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ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ сРПСКЕ

Д

игитална Библиотеке Ма
тице српске постављена
je на адреси digital.bms.rs 20.
септембра 2011. године. Ди
гитализоване публикације ра
споређене су у девет целина –
Српске књиге 18. века, Српске
књиге 19. века, Рукописне књи
ге, Објављенија, Часописи,
Новине, Разгледнице, Плакати
и Издања Библиотеке. Повезане су са записима у елек
тронској бази Библиотеке, са
COBIB.SR и штампаним кататалозима Библиотеке. Публикације се у целости могу прелиставати, а претраживе су пре-

SAdr@aj
ДИГИТАЛНА БМС 1

БИБЛИОГРАФИЈА ИВЕ АНДРИЋА 4
ДЕВЕТ МЕСЕЦИ РАДА БМС У 2011. 7
ПОСЕБНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ БМС 9
ЕЛЕКТРОНСКЕ ИЗЛОЖБЕ 10
НОВИ ЗАКОНИ ИЗ БИБЛИОТЕКАРСТВА 12

ПОРТРЕТ 13
ПОСЕТЕ 14
СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 15
СКУПОВИ, САСТАНЦИ, КОМИСИЈЕ... 16
ЈУБИЛЕЈИ, ПРОМОЦИЈЕ, СВЕЧАНОСТИ... 17
НОВА ИЗДАЊА 18
ДАРОДАВЦИ 18
ИЗ СТРАНИХ ЧАСОПИСА 20
IN MEMORIAM 22
НОВЕ КЊИГЕ 23

Насловна страна Дигиталне БМС

ма аутору, наслову, издавачу, месту, години издaвaња и другим
параметрима.
Дигитална БМС се свакодневно допуњава новим дигиталним пуб
ликацијaма. На дан постављања било их је 712, а 21. октобра 2011.
године 784. У првих неколико дана Дигиталној БМС приступило
је 628 корисника из Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне
Горе, Македоније, Мађарске, Бугарске, Немачке, Аустрије, Грчке,
Аустралије, Канаде, Америке, Израела и Јапана.
Дигитална БМС је резултат реализације дугорочног Пројекта ди
гитализације збирки БМС чији је циљ да се највредније публикације
на још један начин заштите и истовремено учине доступним
корисницима у дигиталном формату.

Дигитализација у БМС се одвија од 2006. го
дине као део система заштите старих и ретких
публикација у Одељењу заштите публикација,
а у сарадњи са Одељењем старе и ретке књиге
и легата. Избор публикација за дигитализацију
обавља се према вредности, целовитости, ретко
сти, учесталости коришћења и другим важним
критеријумима. Припрема публикација за диги
тализацију подразумева одабир најбоље очува
не и најкомплетније публикације, а уколико
је потребно, пре снимања обавља се пажљива
конзерваторско-рестаураторска припрема пуб
ликација, као и превентивна заштита. Од краја
2009. године, након набавке скенера Bookeye 3
А2 формата одвија се континуирано снимање
током целог радног времена у лабораторији за
дигитализацију.
На изради Дигиталне БМС учестовали су биб
лиотекари, информатичари, конзерватори и фо
тографи Библиотеке – Душица Грбић, Новка
Шокица Шуваковић, Горан Влаховић, Бранислав
Вареника, Соња Солуцки, Силвија Вал, Мира
Савић, Вера Ракић, Весна Бањац, Мира Ступар,
Георг Јовановић, Оливера Михајловић, Теодор
Грбић, Нада Вујић, Финка Пјевач, Јасна Кар
таловић, Александра Драпшин, Оливера Шербе
џија, Тамара Мијатовић и Душица Шарац.
Веб презентацију и софтвер за администрира
ње дигиталне збирке са базом података урадио
је консултантски студио информационих техно
логија Falcon-Tech из Новог Сада на основу
Пројекта дигитализације збирки БМС и про
грамског захтева који је дала Новка Шокица Шу
ваковић.

српских писаца. Каталог збирке објављен је у
серији Каталог старих и ретких књига БМС
(књ. 2) и публикације у Дигиталној БМС су
повезане са описима у том каталогу.
Српске књиге 19. века
У Дигиталну БМС је до сада укључено 17
публикација из Збир
ке старих српских
књига 19. века БМС
која обухвата издања
од 1801. до 1867.
године. По броју из
дања и примерака
ово је највећа збирка
такве врсте. У њој
доминирају дела Ву
ка Стефановића Кара
џића, а обухвата и де
ла Петра II Петро
вића Његоша, Ђуре
Даничића, Лукијана
Мушицког, Бранка Радичевића и других српских писаца и стваралаца. Каталог збирке у три
тома објављен је у серији Каталог старих и
ретких књига БМС (књ. 3–5) и публикације у
Дигиталној БМС су повезане са описима у том
каталогу.
Рукописне књиге

КОЛЕКЦИЈЕ
Српске књиге 18. века
У Дигиталну БМС
укључено је 211
књига из Збирке
српских штампаних
књига 18. века БМС
која је највећа таква
збирка на свету. Најстарија књига је Бу
квар Теофана Прокоповича (Римник,
1726). По значају посебно се истичу бакрорезна Стематографија Христофора
Џефаровића (Беч, 1741), дела Захарије Орфели
на, Јована Рајића, Доситеја Обрадовића и других
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У Дигиталну БМС је до сада укључено 12 књига
из збирке рукописа у којој се налази 671 књига
различите провенијенције. Најбројнији, најста
рији и највреднији су ћирилски рукописи,
којих је 487, из времена од 13. до 19. века.
Најстарија књига је Матичин апостол, исписан
на пергаменту у 13. веку. Опис ћирилских ру
кописних књига тече тематским редоследом у
серији Ћирилске рукописне књиге БМС и сваки
рукопис из Дигиталне БМС је повезан са описом
у каталогу.

Објављенија
Збирка Објављенија
БМС 1791–1866 приказује све прве при
мерке објављенија из
истоименог каталога,
укупно их има 218.
Настала крајем 18. века, објављенија су
штампана као своје
врсни огласи којима
су се писци или из
давачи књига и уред
ници часописа обраћали читалачкој пуб
лици. Збирка пружа низ информација о из
давачкој делатности, читалачкој публици и по
литичкој и културној атмосфери у Србији у 19.
веку. Објављенија у Дигиталној БМС су повезана
са описом у каталогу.

зоришта у Новом Саду (1926) и Народног по
зоришта Дунавске бановине (1939) у Новом
Саду. У Дигиталну БМС укључено је 12 пла
ката.
Разгледнице

Часописи
Започето је укључивање бројева из 6 часописа
који су раније дигитализовани (до сада 36
бројева). У дигиталној БМС омогућен је приступ
часописима преко избора године и броја.

У дигиталној збирци БМС налазе се разгледнице
на којима је представљен Нови Сад од 19. века
до почетка Другог светског рата.
Издања БМС

Новине
У збирку су експериментално укључени бројеви
Заставе (1906), чија је дигитализација у току,
као и бројеви Босанске виле (1855. и 1856) и
Гласника Народног већа (1918. и 1919) који су
раније дигитализовани. У дигиталној БМС омо
гућен је приступ новинама преко датума.

Плакати
У ликовно-графичком фонду БМС обрађено је
више од 10.000 плаката. Збирка садржи диги
талне копије позоришних плаката Народног по-

У Дигиталној БМС налазе се публикације из
три едиције каталога
старих и ретких књига
и легата БМС:
1) Ћирилске рукописне
књиге БМС (прва књи
га објављена је 1988.
године, 14 каталога)
2) Каталог старих и
ретких књига БМС
(почев од 1994, 7 ка
талога)
3) Каталог легата
БМС (од 1995, 5 ката
лога).
Укључен је још и 61
каталог изложби и Библиографија Иве Андрића.
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БИБЛИОГРАФИЈА ИВЕ АНДРИЋА

Б

иблиографија Иве Андрића, штампана
поводом стогодишњице објављивања првог
Андрићевог рада (Босанска вила, 30. септембар
1911) и педесетогодишњице Андрићеве
Нобелове награде (Стокхолм, 1961), капитално је
издање Задужбине Иве Андрића (ЗИА), Српске
академије наука и уметности (САНУ) и БМС
објављено почетком септембра 2011. године.
Библиографија је најобимније дело те врсте у
српској култури када је реч о делу једног аутора.
Окупља 15.647 јединица на 49 језика, и то 5.779
Андрићевих књига и прилога, као и 231 књигу и
9.637 текстова о њему.
Уз финансијску и пуну сарадничку подршку
Андрићеве задужбине, у две године (2009–2011),
Библиографија је урађена у БМС.
Аутори су Љиљана Клевернић (координатор),
Ката Мирић, Меланија Блашковић, Весна Укро
пина, Слађана Субашић, Даниела Кермеци и
Марија Ваш, са двадесетак сарадника из Биб
лиотеке.
Главни уредник Библиографије је дописни члан
САНУ Миро Вуксановић.
Рецензенти Библиографије су академик Предраг Палавестра и академик Никша Стипчевић.
Библиографија је урађена у електронском ка
талогу Библиотеке и доступна је на интернету,
и то појединачним претраживањима и на сајту
www.bms.rs.
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Прелом књиге је обавила Новка Шокица Шу
ваковић, техничко уређење Вукица Туцаков, а
штампу и повез Будућност из Новог Сада.
Обим књиге је 1.080 страница великог формата,
у тврдом повезу, на лаганом папиру.
Штампана Библиографија, у малом тиражу, на
мењена је као поклон научним и народним биб
лиотекама, лекторатима, славистичким центри
ма и националним установама у иностранству са
којима сарађују Библиотека САНУ и БМС, као и
сарадницима ЗИА.

Структура библиографских
јединица у Библиографији

Б

иблиографија садржи 15.647 јединица ра
споређених у три поглавља. Прва целина
пописује поезију, романе, приповетке, есеје,
путописе, сећања, интервјуе и преписку, на
српском и још 49 језика, као и Андрићеве
преводе. Све то обухвата 5.779 издања књига и
других прилога у новинама и часописима.

