
ROTARIU-Planjanin, Aurora
Tǎierea lemnului : [antologie de poezii] = Seča drva
: [antologija poezije] / Aurora Rotariu-Planjanin ; ediţie
îngrijitǎ de Lucian Marina ; [traducere din limba românǎ
în limba sârbǎ precum şi din limba sârbǎ în limba românǎ
Daniela Popov şi Lucian Marina]. - Novi Sad : Societatea
de limba românâ din Voivodina = Društvo za rumunski
jezik Vojvodine, 2011. - 160 str. : ilustr. ; 18 cm
САВЕТОВАЊЕ агронома Србије (45 ; 2011 ; Златибор)
Zbornik referata / 45. savetovanje agronoma Srbije,
Zlatibor, 30.01-05.02. 2011. godine ; [organizator] Institut
za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. - Novi Sad : Institut za
ratarstvo i povrtarstvo, 2011. - 180 str. ; 24 cm
САВИЋ, Стеван
Климатологија са основама метеорологије :
практикум прилагођен студентима географије / Стеван
Савић, Лазар Лазић. - 2. изд. - Нови Сад : Природноматематички факултет, Департман за географију,
туризам и хотелијерство, 2011. - 92 стр. : илустр. ; 30
cm
САВИЋЕВИЋ, Душан М.
Uvod u metodologiju andragogije / Dušan M. Savićević.
- Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje
vaspitača “Mihailo Palov”, 2011. - 270 str. : ilustr. ; 24 cm
САКАЛ, Мартон
Programiranje : zbirka zadataka / Marton Sakal, Jelica
Trninić, Lazar Raković. - Subotica : Ekonomski fakultet,
2011. - 185 str. ; 24 cm
САЛАИ, Сузана
Marketing komunikacije / Suzana Salai, Aleksandar
Grubor. - Subotica : Ekonomski fakultet, 2011. - 348 str. :
graf. prikazi ; 23 cm
СЕДМИ васељенски сабор : његов одјек у црквеној
уметности : одабрана документа / [сакупио] Радомир
В. Поповић. - Београд : Академија Српске правоскавне
цркве, 2011. - 215 стр. ; 21 cm
SZŐKE, Anna
Etnikai jelenségek Kishegyesen : fejezetek a település társadalomnéprajzához / Szőke Anna ; [a fotókat Szőke
Anna, Talpai Zsana és Kovács Burján Anikó készítették]. Szabadka : Kiss Lajos Néprajzi Társaság, 2011. - 186 str. :
ilustr. ; 23 cm
SEKULIĆ, Ante
Prilozi povijesti hrvatske književnosti / Ante Sekulić.
- Subotica : Katolički institut za kulturu, povijest i
duhovnost “Ivan Antunović”, 2011. - 278 str. : autorova slika ; 24 cm
СЕНДИ, Кен
Mirotvorac : biblijski vodič za rešavanje sukoba / Ken
Sendi ; [prevod Žarko Đorđević]. - Novi Sad : MBM-plas,
2011. - 297 str. ; 21 cm
SZERDA, András
Óbecse napsugaras oromzatai / Szerda András. - Óbecse
: Historiae Óbecsei Hagyományőrző és Történeti Társulat,
2010. - 152 str. : fotogr. ; 24 cm
СИМИЋ, Слободан
Sve o depresiji / priredio Slobodan Simić. - 2. dopunjeno izd. - Zrenjanin : Agora, 2011. - 160 str. : ilustr. ; 25 cm
СКЕРЛИЋ, Јован
Јован Скерлић / приредио Предраг Палавестра. Нови Сад : Издавачки центар Матице српске, 2011. 439 стр. ; 24 cm
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СКУП Трендови развоја (17 ; 2011 ; Копаоник)
Zbornik radova / XVII skup Trendovi razvoja [sa temom] “Evropa 2020: društvo zasnovano na znanju”,
Trend 2011, Kopaonik, 07-10. 03. 2011. ; uredio Vladimir
Katić ; [organizatori Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet
tehničkih nauka Novi Sad]. - Novi Sad : Fakultet tehničkih
nauka, 2011. - 321 str. : ilustr. ; 30 cm
SZLÁVICS, Károly
A palicsi Földmíves Iskola / Szlávics Károly ; [előszó
Grgo Kujundžić]. - Palić : Mesna zajednica = Palics : Helyi
Közösség, 2011. - 128 str. : ilustr. ; 23 cm
SOYBEAN / [editors] Jegor Miladinović, Milica
Hrustić, Miloš Vidić ; [translated from Serbian by Vladimir
Škorić, Tanja Vunjak-Kvaić]. - Novi Sad : Institute of Field
and Vagetable Crops ; Bečej : “Sojaprotein”, 2011. - 513
str. : ilustr. ; 29 cm
СРБИЈА. Закони
Републички закони и други прописи Републике
Србије. - Нови Сад : Инфопрес, 2011. - 800 стр. ; 30 cm
СРЕМАЦ, Стеван
Стеван Сремац / приредио Горан Максимовић. Нови Сад : Издавачки центар Матице српске, 2011. 465 стр. ; 24 cm
СТАЈИЋ, Љубомир
Право приватне безбедности / Љубомир Стајић,
Татјана Лукић. - Нови Сад : Правни факултет, 2011. 188 стр. ; 30 cm
СТАЈИЋ, Љубомир
Систем заштите личности и објеката / Љубомир
Стајић, Драгић Пајковић. - 2. изд. - Нови Сад : Правни
факултет, 2011. - X, 211 стр. : илустр. ; 23 cm
СТАНОЈЕВИЋ, Маја
Анатема хљеба насушног / Маја Станојевић. Сремски Карловци : Бранково коло, 2011. - 97 стр. ; 20
cm
STANTIĆ, Gerard Tomo
Križni put i sakrament svete ispovijedi / Gerard Tomo
Stantić. - Subotica : Katolički institut za kulturu, povijest i
duhovnost “Ivan Antunović”, 2011. - 47 str. : ilustr. ; 20 cm
СТЕВАНОВИЋ-Чарапина, Христина
Ocena životnog ciklusa LCA (Life Cycle Assessment)
kao instrument u strateškom planiranju upravljanja otpadom / Hristina Stevanović Čarapina, Aleksandar Jovović,
Jasna Stepanov. - Sremska Kamenica : Univerzitet EDUCONS, Fakultet zaštite životne sredine, 2011. - 134 str. :
ilustr. ; 25 cm
СТЕФАНОВИЋ, Мирослав
Рат ваздушни, патње земаљске : 78 дана и ноћи у
Новом Саду / Мирослав Стефановић. - 2. изд. - Нови
Сад : Прометеј, 2011. - 115 стр., [8] стр. с таблама у
бојама : фотогр. ; 24 cm
СТОЈАНОВИЋ, Биљана
Истраживачи дечјих душа. Део 3, Развијање
друштвених вредности код деце предшколског узраста /
Биљана Стојановић ; [илустрације Маринко Лебовић]. Нови Сад : Dragon, 2011. - 144 стр. : илустр. ; 25 cm
СТОЈАНОВИЋ-Пантовић, Бојана
Распони модернизма / Бојана Стојановић Пантовић.
- Нови Сад : Академска књига, 2011. - 300 стр. ; 23 cm
СТРИШКО, Златко
Упознајмо животиње / Златко Стришко ;
[илустрације Маја Бероња]. - Нови Сад : З. Стришко,
2011. - 72 стр. : илустр. ; 21 cm
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SUPIČIĆ, Borka
Business English : intermediate. Unit 1 / [Borka
Supičić, Jovana Kosijer-Anabusi]. - Novi Sad : Professionals at Linguistics, 2011. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm
СУСРЕТ песника боема (9 ; 2011 ; Инђија)
Ноћ боема / Девети сусрет песника боема, Инђија,
2011 ; [уредник Никица Банић]. - Инђија : Књижевни
клуб “Мирослав Мика Антић”, 2011. - 246 стр. : илустр.
; 21 cm