У другом делу окупљена је литература о
Андрићу, и то 231 књига и 9.637 студија, огледа,
расправа, критика, есеја, приказа и осврта.
Трећи део књиге чини седам регистара (наслови
изворних и преведених издања, одабрана дела,
ауторски именик, предметнице, наслови књига
и периодике у којима су Андрићеви радови и
текстови о њему). Структура библиографских
јединица је следећа:
1. Књиге
2. Преведене књиге
3. Прилози
4. Преведени прилози
5. Интервјуи
6. Писма
7. Преводи
8. Књиге о Иви Андрићу
9. Прилози о Иви Андрићу

881
823
2.139
1.559
190
91
86
229
9.633

Након урађеног прелома пронађено је још 16
записа који су прикључени као Допуне, на крају
књиге. Тако је укупан број записа 15.647.

Не знам да ли имам своју поетику и своју
филозофију. Ја то не знам.
Ја пишем, ја само пишем.
Иво Андрић

Изјава академика Предрага
Палавестре, рецензента
Библиографије

А

кадемик Предраг Палавестра, секретар
Одељења језика и књижевности САНУ,
потпредседник ЗИА и рецензент Библиогра
фије, сажео је своје утиске овако:
„Посебну драж и незаобилазну грађу за књи
жевне истраживаче, компаратисте и проуча
ваоце Андрићевих дела чини списак превода,
објављених у свету на близу 50 језика. Ту је за
тим неизбежни, врло корисни и најобимнији
део Библиографије – Литература о Иви Анд
рићу. Она садржи пуне податке о свим књига
ма, досад написаним о Андрићу и обавештења
о више хиљада критичких и научних прилога и
тумачења, објављених код нас и у свету о њему
и његовом делу. То је досад најпотпунији по
пис књига и радова о Иви Андрићу, из којег се
добро види високо место Иве Андрића у свет
ској књижевности и судбина Босне и Балкана
у европској и светској историји од 15. века до
наших дана.

Израда и појава Библиографије Иве Андрића
у издању ЗИА, САНУ и БМС представља
крупан догађај у савременој српској култури.
То није само неопоходан приручник за даља
истраживања него је и велики културни, књи
жевни и научни подухват данашњег нарашта
ја на одржању и поштовању Андрићевог дела
као изванредног стваралачког и моралног до
принoса нашег језика, наше књижевности и
наших писаца духовним тековинама модернога
времена.”
октобар 2011 – гласило бмс – вести
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Изјава Мира Вуксановића,
главног уредника
Библиографије

Електронска изложба о Иви
Андрићу

М

иро Вуксановић, управник БМС и главни
уредник Библиографије Иве Андрића, на
завршетку великог посла, рекао је:

Факсимил Андрићевог првог објављеног рада

П
„Библиографи са сарадницима, у непуне две
године, по савременим правилима, саставили су
базичну књигу за проучавање дела и личности
Иве Андрића. Није било лако пронаћи и на
једном месту пописати оно што је Андрић
објавио и оно што је о Андрићу објављено,
у великом броју издања, код нас и у свету.
Немамо другог писца који је под својим именом
и око свог имена саставио близу 16.000 књига,
расправа, огледа, приказа и других радова.
Столетни раст и значај Андрићеве литературе
у целости су презентовани и на интернету и
у великој књизи. То је библиографски подвиг
првог реда и редак издавачки подухват.
Везирски хронограм из Андрићеве приповетке
почиње: ’Кад добра управа и племенита
вештина пружише руку једна другој настаде
овај красни мост...’ Такав књижевни мост
сатворен је Андрићевим речима које су
проговориле на педесетак језика, а лукове
тог моста верно наговештава Андрићева
Библиографија. Реч је о јединственој књизи.
По правди и тешко достижној заслузи, таква
књига природно носи Андрићево име. Вратили
смо један велики дуг. Сада нам је јасније коме
се у читању редовно морамо враћати: Иво
Андрић је висока књижевна школа.”

За писца је веома важно да зна шта је
срам. Стидети се – то је
света ствар.
Иво Андрић
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оводом 100 година од објављивања првог
књижевног рада, 50 година од Нобелове
награде и изласка из штампе Библиографије
Иве Андрића (1911–2011) у јавном каталогу
БМС и на веб адреси www.bms.rs од 23.
септембра 2011. године може се погледати
електронска изложба о Иви Андрићу.

Запис у Библиографији

Ауторке изложбе су Ивана Гргурић и Даниела
Кермеци, уредник Миро Вуксановић. На из
ложби су презентована прва издања Андриће
вих дела и превода, фотографије, факсимили и
литература, као и Андрићеве мисли и цитати
о њему. Издавајамо цитат академика Никше
Стипчевића, рецензента Библиографије Иве
Андрића, о делу Иве Андрића:

Факсимил Нобелове награде

„У делу Иве Андрића сажима се безмало цело
европско књижевно искуство [...]”

ДЕВЕТ МЕСЕЦИ РАДА БМС У 2011.

З

а девет месеци рада у 2011. БМС је обавезним примерком, куповином, разменом, поклоном и
депозитом примила и у своје збирке укључила укупно 49.764 публикације (13.713 књига, 8.047
јединица посебних збирки и 28.004 броја периодике). Иностраним партнерима у размени и лекторатима
за српски језик послата је 2.051 књига и 3.876 бројева периодике, а домаћим библиотекама 32 књигe и
568 бројева периодике. Депозитом ФАО и УНЕСКО примљено је 147 публикација.
У БМС учланила су се 3.044 читаоца. У читаоницама је коришћено 21.509 књига и 5.461 јединица
часописа и новина. За научни и стручни рад коришћене су 8.484 публикације, за рад у одељењима 7.194
и за изложбе 1.300. Топографски је евидентирано 27.906 књига, 3.612 годишта часописа и 528 томова
новина са 25.429 бројева. У Централни магацин уложене су 14.722 рекаталогизоване и нове књиге, у
Нови магацин књиге примљене обавезним примерком, нове стране књиге и књиге, часописи и новине
из поклоњених збирки, укупно 19.597, и у Чешки магацин 2.228 раздужених публикација, као и страних
и оних враћених након рекаталогизације и 4.415 томова периодике.

Аутори и сарадници Библиографије Иве Андрића

Мере конзервације спроведене су на 16.145, а
рестаурације на 16.163 странице старих и рет
ких књига. Израђен је 38.701 микроснимак, а
за потребе корисника и Библиотеке израђено је
7.549 дигиталних снимака, 2.693 принтер копије,
нарезано је 36 CD-а, као и 38 DVD-а. На новом
скенеру израђено је 73.355 дигиталних снимака,
349 црно-белих копија на А4 принтеру, а 1.899
скенираних страница је за потребе корисника
Библиотеке копирано на преносне меморије.
Према пројекту Опис ћирилских рукописних књи
га БМС обављани су послови истраживања и
описа рукописних пролога, служби и житија. На
основу прикупљене грађе приређена је за штампу
15. књига у серији Ћирилске рукописне књиге
БМС под називом Пролози. Службе и житија.

коју чине каталошки описи 7 рукописа, 5 научних
прилога и илустрације из описаних рукописа.
Завршени су послови обраде и редакције записа
разне некњижне ситно штампане грађе из вре
мена до 1867. године и у току је припрема за
штампу каталога, 8. у Едицији Каталог старих
и ретких књига БМС.

Човек је сам себи највећа титула.
Иво Андрић
Укупно је креирано, допуњено или преузето из
узајамне електронске базе 46.139 записа за све
октобар 2011 – гласило бмс – вести
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врсте публикација (књиге, периодика, прилози у
периодичним публикацијама и некњижни мате
ријал). Од тога је 19.605 нових записа, 12.649 за
писа је допуњено, а 13.885 записа је преузето.
Редигована су 3.493 записа, a уједначено је 1.646
записа. Формирано је 42.415 предметних одред
ница и 52.740 децималних бројева. Урађено је
1.717 CIP записа. Електронска бaзa БМС je 30.
септембра 2011. године имала укупно 1.178.767
записа.

Човек никад није сâм ако је са својом
мишљу и са својим ћутањем.
Иво Андрић
На лични захтев корисника из Новог Сада,
Београда, Суботице, Земуна, Винче, Ниша и
Подгорице истражена је цитираност радова у
Индексима научних цитата за 198 аутора. Било
је 228 претраживања и нађена су 5.383 цитата и
1.783 самоцитата. Такође су обављана су темат
ска и друга претраживања страних и домаћих
база података.
Реализовано је 11 електронских изложби, при
премљена су три броја Вести, гласила БМС.
Обављено је 5 стручних надзора у народним би
библиотекама у Новом Саду, Суботици, Срем
ској Митровици, Панчеву и Зрењанину, као и
стручни надзор у Семинарској библиотеци за
германистику Филозофског факултета у Новом
Саду.

ЗИА, САНУ и БМС објавили су Библиографију
Иве Андрића (1911–2011), најобимнију персонал
ну библиографију у српској култури. Уз финан
сијску и пуну сарадничку подрушку ЗИА, Биб
лиографија је урађена и припремљена за штам
пу у БМС.
Дигитална БМС постављена je на адреси
digital.bms.rs 20. септембра 2011. године.

.