Т, У, Ф, Х
TAKÁCS, Ilona
Két kis kandúr / [szöveg] Takács Ilona ; [illusztrációk]
Csernik Attila. - Újvidék : Forum, 2011. - [19] str. : ilustr. ;
20 x 24 cm
ТАМАШ, Јулијан
Splav od čežnji : roman u apokrifima / Julijan Tamaš ;
[prevod Melanija Šanta, Mikola Šanta]. - Novi Sad : Руске
слово : Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, 2011. 504 str. ; 21 cm
ТАНАСИЋ, Родољуб
Osnove komunalne tehnike / Rodoljub Tanasić, Maca
Jančić Bukvić. - Novi Sad : Fakultet za ekonomiju i
inženjerski menadžment, 2011. - VI, 178 str. : ilustr. ; 25
cm
ТАНАСИЋ, Родољуб
Osnove poljoprivredne tehnike / Rodoljub Tanasić,
Maca Jančić Bukvić. - Novi Sad : Fakultet za ekonomiju
i inženjerski menadžment, 2011. - VI, 158 str. : ilustr. ; 25
cm
TESTOVI sa ispita iz Matematičke analize 1 / Ilija
Kovačević ... [et al.]. - Novi Sad : Факултет техничких
наука, 2011. - V, 181 str. ; 24 cm
ТЕШИЋ, Владета
Карловачка гимназија : 1918-1941 / Владета
Тешић. - Вршац : Висока школа струковних студија за
образовање васпитача “Михаило Палов”, 2011. - 141
стр. : илустр. ; 24 cm
ТИШМА, Александар
Knjiga o Blamu / Aleksandar Tišma. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2011. - 232 str. ; 21 cm
ЋЕБИЋ, Саво
Математика 2 / Саво Ћебић. - Зрењанин : Висока
техничка школа струковних студија, 2011. - 374 стр. :
граф. прикази, табеле ; 30 cm
ЋОСИЋ, Илија
Montažne tehnologije : postupci i sistemi za spajanje
/ Ilija Ćosić, Zoran Anišić. - 2. izd. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2011. - 130 str. : ilustr. ; 24 cm
УЗЕЛАЦ, Милан
Glavni pravci savremene filozofije / Milan Uzelac. Vršac : Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača,
2011. - 364 str. ; 21 cm
УЗЕЛАЦ, Милан
Praktična fenomenologija / Milan Uzelac. - Vršac : Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača, 2011. - 127
str. ; 21 cm
УЗЕЛАЦ, Милан
Uvod u estetiku : (predavanja u zimskom semestru
1992. godine) / Milan Uzelac. - Vršac : Visoka strukovna
škola za obrazovanje vaspitača, 2011. - 303 str. ; 21 cm
ULJANA tikva = Cucurbita pepo L. / [autori Franc
Bavec ... [et al.] ; urednik Janoš Berenji]. - Novi Sad : Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 2011. - 288 str. : ilustr. ; 24
cm

УЉМАНСКИ, Рајка
Марко Малетин : живот и дело / Рајка Уљмански. Нови Сад : Академска књига, 2011. - 267 стр. ; 21 cm
UNAPREĐENJE strategije obnove i korišćenja javnih
prostora u prostornom i urbanističkom planiranju i projektovanju / autori Nađa Kurtović-Folić ... [et al.]. - Novi Sad
: Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2011. - 277 str. : ilustr. ; 24 cm
ФЕДОРОВСКИ, Владимир
Roman o Tolstoju / Vladimir Fedorovski ; preveo s francuskog Dušan Janić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2011.
- 258 str. ; 21 cm
FELDY, Jaroslav
Život píše poviedky / Jaroslav Feldy ; [ilustrácie Pavel
Koza]. - Nový Sad : Hlas ľudu, 2010. - 155 str. : ilustr. ; 24
cm
ФИГЕЈРЕДО, Иво де
Henrik Ibzen : maska / Ivo de Figueiredo ; s norveškog
prevela Marija Popin-Ćorić. - Sremski Karlovci ; Novi Sad
: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2011. - 551
str., [24] str. s tablama (fotogr.) : ilustr. ; 24 cm
FITOPATOLOGIJA : bolesti ratarskih i povrtarskih biljaka / Ferenc F. Balaž ... [et al.]. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2010. - 400 str. : ilustr. ; 24 cm
ФОЛЕТ, Кен
Stubovi zemlje / Ken Folet ; sa engleskog prevela Valerija Por. - 2. izd. - Novi Sad : Solaris, 2011. - 755 str. ; 23
cm
ФРКА, Будимир
Оглас препарираних птица / Будимир Фрка. - Нови
Сад : Штампарија Ненин, 2011. - 60 стр. : илустр. ; 21
cm
ХАЈДИН, Александра
Azbuka likovnog jezika / [Aleksandra Hajdin]. - Zrenjanin : Art-projekt : Dom učenika srednjih škola “Angelina
Kojić-Gina”, 2011. - 237 str. : ilustr. ; 21 cm
ХЕЈГ, Мет
Шума сенки / Мет Хејг ; превод с енглеског
Милосављевић Татјана. - 1. изд. - Нови Сад : Stylos art,
2011. - 410 стр. ; 21 cm
ХЕРЦЕГ, Драгослав
Илустрована змајтематика : од I до IV за 5
/ Драгослав Херцег ; илустровао Бане Керац ;
[фотографије и цртежи Ђорђе Херцег]. - 2. изд. - Нови
Сад : Змај, 2011. - 152 стр. : илустр. ; 29 cm
ХЕРЦЕГ, Драгослав
Matematičke formule / Dragoslav Herceg. - Novi Sad :
Zmaj, 2011. - 54 str. : ilustr. ; 25 cm
ХИЛЧЕНКО, Славољуб
Informatika za vaspitače : (udžbenik za studente strukovnih vaspitačkih škola) / Slavoljub Hilčenko. - Subotica :
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i
trenera, 2011. - 305 str. : ilustr. ; 30 cm
HÓDI, Sándor
Vajdasági magyar ki kicsoda : 2010 / Hódi Sándor,
Hódi Éva. - Ada : Széchenyi István Stratégiakutató Intézet
: Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, 2011. - 488 str. :
fotogr. ; 20 cm
ХОРОБИН, Питер
Isceljenje kroz oslobođenje : osnove i praksa službe isceljenja / Piter Horobin ; [prevod Jelena Bogdanović]. Revidirano i prošireno izd. - Novi Sad : MBM-plas, 2011.
- 544 str. ; 24 cm