ПОКЛОНИ ИЗ БМС

Т

оком првих девет месеци 2011. године
БМС је послала на поклон институција
ма и појединцима укупно 6.864 публикације,
издања Библиотеке, као и књиге из дупликата
БМС. Радио Београду за акцију „Књига со
лидарности” поклоњено је 950 књига, Библи
отеци Манастира Хиландара 1.475 књига,
Удружењу дистрофичара Београда 30 књига,
Православном
богословском
факултету
у Београду 410 публикација, Библиотеци
Универзитета Привредна академија у Новом
Саду 150 књига, Библиотеци Факултета за
европске правно-политичке студије у Новом
Саду 150 књига, ОШ „Душан Радовић” у
Новом Саду 275 књига, Народној библиотеци
„Стеван Сремац” у Сокобањи 150 књига,
Универзитетској
библиотеци
„Светозар
Марковић” у Београду 148 књига, Народној
библиотеци „Стојан Трумић” у Тителу 66
књига, Градској народној библиотеци „Жарко
Зрењанин” у Зрењанину за библиотеку Опште
болнице „Др Ђорђе Јовановић” 430 књига и
Универзитетској библиотеци у Крагујевцу
610 књига. БМС је библиотекама и научним
радницима у нашој земљи на поклон послала
и 2.020 примерака својих издања књига и
периодике.

o o o o o
Скенирано је и обрађено 1.359 слика, а за диги
талну презентацију припремљене су 1.202 пуб
ликације (44.857 дигиталних страница). Редов
но су штампане инвентарне књиге. Ажуриран је
сајт БМС и одржавана је у функцији конфигура
ција рачунара и мреже, као и корисничких на
лога. Свакодневно је скидан дневни бекап елек
тронске базе БМС и израђивана сигурносна ко
пија дигиталне базе.
8
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Од свега што човек у животном нагону
подиже и гради ништа није у мојим
очима боље и уређеније од мостова. Они
су важнији од кућа, светији од храмова.
Иво Андрић

POSEBNE PUBLIKACIJE bms
АНАЛИЗА РАДА НАРОДНИХ
БИБЛИОТЕКА У ВОЈВОДИНИ ЗА
2010.

К

ао и у претходним годинама у БМС изра
ђена је и публикована Анализа рада на
родних библиотека у Војводини за 2010. годину.
Објављена је крајем јула 2011, а ауторка је
Силвија Чамбер. Подаци су прикупљени и об
рађени у сарадњи са окружним матичним биб
лиотекама у Суботици, Зрењанину, Кикинди,
Панчеву, Сомбору, Новом Саду и Сремској
Митровици.

Градска библиотека Карло Бијелицки, Сомбор

Активности народних библиотека у Војводи
ни сагледане су са аспекта статуса и организа
ције библиотечке мреже, обима, структуре и об
нављања књижних фондова, коришћења и до
ступности библиотечке грађе, стручног кадра,
културних и образовних програма, просторних
и техничких услова за рад библиотека и аутома
тизације пословања. У последњем поглављу да
те су закључне напомене о стању и перспектива
ма развоја мреже народних библиотека.
У књижним фондовима 44 војвођанске народ
не библиотеке на крају 2010. било је 4.081.530
књига. Набављено је 115.919 нових публикаци
ја. Стручне послове обављало је 496 радника.
Током прошле године народне библиотеке имале су 141.364 читаоца. Они су користили
2.010.982 књиге, 87.219 бројева часописа и
543.687 броја новина.
Током 2010. године библиотеке у Војводини при
редиле су велики број културних манифестаци
ја. Одржано је укупно 4.094 програма, од тога
832 књижевна сусрета, 707 изложби, 623 пре
давања и 1.932 програма посвећена осталим ак
тивностима.
Окружне библиотеке из Сомбора и Суботице,
као и општинске библиотеке у Алибунару, Бе

лој Цркви, Вршцу, Инђији, Руми, Старој Па
зови и Тителу раде у програму COBISS, док
окружне библиотеке Зрењанина, Панчева, Срем
ске Митровице, Кикинде и Новог Сада раде у
програму BISIS. Остале војвођанске библиотеке
каталошко-библиографску обраду обављају пре
ко неког од рачунарских програма и израђују
електронске базе података. Највећи број тих
библиотека користи програмске пакете Winisis
(BIBLIO) и MPA. У електронским каталозима
војвођанских народних библиотека у 2010. го
дини било је укупно 1.448.524 записа, од то
га 1.422.157 записа књига, 7.242 наслова ча
сописа и новина и 13.300 чланака. Коришћено
је 559 рачунара, од којих су 133 намењена
корисницима.
У 2010. години у народним библиотекама за
бележено је неколико позитивних трендова:
повећан је број чланова библиотека, уведене су
нове услуге, више пажње посвећено је особа
ма са инвалидитетом и социјално угроженим
категоријама, улагано је у савремену рачунарску
опрему и адаптацију и реновирање простора,
повећан је број библиотека које своје пословање
обављају аутоматизовано, а многе библиотеке
започеле су и са дигитализацијом библиотечке
грађе.
Међутим, у раду војвођанских јавних библиотека
постоје проблеми који их прате дужи низ година.
Највећи проблем и даље представља неадекватан
и недовољан простор за обављање свих стручних
послова и чување и заштиту књижних фондова,
као и недовољан број стручних радника.

Градска библиотека у Новом Саду

Неопходно је решити и проблем једин
ствене стратегије аутоматизације пословања
библиотека у Војводини, у складу са законом.
Треба очекивати да ће у оквиру реализације
пројекта Виртуелна библиотека Србије народне
библиотеке у Војводини добити место у складу
са својом улогом у библиотечко-информационом
систему и потребама корисника.
октобар 2011 – гласило бмс – вести
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АНАЛИЗА РАДА
ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА
У ВОЈВОДИНИ ЗА 2010.

Б

МС и ове године урадила је и публиковала
Анализу рада високошколских библиотека
у Војводини за 2010. Урађена је на основу ста
тистичких и текстуалних извештаја које су ви
сокошколске библиотеке доставиле Одељењу
за матичне послове БМС. Анализа је објављена
крајем јула 2011, а ауторка је Ивана Гргурић.
Као и претходних година, приказане су актив
ности високошколских библиотека преко сле
дећих индикатора: друштвено-економски и ор
ганизациони статус, обим и структура збирки,
стручни библиотекарски кадар, просторна и
техничка опремљеност, евиденција и обрада
публикација и коришћење и доступност библи
отечке грађе. У другом делу Анализе сагледане
су тенденције даљег развоја мреже високошкол
ских библиотека у Војводини.

Грађевински факултет у Суботици

У збиркама војвођанских високошколских биб
лиотека на крају 2010. године биле су укупно
855.324 књиге и 40.634 наслова периодике, од
чега су током године набављене 17.122 књиге и
2.029 наслова часописа. Стручне библиотечкоинформационе послове у 53 библиотечке једи
нице обављало је 111 радника, од чега са поло
женим стручним испитом 99 радника.
У 2010. години високошколске библиотеке у Вој
водини имале су укупно 59.634 корисника (3.712
наставника, 53.730 студената и 2.192 остала ко
рисника), што је за 11.652 корисника мање него
2009. године. Укупно је коришћено 271.800 књи
га и 39.288 часописа, што је за 202.207 мање
него 2009. Смањено коришћење монографских и
серијских публикација у односу на раније године
делимично се може објаснити већом употребом
интернета и других извора информација.
10
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Библиотека Огранка САНУ у Новом Саду

Међубиблиотечка позајмица публикација током
2010. обављана је у већини високошколских
библиотека, при чему је реализовано 3.997 за
хтева.
Опремљеност високошколских библиотека у
Војводини савременом информационом и ко
муникационом технологијом на задовољавају
ћем је нивоу, што се може закључити и на основу
приспелих извештаја. Оне користе укупно 283
рачунара, што у просеку износи 5,33 рачунара
по библиотечкој јединици. Још увек, међутим,
највећи проблем представља то што се не користи јединствен софтверски пакет за аутомати
зацију библиотечких функција. Семинарске биб
лиотеке Филозофског факултета и Библиотека
Високе пословне школе струковних студија у
Новом Саду још увек су једине универзитетске
библиотеке које раде у систему Виртуелне биб
лиотеке Србије и узајамне каталогизације.
Остале библиотеке за библиотечко пословање
користе BISIS, WINISIS, PERGAM или интер
не програме. Неколико библиотека не користи
никакав програмски пакет.

ELektronske izlO@BE
ЖЕНА (1911–1921)

П

оводом објављивања првог броја месечног
часописа Жена БМС припремила је и пре
зентовала електронску изложбу од 22. јула до 7.
августа 2011. у јавном каталогу Библиотеке. Ау
торке изложбе су Ивана Гргурић и Силвија Чам
бер, уредник Миро Вуксановић. Ова изложба,
као и остале припремљене у овом тромесечју,
заједно са свим претходним изложбама, може
се у скраћеном облику погледати на сајту www.
bms.rs, а доступна је и на CD-у у Библиотеци.
Часопис Жена излазио је у Новом Саду од 1911.
до 1921. године, а уређивала га је Милица Јаше
Томића, ћерка Светозара Милетића и прва же

на уредник часописа у српском народу. Лист је
излазио као месечник, званичан назив му је био
Жена, месечни часопис за жене, а поднаслов
Не стоји кућа на земљи − него на жени. Уз пе
сме, приче, одломке романа и путописа, мод
не, здравствене и савете за домаћице, текстове о
браку и васпитању деце, рецепте и рекламе, Же
на је доносила вести из књижевности, сликар
ства и музике, као и афирмативне и ангажоване
текстове везане за женско питање и побољшање

се чувају у збиркама Библиотеке, као и литера
тура о његовом животу и раду, а била је презен
тована од 8. до 28. августа 2011. године у јавном
каталогу Библиотеке. Ауторка изложбе је Сил
вија Чамбер, уредник Миро Вуксановић.
Михаил Васиљевич Ломоносов рођен је 1711.
у селу Денисовка (данас Ломоносов). Претеча
је многих проналазача 19. века, извршио је
важна открића у области физике и хемије, фор
мулисао закон одржања материје, објаснио по

положаја жене у друштву. За Жену су, осим уред
нице, писали и преводили Јулка Јањић, Јелена
Димитријевић, Јованка Хрваћанин, Даница Бар
ковић, Ђорђе Петровић, Славко Милетић, Коста
Хаџи, Јован Манојловић и многи други. Уочи Бо
жића 1921. Жена је престала да излази, а у Оп
роштајној речи, објављеној у последњем броју,
уредница Милица Томић сумирала је улогу и
значај који је лист имао: „Жена се бавила свима
питањима, која се односе на живот жене и на по
зив њезин. Расправљала је у исцрпним чланци
ма, али и у омањим па и ситним белешкама, све
што може да користи жени у друштву, у кући, у
кујни, при васпитању деце, неговању здравља а
није изостала ни забава... Жена је била савреме
на, модерна и казала оно што треба казати али
она није падала у крајност нит је бацила све об
зире у страну.”

jаве сагоревања, створио научну теорију о свет
лости, објаснио порекло поларне светлости и
др. Изумео је читав низ метеоролошких, оп
тичких и других инструмената. Бавио се и књи
жевношћу, писао оде, беседе и драмска дела,
извршио значајну реформу и ударио темеље
научној терминологији руског књижевног је
зика, реформисао руски стил, написао прву
граматику руског језика... Утемељивач је Мо
сковског државног универзитета који од 1755.
године носи његово име. Умро је у Санкт Пе
тербургу 1765.