ХРИШЋАНСТВО и демократија : између
антагонизма и могућности / [уредница Јелена ЈаблановМаксимовић]. - Београд : Фондација Конрад Аденауер,
2011. - 360 стр. ; 24 cm
ХРОБАТ, Бреда
Rina’s 90. Deo 1, Priručnik za mršavljenje : ukusna jela
za 90 dana tokom kojih ćete se osloboditi suvišnih kilograma / Breda Hrobat i Mojca Poljanšek ; [prevod Danijela
Janković]. - [4. izd.]. - Novi Sad : Studio Moderna, 2010. XVII, 91 str. ; 21 cm
ХРОБАТ, Бреда
Rina’s 90. Deo 2, Priručnik za održavanje težine : ukusna jela za 90 dana tokom kojih ćete naučiti kako da održite
telesnu težinu / Breda Hrobat i Mojca Poljanšek ; [prevod
Danijela Janković]. - [2. izd.]. - Novi Sad : Studio Moderna, 2011. - XI, XCI str. : ilustr. ; 21 cm

Ц, Ч, Џ, Ш
ЦВЈЕТИЋАНИН, Станко
Prirodne nauke 3 - hemija / Stanko Cvjetićanin, Mirjana
Segedinac. - Sombor : Pedagoški fakultet, 2010. - 205 str.
; 24 cm
ЦЕНТАР за ратну трауму (Нови Сад)
Program “Grupe za podršku ljudima sa iskustvom rata”.
- Novi Sad : Centar za ratnu traumu, 2011. - 80 str. : ilustr.
; 21 cm
ЦРНОМАРКОВИЋ, Милош
Остваривање и евалуација развојних програма
основних и средњих школа у општини Стара Пазова
/ Милош Црномарковић, Биљана Ратковић Његован,
Милан Ратковић. - Нови Сад : Прометеј, 2011. - 121 стр.
: илустр. ; 24 cm
ЧАНАК-Медић, Милка
Манастир Студеница / Милка Чанак Медић,
Бранислав Тодић ; [фотографије Мартин Цандир ...
[и др.] ; цртежи Милка Чанак Медић]. - Нови Сад :
Платонеум, 2011. - 173 стр. : илустр. ; 25 cm
ЧАПМАН, Гари Д.
Četiri godišnja doba braka / Geri D. Čapman ; [prevod
Žarko Đorđević]. - Novi Sad : Fokus, 2011. - 228 str. : ilustr. ; 23 cm
ČARO klobúka : zborník prác mladých umeleckých
tvorcov z Dolnej zeme 2010 / [výber textov a fotografií
Marta Pavčoková ... [et al.]]. - Báčsky Petrovec : Matica
slovenská v Srbsku, 2011. - 32 str. : ilustr. ; 22 cm