МИХАИЛ ВАСИЉЕВИЧ
ЛОМОНОСОВ (1711–1765)

Д

евету електронску изложбу у 2011. години
БМС посветила је, поводом 300 година од
рођења, великом руском научнику, књижевнику
и академику Михаилу Васиљевичу Ломоносову.
Изложбом су обухваћена дела Ломоносова која

ЧЕСЛАВ МИЛОШ (1911–2004)

У

знак сећања на пољског песника и мисли
оца, нобеловца Чеслава Милоша, од чијег
се рођења ове године навршaва сто година, БМС
припремила је електронску изложбу грађе из
својих збирки. Поставка, коју чине Милошева
дела и избор литературе презентована је у јав
ном каталогу Библиотеке од 29. августа до 22.
септембра 2011. године Ауторке изложбе су
Ивана Гргурић и Силвија Чамбер, уредник Миро
Вуксановић.
Чеслав Милош, песник, есејиста и преводилац,
рођен је 1911. године у Шетејњама (Литванија).
октобар 2011 – гласило бмс – вести
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Као студент права у Вилну био је члан аван
гардне књижевне групе „Жагари”. Прву збирку
песама (Поема о укоченом времену) објавио је
1934/5. После рата радио је као културни ата
ше у Вашингтону и Паризу, али како није мо
гао да се помири с поетиком соцреализма, 1951.
емигрирао је у Париз, а затим у САД, где је
више од двадесет година радио као професор
на Универзитету у Берклију. Светску славу до
нела му је књига есеја о тоталитаризму Зароб
љени ум (Париз, 1953), али је себе увек сма
трао превасходно песником и то „херметичним
песником за малобројне читаоце”. Његов опус
чини неколико десетина књига поезије (Три зи
ме, Спасење, Дневна светлост, Где сунце излази и где залази, Хронике и др.), есеја (Друга
Европа, Сновиђења над заливом Сан Франциско, Земља Улро, Приватне обавезе, Сведочан
ство поезије, Година ловца, Савремене легенде
и др.) и романи Освајање власти и Долина Исе.
Године 1980. добио је Нобелову награду за књи
жевност.

Чеслав Милош на промоцији у Берклију, 1988.

У Пољској је деценијама био на листи за
брањених писаца. (Године 1954. пољска штам
па писала је како су копије Заробљеног ума, од
штампане у формату кутије шибица, на веома
танком папиру, ваздушним балонима из ави
она спуштане у Пољску.) Од стране пољских
државних и културних власти примљен је тек
као добитник Нобелове награде, али прво зва
нично издање његовог Заробљеног ума у Пољ
ској је изашло тек 1989, након промене поли
тичког система.
12
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НОВИ ЗАКОНИ ИЗ
БИБЛИОТЕКАРСТВА

Д

оношењем новог Закона о култури („Сл.
гласник РС” бр. 72/2009) као кровног
закона, после 17 година, приступило се си
стемском уређењу ове области. На предлог
Владе, Народна Скупштина Републике Србије
донела је 14. јула 2011. године три закона из
области библиотекарства: Закон о библиотечкоинформационој делатности, Закон о реткој и
старој библиотечкој грађи и Закон о обавезном
примерку публикација. Закони су објављени у
„Службеном гласнику Републике Србије” бр. 52
од 15. јула 2011. године и ступили су на снагу
осмог дана од дана објављивања. Примена Зако
на о библиотечко-информационој делатности и
Закона о реткој и старој библиотечкој грађи је
одложена за шест месеци, а Закона о обавезном
примерку публикација за три месеца, од дана
ступања на снагу.
Непосредан повод за доношење Закона о биб
лиотечко-информационој делатности јесте да
се постојећа нормативна решења у овој области
усагласе са европским стандардима, а посебно
са новим информационим окружењем које је
знатно измењено у односу на период када је
донет Закон о библиотечкој делатности („Сл.
гласник РС” бр. 34/94, 101/05). Новим законом
дефинисан је статус БМС као установе културе
од националног значаја, што до сада није би
ло законски уређено. У складу са статусом
БМС, њеним положајем и угледом, уређени су
надлежност, права и обавезе Библиотеке чија
делатност се финансира из буџета Републике
Србије. Овим законом се, такође, регулише фор
мирање Центра за узајамну каталогизацију, раз
врставају библиотеке по типовима, утврђује на
чин избора органа библиотеке и њихова над
лежност, матична функција, уређују стручни ис
пити и звања.
Закон о реткој и старој библиотечкој грађи уво
ди обавезну стручну заштиту старе и ретке биб
лиотечке грађе за све сопственике ових култур
них добара, а не само за библиотеке и установе,
као што је то било до сада утврђено Законом о
културним добрима („Сл. гласник РС” бр. 71/94).
Проширен је круг библиотека које обављају по
слове заштите старе и ретке библиотечке грађе
који је до сада обухватао само НБС и БМС као
депозитне библиотеке. Новина су и критерију
ми за процену старе и ретке библиотечке грађе,
као и право сопственика грађе у приватној
својини да од библиотеке захтева бесплатно
стручно мишљење о овој грађи. Закон уважава

употребу нових технологија у области заштите
старе и ретке библиотечке грађе, нарочито ин
формационих технологија и дигитализацију,
што до сада није било уређено. Заштита старе и
ретке библиотечке грађе је делатност од општег
интереса коју поред НБС обавља и БМС која и
проглашава стару и ретку библиотечку грађу на
територији АП Војводине за културно добро од
великог значаја.

периоду донеће се и одговарајући подзаконски
акти.
У припреми су Закон о издаваштву, Закон о ки
нематографији и Закон о архивској грађи чиме
ће се заокружити нормативно уређење области
културе.

О ЗАКОНИМА ПРВИ ПУТ
ОДЛУЧИВАЛА СТРУКА

АЛЕКСАНДРА ДРАПШИН

pORTRET

П

рви пут израда закона поверена је запо
сленима у библиотекарству. Одлуком ми
нистра културе, представници БМС: Миро
Вуксановић, управник, Милена Мирић, секре
тар, Ђорђе Виловски, члан Управног одбора,
и мр Душица Грбић, руководилац Одељења за
стару и ретку књигу и легате, именовани су за
чланове радних тела за израду закона. Из НБС
за чланове радних тела именовани су: Сретен
Угричић, Весна Ињац, Владимир Шекуларац,
Драган Бараћ и Оливера Стефановић, из Биб
лиотекарског друштва Србије: Жељко Вучко
вић и Весна Црногорац, из Библиотеке гра
да Београда Јасмина Нинков и из Народне
библиотеке Крушевац Соња Вељковић. Рад на
изради закона трајао је годину дана, а састанци
су наизменично одржавани у НБС и БМС.

Законом о обавезном примерку публикација ос
тварује се општи интерес очувања, евиденције
и пуне доступности целокупне издавачке про
дукције у Републици Србији и на српском је
зику било где на свету. Новина је што обавеза
достављања обавезног примерка прелази са
штампара на издавача (обавеза штампара је
само за публикације које штампа издавачу са
седиштем, односно пребивалиштем изван Ре
публике Србије, као и за ситну некњижну
штампану грађу), број обавезног примерка се
смањује на 5, уместо досадашњих 10 приме
рака, као и 1 примерак завичајној библиотеци,
на њен захтев. Такође се уводи и један обавезан
примерак у електронском облику који се доставља депозитној библиотеци у формату који
одговара међународним стандардима универ
залне доступности информација. Овим законом
БМС је одређена, поред НБС, за депозитну биб
лиотеку која и даље прима обавезни примерак
који има статус културног добра.
Применом нових закона из области библиоте
карства престају да важе сви стари. У наредном

Б

иблиотекар БМС Александра Драпшин ро
ђена је 1970. у Новом Саду. Ту је завршила
основну и средњу школу. Дипломирала је на Фи
лозофском факултету у Новом Саду, смер Српски језик и лингвистика, а по завршетку факул
тета две године предавала je у новосадским
основним школама.
У БМС запослила се 2001. Свој рад започела је у
Одељењу старе и ретке књиге и легата на опису
ћирилских рукописних књига. Убрзо је прешла
у Одељење за матичне послове и развој. Колеги
ница Драпшин је са библиотекарима Људмилом
Иваз и др Жељком Вучковићем пружала стручну
помоћ библиотекарима у раду, водила регистар
војвођанских високошколских библиотека, обав
љала надзоре над стручним радом у народним и
високошколским библиотекама у Војводини и
прикупљала статистичке податке и извештаје о
раду војвођанских библиотека. На основу ових
података БМС издаје годишњу Анализу рада
народних библиотека у Војводини и Анализу рада
високошколских библиотека у Војводини. Аутор
је Анализе рада народних библиотека у Војводини
од 2003. до 2008. године и сарадник у припреми
Анализе рада високошколских библиотека у Вој
водини. Будући да је један од видова матичних
функција и старање о усавршавању кадрова
за рад у библиотеци, колегиница Драпшин је
у оквиру ових послова организовала стручне
октобар 2011 – гласило бмс – вести
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семинаре за библиотекаре високошколских
библиотека, полагање стручних испита за све
библиотекаре у Војводини и пружала сваку другу
помоћ библиотекарима у раду, посебно новим
запосленима који се први пут срећу са радом у
библиотеци.
Била је у уредништву Вести, гласила БМС, од
2003. до 2008. Припремала је прилоге и прево
дила стручне текстове у рубрици Из страних
часописа. Текстове из области библиотекарства
преводила је за Годишњак БМС у којем је об
јавила и два стручна рада.
Припремила је преко двадесет изложби о зна
менитим личностима или догађајима.
Од 2010. је на радном месту информатора и
руковаоца фондом раритета у Читаоници за ра
ритетне публикације у Одељењу старе и ретке
књиге и легата. Учествује и на пословима ди
гитализације збирки раритетних књига БМС.
Старање о највреднијим публикацијама које
Библиотека поседује и помагање корисницима
за колегиницу Драпшин посебна је одговорност,
али и задовољство.

POSETE
ШВЕДСКИ ПОЛИЦАЈЦИ ГОСТИ

БМС

Б

МС посетили су 6. јула 2011. године Хелена
Нилсон, директорка Библиотеке Националне
полицијске академије у Шведској, представници
ОЕБС-а у Републици Србији и полазници семи
нара „Савремени трендови примене библиотеке
у образовању и обучавању полиције” који је од 5.
до 7. јула 2011. био одржан у Центру за основну
полицијску обуку у Сремској Каменици.

ГОШЋЕ ИЗ АУСТРИЈЕ И ПОЉСКЕ

У

посети БМС 25. јула 2011. године била је
проф. др Кристина Берета са Катедре за сла
вистику у Клагенфурту (Аустрија), а три дана
касније, 28. јула, Катарина Жак из Националне
библиотеке Пољске у Варшави.

ЂАЧКЕ ПОСЕТЕ

У

ченици ОШ „Слободан Секулић” из Ужица
посетили су БМС 29. септембра 2011, а дан
касније, 30. септембра, и ученици ОШ „Ђорђе
Натошевић” из Инђије. Ђаци су упознати са
историјом и делатношћу Библиотеке.
14
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ЗАХВАЛНИ КОРИСНИЦИ

П

оштовани господине Вуксановић,
Користим прилику да се захвалим Вама
и Вашим сарадницима који су нашли времена
да нас дочекају и да нам покажу Библиотеку.
Носимо предивне утиске. Хвала за књиге које
сте нам поклонили. Надамо се да ће и будућа
сарадња бити овако успешна.
Срдачан поздрав.
Мира Матић, директорка Универзитетске биб
лиотеке у Крагујевцу

И

*

скрено честитам на великом труду и
преданости да српској култури подарите
исцрпну Библиографију Иве Андрића. Библиотека Матице српске са Вама на челу непрестано потврђује своју светлу традицију и
исписује златним словима нове странице.
Даница Оташевић, директорка Градске биб
лиотеке „Владислав Петровић Дис“ у Чачку

П

*

оштовани господине Вуксановићу,
Честитам Вам на објављеној Библиогра
фији Иве Андрића. О тој монументалној књи
зи тек ће се говорити. Посебно ми је драго што
је књигу могућно преузети у електронском
облику па се и она већ прикључила оним сто
тинама мегабајта који чине моју дигиталну
библиотеку. Мени то, наравно, никада неће
моћи да замени „живу” књигу, али кад човек
живи у оваквој врсти, прегрубо је рећи, изо
лованости, онда је и таква наоко ситна ствар
заиста од немерљиве помоћи. Отуда и моје
истинско одушевљење због Дигиталне БМС.
Након узорног електронског каталога, на ка
квог нисам наишао нигде у свету, након серија
штампаних каталога какве има мало ко, пред
стављање збирки и у дигиталном облику је
изузетан искорак који заиста заслужује само
аплауз и честитке. Срећан сам што могу да
будем захвални корисник и све то седећи за
властитим радним столом. Верујем да ће и ова
збирка расти и да ће се у њој наћи још много од
онога што бих желео и волео да видим.
Срдачно Вас поздрављам и желим Вам много
успеха и убудуће.
С поштовањем,
Боривој Чалић, у Вуковару, 28. септембра 2011.

БИБЛИОТЕКАРИ ИЗ КРАГУЈЕВЦА
У БМС

УСАВРШАВАЊЕ ИТАЛИЈАНСКОГ
ЈЕЗИКА У ТОРИНУ

С

Колектив Универзитетске библиотеке у Крагујевцу у
БМС

Б

иблиотекари Универзитетске библиотеке у
Крагујевцу са директорком Миром Матић
посетили су БМС 12. септембра 2011. године.

ЧЕСТИТКЕ ИЗ БМС

У

правник БМС Миро Вуксановић послао је 12. септембра 2011. године че
ститку НБС која је, након четири године ре
конструкције, поново отворена за кориснике.
Истога дана честитку је, поводом отварања
нове зграде, упутио и Библиотеци „Димитрије
Туцовић” у Лазаревцу.

оња Ивановић, библиотекар Одељења за
набавку и размену публикација БМС, у пе
риоду од 30. јуна до 22. јула 2011. године поха
ђала је интензивни курс италијанског језика у
Торину и завршни тест положила са оценом B2
(виши средњи ниво). Курс је организовао језички
центар CLIFU који делује у оквиру Факултета за
хуманистичке науке Универзитета у Торину. Сем
наставе, организоване су и посете институцијама културе. Током боравка у Торину колеги
ница Ивановић посетила је Библиотеку Одељења
за лингвистичке науке и савремену књижевност
Универзитета у Торину са којом БМС има дуго
годишњу сарадњу.

EMBARK РАДИОНИЦА О
ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ

Р

адивој Додеровић, руководилац Одељења за
набавку и размену публикација БМС, уче
ствовао је у раду радионице EMBARK у НБС 15.
и 16. септембра 2011. године. Тема радионице
била је дигитализација.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА O НАУЧНИМ
БИБЛИОТЕКАМА

STRU^NA USAVR[avawa i prezenta
cije

САВЕТОВАЊЕ О ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ

М

р Јелица Грбић, шеф рачуноводства БМС,
присуствовала је Саветовању о финансиј
ском пословању које је од 12. до 15. јула 2011.
године одржано на Златибору. Теме предавања
на саветовању биле су посвећене макроеконом
ској политици и новим мерама Владе за пре
вазилажење последица економске кризе, нови
нама у прописима о буџетском систему и бу
џетском рачуноводству, специфичностима у
обављању платног промета корисника буџет
ских средстава итд. Најављено је доношење
новог Закона о јавним набавкама који би тре
бао да скрати постојеће рокове и убрза процес
примене.

Са презентације

Н

овка Шокица Шуваковић, заменик управни
ка, и Радивој Додеровић, руководилац Одељења за набавку и размену публикација БМС,
одржали су 20. септембра 2011. године презен
тацију „Организација библиотека у научним библиотекама – најбољи примери” у Учионици Биб
лиотеке. Том приликом библиотекарима БМС
пренели су своја искуства са студијског путовања
од 8. до 13. маја 2011. током ког су посетили
библиотеке у Берлину, Лајпцигу и Дрездену.
октобар 2011 – гласило бмс – вести
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Skupovi, SASTANCI, komisije...
ЗАСЕДАО УО ИНСТИТУТА ЗА
СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ

Д

описни члан САНУ и управник БМС Миро
Вуксановић председавао је седници Управ
ног одбора Института за српски језик САНУ 12.
јула 2011. године.

Седнице Уређивачког
одбора андрићеве
Библиографије

У

ређивачки одбор Андрићеве Библиогра
фије одржао је седницу 2. августа 2011.
године у просторијама САНУ. Одбор је при
хватио извештај о изради и припреми за
штампу библиографије у БМС, усвојио ре
цензију академика Палавестре и Стипчевића,
одобрио уводне и завршне странице, одабрао
штампарију после поступка за прикупљање
понуда, донео одлуку о потписивању уговора
о штампању, распоредио тираж (350 примера
ка БМС, 250 САНУ а 100 примерака ЗИА).
Изражено је задовољство обављеним послом.
Штампање је завршено 2. септембра 2011. го
дине, у Штампарији Будућност (Нови Сад).
Након изласка Библиографије Уређивачки од
бoр је одржао другу седницу, 8. септембра
2011. године. Размотрио је Извештај о изради
и објављивању Библиографије, дао оцену о
урађеном послу, усвојио саопштење за медије
и предлоге за представљање књиге у Београду
у Новом Саду. Усвојени Извештај Уређивачки
одбор је упутио издавачима – САНУ, БМС и
ЗИА.

САСТАНАК СА ИНЖЕЊЕРИМА
ИЗУМА И ВБС ЦЕНТРА

М

ариј Бизјак, систем инжењер из ИЗУМА и
Мирољуб Стојановић из ВБС центра би
ли су у БМС 23. августа 2011. када је одржан и
састанак ком је из БМС присуствовала Оливера
Михајловић. Том приликом инжењер Бизјак ин
сталирао је нову верзију оперативног система на
Алфа сервер БМС.
16
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СЕДНИЦА НАЦИОНАЛНОГ
САВЕТА ЗА КУЛТУРУ

Д

описни члан САНУ и управник БМС Миро
Вуксановић присуствовао је првој седници
Националног савета за културу у Дому Скуп
штине Републике Србије 12. јула 2011. године, а
другој седници 7. септембра 2011. године.

САСТАНАk УРЕЂИВАЧКОГ
ОДБОРА СРПСКЕ
БИБЛИОГРАФИЈЕ

С

астанак Уређивачког одбора Српске библи
ографије листова и часописа 1768–2005.
године одржан је 7. септембра 2011. године у
НБС. Као члан Уређивачког одбора и рецензент
Српске библиографије састанку је из БМС при
суствовала Ката Мирић.