Дела Доситеја Обрадовића, књ. 1–10, 1833–1845.

април 2011 – гласило бмс – вести

35

ČELOVSKÝ, Samuel
Z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine / Samuel
Čelovský ; [výber textov, autor edičných poznámok, doslovu a registrov Jaroslav Čiep]. - Báčsky Petrovec : MOMS
[i. e.] Miestny odbor Matice slovenskej v Srbsku, 2011. 512 str. : ilustr. ; 21 cm
CSETLE Sóti, Eszter
Szervetlen kémiai technológia : számítási feladatok /
Csetle Sóti Eszter, Varga István. - Újvidék : Árgus, 2010. 148 str. : formule, tabele ; 25 cm
ЧОКОРИЛО, Радован
Etika sportskog menadžmenta : [monografija] / Radovan Čokorilo. - Novi Sad : R. Čokorilo, 2011. - 223 str. :
ilustr. ; 24 cm
ЏАМБАРСКИ-Завишић, Емилија
Ишчекујући срећу или стваралачке муке слободе /
Емилија Џамбарски Завишић ; приредио Никола Кајтез.
- Нови Сад : Матица српска, 2011. - 359 стр. ; 20 cm
DŽAFO / [urednica Vesna Grginčević ; prevod na engleski Svetozar Poštić]. - Novi Sad : Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 2011. - 245 str. : ilustr. ; 26 cm
ШАКА росе : (избор из румунске поезије за децу)
/ [избор поезије Иво Мунћан] = Un pumn de rouǎ :
(culegere de poezie românǎ pentru copii) / [culegerea poeziilor Ivo Munćan]. - Нови Сад : Међународни центар
књижевности за децу, Змајеве дечје игре, 2011. - 107
стр. ; 24 cm
SÁRKÖZI, Ferenc
A múltból merítettem : feljegyzések Bácsfeketehegy
történetéből. 3. / Sárközi Ferenc. - Újvidék : Forum, 2011. 225 str. : ilustr. ; 23 cm
ШАРКИЋ, Срђан
Историја државе и права Србије : историја државе
и права II / Срђан Шаркић. - 2. неизмењено изд. - Нови
Сад : Правни факултет, 2011. - 88 стр. ; 23 cm
ШАРЧЕВИЋ, Гордана
Под сводом искри / Гордана Шарчевић. - Нови Сад :
Прометеј, 2011. - 82 стр. : ауторова слика ; 20 cm
ШЕКСПИР, Вилијам
Ромео и Ђулијета / Вилијем Шекспир ; превели
Боривоје Недић и Велимир Живојиновић. - Нови Сад :
Ризница лепих речи, 2011. - 230 стр. ; 15 cm
ШЉУКИЋ, Срђан
Mit kao sudbina : prilog demitologizaciji demitologizacije / Srđan Šljukić. - 1. izd. - Sremski Karlovci :
Каирос, 2011. - 109 str. ; 21 cm
ŠTYRIDSAŤ rokov časopisu
40 rokov časopisu Vzlet : zborník prác / redaktor vydania Stevan Lenhart. - Nový Sad : Hlas ĺudu, 2011. - 105 str.
: ilustr. ; 24 cm
ШЋИБАН, Марина
Технологија воде и отпадних вода : (збирка задатака
са елементима теорије) / Марина Б. Шћибан, Миле Т.
Клашња. - 2. изд. - Нови Сад : Технолошки факултет,
2011. - 116 стр. : илустр. ; 24 cm

У овом броју коришћене су илустрације
са видео презентације приказане у оквиру
манифестације Дани Матице српске у
Београду, у Галерији САНУ (15. фебруар – 15.
март 2011)
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