ЗАСЕДАО УПРАВНИ ОДБОР БДС

С

астанак Управног одбор Библиотекарског
друштва Србије (БДС) одржан је 15. сеп
тембра 2011. године у Библиотеци града Београ
да. Из БМС присуствовала му је Гордана Ђилас.

МЕЂУНАРОДНИ СКУП О САВИ
ТЕКЕЛИЈИ У АРАДУ

Н

а отварању дводневног Међународног ску
па „Сава Текелија и Арађани”, одржаног у
Араду 23. и 24. септембра 2011. године, Реч о
Сави Текелији беседио је управник БМС Миро
Вуксановић, а потом је, на првом заседању, на
тему Књиге Саве Текелије у БМС говорила ру
ководилац Одељења старе и ретке књиге и легата
Душица Грбић.

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА О
ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ

Н

а научној конференцији „Дигитализација
културне и научне баштине, универзитет
ски репозиторијум и учење на даљини”, одр
жаној од 30. септембра до 2. октобра 2011. го
дине на Филолошком факултету у Београду
заменица управника, информатичар Новка
Шокица Шуваковић говорила је на тему Ди
гитална збирка БМС. Излагање је пропраћено
презентацијом.

jUBILEJI, PROMOCIJE, SVE^aNOsTI...
БЕСЕДЕ У ПЛУЖИНАМА

Д

описни члан САНУ и управник БМС Миро
Вуксановић у Плужинама је, 22. јула 2011.
говорио о књизи Топонимија Пивске планине
Радојке Цицмил Реметић, а дан касније, 23. јула,
у истом месту, и о песнику Новици Тадићу.

СВЕЧАНОСТ У ЧАСТ ТИТЕЛСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ И ЧУРЧИЋА

УПРАВНИК БМС ОТВОРИО
ИЗЛОЖБУ О БУКВАРИМА

Д

описни члан САНУ и управник БМС Миро
Вуксановић отворио је 15. септембра 2011.
године у Патријаршијском двору у Сремским
Карловцима путујућу изложбу „Буквар и бу
кварска настава код Срба” чији је аутор Брани
слава Јордановић, музејски саветник Педаго
шког музеја у Београду.

166 ГОДИНА ГРаДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ

Г

радска библиотека у Новом Саду обележи
ла је 22. септембра 2011. године 166 година
рада и постојања, а свечаности је из БМС при
суствовала заменица управника Новка Шокица
Шуваковић.

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У
КУЛТУРИ

Са свечаности

Н

а Дану Народне библиотеке „Стојан Тру
мић” у Тителу, 29. јула 2011. године, по
водом 66 година постојања библиотеке, као и
подсећања на 80-годишњи животни и радни век
Марије Чурчић и 85-годишњи животни и радни
век Лазе Чурчића, библиотекара саветника БМС
у пензији, говорили су управник БМС Миро
Вуксановић и проф. др Мирјана Д. Стефановић.
На свечаности у тителској Библиотеци управници
Душанки Бувач Миро Вуксановић поклонио је
66 књига из БМС.

БМС ПРЕДЛОЖИЛА ЛАЗУ
ЧУРЧИЋа ЗА НАЦИОНАЛНУ
ПЕНЗИЈУ

Б

МС је 16. септембра 2011. године пред
ложила Лазу Чурчића за признање које се
додељује стручњацима за врхунски допринос
националној култури.

С

едме спортске игре радника у култури,
које организује Републички одбор Синди
ката културе Србије, одржане су од 11. до 19.
септембра 2011. године у грчком месту Пеф
кари. Екипу БМС представљали су: Лазар По
пара, Ирена Зечевић, Ката Мирић, Атила Ач
Шанта, Станимир Јакшић, Јелена Попов и Весна
Бањац.

Део спортске екипе БМС

Они су се такмичили у шаху, пикаду, трчању,
скоку удаљ, фудбалу, убацивању тројки, бацању
камена с рамена, стоном тенису и пливању.
Освојили су једну златну, две сребрне и једну
бронзану медаљу.

октобар 2011 – гласило бмс – вести
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ТВ ЕМИСИЈА О БМС

Н

овосадска телевизија емитовала је 18. ав
густа 2011. године емисију из културе
„Витраж“ посвећену БМС. Емисија је трајала
25 минута, а о БМС су говорили управник Ми
ро Вуксановић, руководиоци Одељења Душица
Грбић, Радивоје Додеровић, Марија Јованцаи и
Гордана Ђилас, библиотекар информатор Пе
тер Хајнерман, виши документалиста Иванка
Клајн и библиотекарка Силвија Чамбер.

nOVA IZDAWA
КЛЕСАН КАМЕН МИРА
ВУКСАНОВИЋА

К

њигу огледа и записа Клесан камен Мира
Вуксановића Завод за уџбенике из Београда
објавио је 31. августа 2011. године у Едицији
Нова дела. Чине је четири целине: Клесан камен,
Око десетерца, С Лазом Костићем и Међу
својима. Доносимо део текста уредника књиге
др Драгана Хамовића:

„Књига огледа и записа Клесан камен Мира
Вуксановића чини саставни део његовог укупног
прозног дела. [...] Отуда, у видокругу Мира Вук
сановића јесу и усмена епика и њени тумачи
(почев с Вуком), потом Његош и Лазар Костић,
као и читав каталог писаца, из прошлости и
савременика: Захарија Орфелин и Ђура Јакшић,
Вељко Петровић, Иво Андрић, Милан Дединац,
18
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Владан Десница, Меша Селимовић и Скендер
Куленовић, Александар Тишма и Бошко Петро
вић, Младен Лесковац и Сретен Марић. [...]
Миро Вуксановић се, у текстовима књиге Клесан
камен, исказује и као проницљив истраживач и
делатни поклоник српске културне традиције,
али и као сведок свога књижевног времена.”

О РЕТКОСТИМА БМС У
КРАГУЈЕВАЧКОМ ЧИТАЛИШТУ

Т

екст „Реткости БМС” мр Душице Грбић,
руководиоца Одељења старе и ретке књи
ге и легата БМС, објављен је као први у окви
ру теме „Стара и ретка књига” Крагујевачког
читалишта (број 31).

ДАРОДАВЦИ

О

бјављивањем имена дародаваца који су
БМС поклонили књиге и часописе током
јула, августа и септембра 2011. године желимо
и на овај начин да им изразимо искрену за
хвалност.
Бранислава Аврамовић (Нови Сад)
Миломир П. Анђелић (Мојковац)
Стеван Бугарски (Темишвар)
Бојан Будиша (Нови Сад)
Славица Васиљевић Илић (Градишка)
Марија Ваш (Нови Сад)
Сретен М. Вуковић (Београд)
Миро Вуксановић (Нови Сад)
Светлана Вучковић (Нови Сад)
Милена Гавриловић (Нови Сад)
Светлана Довниковић (Нови Сад)
Радивој Додеровић (Нови Сад)
Весна Драгаш (Нови Сад)
Мирјана Ђекић (Нови Сад)
Маја Ђурановић (Нови Сад)
Никола Жутић (Београд)
Ђоко Зечевић (Доње Црквице)
Ирена Зечевић (Бачка Паланка)
Соња Ивановић (Нови Сад)
Живка Ивков (Нови Сад)
Рајко Игић (Чикаго)
Ђорђе Јањатовић (Нови Сад)
Александар Јовановић (Нови Сад)
Василије Јовановић (Нови Сад)
Василије Јовановић (Рума)
Вера Јовановић (Нови Сад)
Георг Јовановић (Нови Сад

Мирослав Н. Јовановић (Женева)
Бранислав Јованчић (Ниш)
Радомир Јовелић (Нови Сад)
Јелена Ковачек Светличић (Нови Сад)
Десанка Козарев (Нови Сад)
Синиша Корица (Нови Сад)
Walter Köhl (Böblingen)
Нада Крак (Нови Сад)
Марко Кулић (Нови Сад)
Милорад Кураица (Суботица)
Љиљана Лазић (Нови Сад)
Душанка Марков (Нови Сад)
Игнатије Марковић (Београд)
Ђорђе Микић (Бања Лука)
Радомир Миладинов Штурановић (Београд)
Дане Мирић (Загреб)
Боривој Миросављевић (Нови Сад)
Оливера Михајловић (Нови Сад)
Милорад Мишковић (Осијек)
Јелена Мрђанов (Нови Сад)
Радмило Мулић (Нови Сад)
Јована Новаков (Черевић)
Рајко Оровић (Подгорица)
Адриене Пинтер (Нови Сад)
Александар Радовић (Нови Сад)
Светлана Спасић Јурца (Нови Сад)
Слободанка Станковић Илић (Књажевац)
Мирјана Д. Стефановић (Нови Сад)
Дејан Томић (Сремска Каменица)
Никола Турајлић (Шајкаш)
Петер Хајнерман (Нови Сад)
Силвија Чамбер (Нови Сад)
Јарослава Шварц Гајић (Нови Сад)
Верица Шево (Нови Сад)
Оливера Шербеџија (Сремски Карловци)
Богољуб Шијаковић (Београд)
Александар Шиндић (Бања Лука)
Гордана Шушњар (Нови Сад)
Аустријска амбасада (Београд)
Bahai International Community (Њујорк)
Vietnam Pictorial (Ханој)
Војнотехнички институт, Београд
Гете институт (Београд)
Гимназија „Филип Филиповић” (Чачак)
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”
(Чачак)
Градска библиотека „Карло Бијелицки” (Сом
бор)
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин”
(Зрењанин)
Градска управа града Ниша
Ebsco Publishing (Ипсвич)
Елетромрежа Србије (Београд)
International Labour Office (Женева)
Индијска амбасада (Београд)

Институт за пестициде и заштиту животне
средине (Београд)
International Political Science Review (Монтреал)
Iskra Periodical (Бирмингем)
ИФЛА (Хаг)
Japanese Association of Russian Scholars (Токио)
ЈИСА (Београд)
Југословенски преглед (Београд)
Канадски Србобран (Хамилтон)
Књижара Круг (Београд)
Криминалистичко-полицијска академија
(Београд)
Културни центар Новог Сада
Кућа стил (Београд)
Матица српска (Нови Сад)
Народна библиотека (Ужице)
Народна библиотека „Вук Караџић” (Крагујевац)
Народна библиотека „Радислав Никчевић” (Јаго
дина)
Народна библиотека Србије (Београд)
Научни институт за ветеринарство (Нови Сад)
Open Society Fund (Њујорк)
Педагошки факултет (Бијељина)
Пољопривредни факултет (Земун)
Пољопривредни факултет (Нови Сад)
Правни факулет (Београд)
Природно-математички факултет (Нови Сад)
Природњачки музеј (Београд)
Просветни преглед (Београд)
Routledge (Колчестер)
СПКД „Просвјета” (Билећа)
Српско друштво за заштиту вода (Београд)
Српско друштво за путеве „Via – Vita” (Београд)
Српско хемијско друштво (Београд)
STEPI (Сеул)
Удружење инжењера пољопривреде и
прехрамбене технологије (Београд)
Удружење књижевних преводилаца Србије
(Београд)
Удружење медицинских биохемичара Србије
(Београд)
УНЕСКО (Париз)
Universitäts Bibliothek (Хајделберг)
Универзитетска библиотека „Никола Тесла”
(Ниш)
Универзитетска библиотека „Светозар
Марковић” (Београд)
ФАО (Рим)
Филозофски факултет (Косовска Митровица)
Форум (Нови Сад)
Fritz Thyssen Stiftung (Келн)
Центар за културу (Пожаревац)
Центар за научна истраживања САНУ и
Универзитета у Крагујевцу (Крагујевац)
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IZ STRANIH ^asopisA
библиотека „марио громо”
националног музеја филма
у торину

Б

иблиомедијатека „Марио Громо” саставни
је део Националног музеја филма у Тори
ну који због свог великог и разноликог насле
ђа представља један од најзначајнијих докумен
тационих филмских центара у Европи.
Библиотека
Са 30.000 монографија и преко 100.000 бројева
часописа Библиотека Националног музеја филма
је полазна тачка за истраживање фотографије,
историје филма и периода пре настанка филма.
Библиотечке збирке обухватају како популарне
тако и ускостручне текстове и на тај начин
омогућавају нам да више сазнамо о свим
аспектима историје аудиовизуелних израза: о
филмској техници, ауторима, филмским звездама,
холивудским жанровима, ремек делима, али и
мање познатим филмовима.

буме, речнике и енциклопедије, извештаје са
конференција, дипломске радове, партитуре,
стрипове, италијанске и стране часописе из ра
зличитих временских периода и различитих
жанрова, каталоге са изложби и фестивала, итд.
Како би се у целости документовала историја
филма, Библиотека посебну пажњу поклања
појединим областима, било због традиције би
ло због донација. Истиче се, на пример, фонд
Ингмара Бергмана (који је формиран на основу
поклона Серђа Саблика), као и богата колекција
о Рудолфу Валентину.
Библиотека је основана 1960. и од тада се
фонд непрестано осавремењује набавком нај
актуелнијих библиографских садржаја из Италије и иностранства. Фонд се увећава захваљујући драгоценим поклонима стручњака и ко
лекционара. Од нарочитог значаја је заостав
штина Мариа Грома. Прву збирку књига библи
отеке чинила је приватна колекције Мариа Грома, чувеног писца и критичара недељника La
Stampa и суоснивача Музеја филма. Библиотека
такође чува Громове чланке и рецензије објав
љене током његовог дугог бављења филмском
критиком.
Почеци филма
Библиотека поседује и богату збирку књига
посвећених зачецима филма, односно колекцију
студија, експеримената и представа које су
поставиле темељ за настанак седме уметности.
Реч је о, може се рећи, јединственој збирци у
Италији – међу сачуваним насловима налазе се
ретки томови објављени између 16. и 18. века,
важни текстови о оптици и књиге које описују
рад оптичких справа попут camere obscure,
магичне лампе итд.
Видеотека

Користећи колекције ове библиотеке можемо
дознати или проширити сазнања из многих об
ласти. У њима проналазимо историјске и кри
тичке есеје, анализе текстова, романе на основу
којих су снимани филмови, биографије режи
сера и глумаца, сценарије, филмографије и
библиографије, техничке приручнике, фото-ал
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У Видеотеци Националног музеја филма ко
рисницима су на располагању хиљаде филмова.
На лицу места могу се погледати незаборавни
холивудски класици и ремек-дела италијанског
филма, филмови великих европских аутора, као
и неми филмови рестаурирани у самом музеју. У
најзначајније сегменте Видеотеке спадају:
– Неми торински филм (Могу се погледати ви
деокопије бројних немих филмова из Торина,
који се чувају на траци у Кинотеци Музеја. Неки
од ових филмова попут Кабирије и Последњих
дана Помпеје недавно су рестаурирани.)
– Фонд Серђо Саблик (У потпуности посвећен
Ингмару Бергману. У њему се налази и значајна

збирка аудиовизуелног материјала: око 400 је
диница на VHS и DVD форматима, филмови
шведског режисера у оригиналу и на другим
језицима, документарне емисије о Бергману.)
– Фонд Архива Сипра (рекламни спотови)
– Фонд Ђаналбертa Бендациja (анимирани филм)
Каталог Видеотеке се може прегледати он-лајн.
Да би се филм могао погледати у Видеотеци
неопходно га је резервисати у Библиомедијатеци
или телефонским путем.
Фотографија
Библиотека располаже богатом документацио
ном збирком која илуструје настанак и исто
ријски развој фотографије у Италији и ван ње.
Поседује бројне приручнике који објашњавају
вештину снимања, као и процесе развијања и
штампе. Изузетно је значајна збирка посвећена
фотографији Пијемонта, у којој се између оста
лог налазе и часописи Уметничка фотографија
и Светлост и сенке, незаобилазни материјал за
критичаре и заљубљенике у ширење италијанске
пикторијалистичке фотографије.
Такође, у Библиотеци се налазе и лепо илу
стровани томови који сведоче о радовима ве
ликих фотографа 20. века, као и периодичне
публикације о фотографији у којима се третирају
теме од настанка, па све до развоја дигиталне
фотографије.

Фото-романи
Фото-романи, неправедно заборављени послед
њих деценија, чине значајан део историје попу
ларног издаваштва. Они представљају заним
љив спој филма, фотографије и популарне књи
жевности. Библиотека поседује збирку од 4.000
свесака фото-романа, јединствену у Италији.
Збирка се „протеже” од „препричаних” филмова
20-их година 20. века до еротских фото-романа с
почетка 70-их година.

Услуге
Библиомедијатека нуди разноврсне и технолошки најсавременије услуге прилагођене по
требама и интересима свих корисника. На
располагању су читаонице са бројним кори
сничким местима на којима се налазе прик
ључци за интернет за коришћење преносивих
рачунара. Аудиовизуелни материјал није могуће
користити изван просторија Библиомедијатеке.
Корисницима су на располагању књиге, периодика и архивски документи. Приступ чита
оници је слободан, довољно је показати неки
лични документ. За претраживање користи се
он-лајн каталог коме се може приступити са
места предвиђених за ту врсту претраживања.
Осим тога, могу се користити стотине речника,
енциклопедија и библиографија у слободном
приступу. Уколико Библиомедијатека не посе
дује публикацију која је потребна кориснику, мо
гуће ју је поручити на лицу места користећи од
ређене модуле. На тај начин, Библиомедијатека
покреће набавку књига и часописа пратећи пред
логе самих корисника.
У читаоници је могуће прелистати последње
бројеве многобројних италијанских и страних
филмских часописа, од Positif-а, Filmcriticа-е и
Cineforum-а до Sight and Sound-а, Premiere-а и
Variety-а.
Такође, постоје места за истраживање библио
графских база података, on-line full text пери
одике и дигитализованих часописа о немом ита
лијанском филму. У посебној просторији могуће је прегледати микрофилмоване часописе који
се по потреби могу и одштампати.
Свечана сала је вишефункционална просторија
опремљена за конференције и видео пројекције.
У њој се одржавају промоције књига, семинари,
дидактичке радионице и различити програми у
сарадњи са другим институцијама.
BIBLIOMEDIATECA „MARIO GROMO”
Museo Nazionale del Cinema
bibliomediateca@museocinema.it
archivio@museocinema.it
www.museocinema.it
Превела са италијанског језика
Соња Ивановић
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in memoriaм
НИКША СТИПЧЕВИЋ (1929–2011)

А

кадемик Никша Стипчевић рођен је 14.
августа 1929. године у Сплиту, где је
завршио основну школу. По завршетку гимнази
је у Београду, 1948. године уписао се на Роман
ску групу Филозофског факултета у Београду и
дипломирао 1953. године на Одсеку за италијански језик и књижевност. Његова научно
истраживачка каријера је започета исте године у
Институту за српски језик САН, а крајем године
изабран је за хонорарног сарадника на Катедри
за романске језике и књижевност Филозофског
факултета.
Академик Стипчевић је 1965. године одбранио
докторску дисертацију на Филолошком факул
тету, на којем је 1966. године био изабран за
доцента, потом 1972. за ванредног и најзад
1976. године за редовног професора за италијан
ску књижевност. У два мандата био је декан
Филолошког факултета, 1987–1989. и 1989–
1991.
За дописног члана САНУ изабран је 15. децембра
1983. године, а за редовног 27. октобра 1994.
године. Од 1991. године обављао је дужност
управника Библиотеке САНУ. Од 2002. године
био је члан Председништва САНУ.
Академик Никша Стипчевић био је члан бројних одбора, како у оквиру САНУ (председник
Одбора за романтизам, председник Одбора за
издавачку научну делатност, члан Одбора за
критичка издања српских писаца, Одбора за ренесансу и барок и Одбора за историју Срба у
Хрватској), тако и ван ње (председник Управ
ног одбора РТС, члан Управног одбора и
потпредседник Матице српске, секретар Лек
сикографског одељења итд.). Изузетна достиг
нућа је остварио и као сарадник на многобројним домаћим и међународним научним про-
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јектима. Добитник је Седмојулске награде и
Награде за културу говора „Петар Кочић”, а
председници Италије доделили су му ордење
Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al merito della Re
pubblica italiana (1971), Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana (1979)
и Commendatore dell’Ordine della stella della
solidarietа italiana (2004).
Академик Никша Стипчевић оставио је неиз
брисив траг у проучавању историје италијанске
књижевности. Као педагог својим студентима
пружао је подршку и мотивацију, а нарочито
велике заслуге припадају му за модернизацију
и унапређење рада Библиотеке САНУ. Као уп
равник Библиотеке САНУ знатно је допринео
сарадњи САНУ и БМС. Његов последњи посао је
био рецензирање Библиографије Иве Андрића.
Умро је 12. јуна 2011. године у Београду.

КОМЕМОРАТИВНИ СКУП

Н

а комеморативном скупу о личности
и делу академика Никше Стипчевића,
одржаном 21. септембра 2011. године у Све
чаној сали САНУ, говорили су академици
Добрица Ћосић и Светлана Велмар Јанковић
и дописни члан САНУ Слободан Грубачић.

МИРОСЛАВ ПАНТИЋ (1926–2011)

А

кадемик Мирослав Пантић рођен је у
Свилајнцу 9. јула 1926. године. Област
рада академика Пантића била је историја књи
жевности. Предавао је на Филолошком факул
тету у Београду, као редовни професор од 1970,
а допринос раду Универзитета дао је и као
управник Универзитетске библиотеке „Светозар
Марковић”.
Био је члан Одељења језика и књижевности,
дописни члан од 21. марта 1974, редовни од 7.

маја 1981. године, члан Председништва САНУ
од 1977. године, секретар Одељења језика и
књижевности, од 10. јуна 1982. године до 24.
марта 1994. године, генерални секретар САНУ
од 24. марта 1994. године до 24. децембра 1998.
године, потпредседник САНУ (за друштвене
науке) од 24. децембра 1998. године до 27.
фебруара 2003. године. Значајан допринос
развоју културе и књижевности дао је и као
председник Задужбине Иве Андрића.
Академик Мирослав Пантић је био члан: Одбора
за историју књижевности, Одбора за фототипска
издања, Одбора за народну књижевност, Одбора
за историју српске револуције, Одбора за ис
торију 16–18. века, Одбора за критичка издања
српских писаца, Старословенског одбора, МАО
за Косово, МАО за 3. миленијум, Одбора за
ренесансу и барок, Старословенског одбора и
Одбора за библиографију.
Многобројна признања сведоче о његовом бо
гатом научном и друштвеном ангажману, као
што су: Седмојулска награда, 1988. године, Ву
кова награда 1991. године, Златни беочуг, 1999.
године и Орден рада са златним венцем.
Његов неуморни рад на истраживању и научном
тумачењу књижевног наслеђа старог Дубровника,
дубровачке приморске и народне књижевности,
чему је посветио свој живот и цео свој радни
век, увео га је у ред најбољих и најпоузданијих
познавалаца српске и југословенске књижевне
традиције.
Одласком академика Мирослава Пантића српска
наука губи једног од најбољих и најугледнијих
представника, а Одељење језика и књижевности
САНУ свог истакнутог члана и драгог
пријатеља.
Академик Пантић био је дугогодишњи сарадник
БМС, рецензент каталога старих и ретких књига
БМС, као и стручни консултант за објављивање
појединих издања БМС.
Академик
Пантић
је
оснивач
студија
библиотекарства на Филозофском факултету у
Београду.
Умро је у Београду 16. септембра 2011. године.

НОВЕ КЊИГЕ
(У штампи)

О

бјављујемо 422 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 (јул, август, септембар)
2011. Скраћени записи су из компјутерске базе
БМС, а на основу каталогизације нових књига. У
поменутом периоду урађен је 631 CIP запис.
A, Б, В

АДАМОВИЋ, Живослав
Metodologija naučno-istraživačkog rada / Živoslav Adamović. Zrenjanin : Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, 2011. - 216 str. : ilus
tr. ; 24 cm
АДАМС, Кенет М.
Emocionalni incest : kada dete postane najbolji prijatelj / Kenet
M. Adams ; prevod sa engleskog Kornelija Odri Rakić. - Novi Sad :
Psihopolis institut, 2011. - 132 str. ; 21 cm
АДИ, Ендре
Окови стрпљења : песме / Ендре Ади ; [избор и превод са
мађарског Марија Циндори Шинковић ; илустрације Балаж
Маркулик]. - Сента : Завод за културу војвођанских Мађара,
2011. - 98 стр. : илустр. ; 25 cm
АКО те заборавим, мој оче : зборник радова о књижевном делу
Жарка Команина / [уредник Јован Делић]. - 1. изд. - Нови Сад :
Orpheus, 2011. - 144 стр. ; 21 cm

ОПРОШТАЈ

О

д академика Мирослава Пантића, на са
храни у Свилајнцу 21. септембра 2011.
године, у име САНУ и њеног Одељења језика
и књижевности опростио се дописни члан
САНУ Миро Вуксановић.

AKTUELNE promene u pravnom sistemu država u regionu = Actual
changes in the legal system of the countries in the region : [zbornik
referata sa međunarodnog naučnog skupa održanog od 22-24. sep
tembra 2011. godine u Somboru...] / priredila Marijana Dukićоктобар 2011 – гласило бмс – вести
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Mijatović = edited by Marijana Dukić-Mijatović. - Novi Sad : Pravni
fakultet za privredu i pravosuđe, 2011. - 561 str. : ilustr. ; 24 cm
АЛАНОВИЋ, Миливој
Каузативност - манипулативност : од концепта ка форми /
Миливој Алановић. - Нови Сад : Филозофски факултет, 2011. 358 стр. ; 24 cm
АЛВИЗИ, Ђиљола
Nisam ja barbika! / Điljola Alvizi ; prevela sa italijanskog Branka
Vujić. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2011. - 221 str. ; 21 cm
АЛКОТ, Лујза Меј
Девојчице / Лујза Алкот ; превела Југана Стојановић. - 5. изд.
- Сремски Карловци : Каирос, 2011. - 193 стр. ; 21 cm
ALUMNI Meeting International Summer Schools (5 ; 2011 ; Novi
Sad)
Book of abstracts / 5th Alumni Meeting International Summer
Schools Novi Sad, September 15-18, 2011 ; [editors Michael Spitell
er ... et al.]. - Novi Sad : Faculty of Technology, 2011. - III, 32 str. :
ilustr. ; 23 cm
АМЕРИЧКА кратка прича / [избор, превод и предговор]
Боривоје Петровић. - Ново Милошево : Банатски културни
центар, 2011. - 83 стр. ; 21 cm
АНДРАШИ, Олга
Popis arhivske građe o Jevrejima u fondu “Bačko bodroška
županija” Arhiva Vojvodine / Olga Andraši, Fedor Fišl. - Novi Sad :
Jevrejska opština, 2011. - 61 str. ; 21 x 21 cm
АНДРЕЈЕВИЋ, Ненад
Бачке тугованке и молитве : песме / Ненад Андрејевић. - 1.
изд. - Нови Сад : Orpheus, 2011. - 130 стр. : илустр. ; 18 cm
АНТИЋ, Мирослав
Антологија Антић : изабрана лирика Мирослава Антића /
избор, редакција и предговор Драшко Ређеп. - 4. изд. - Нови Сад
: Прометеј, 2011. - 291 стр. ; 18 cm
АНТИЋ, Мирослав
Гарави сокак : весело циганско вашариште са неколико суза
и капи кише / Мирослав Антић. - 2. изд. - Нови Сад : Stylos art,
2011. - 146 стр. : факс. ; 21 cm
АНТИЋ, Мирослав
Ту где почиње небо / Мирослав Антић ; приредио Зоран
Пеневски. - 1. изд. - Нови Сад : Stylos art, 2011. - 152 стр. :
илустр. ; 24 cm
АНТИЋ, Мирослав
Хороскоп / Мирослав Антић. - 1. изд. - Нови Сад : Stylos art,
2011. - 103 стр. : илустр. ; 21 cm
АНТОНИЋ, Слободан
Транзициони скакавци : идејна сучељавања 2008-2011 /
Слободан Антонић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2011. - 560
стр. : илустр. ; 21 cm
AP Vojvodina : socio-ekonomski profil za 2010. godinu / [autori
Maja Sokić ... et al.]. - Novi Sad : Centar za strateško ekonomska
istraživanja “Vojvodina-CESS” Vlade AP Vojvodine, 2011. - 57 str. :
graf. prikazi ; 23 cm
АРСЕНИЈЕВИЋ, Владимир
Minut : put oko sveta za 60 sekundi / Vladimir Arsenijević ; ilus
trovala Valentina Broštean. - Novi Sad : Studentski kulturni centar,
2011. - 158 str. : ilustr. ; 24 cm
АРСИЋ Ивков, Маринко
Водич на онај свет : култура и субкултура смрти / Маринко
Арсић Ивков. - Нови Сад : Љубитељи књиге ; Београд : КИЗ
“Алтера”, 2011. - 563 стр. ; 21 cm
АСАНОВИЋ, Миодраг
Карта за земљу снова / Миодраг Асановић. - Врбас : Народна
библиотека “Данило Киш”, 2011. - 144 стр. ; 21 cm
АТОСКИ, Ива
Paranoja u svemiru : fantastični događaji u močvari letargije / Iva
Atoski. - Novi Sad : Studentski kulturni centar, 2011. - 54 str. : ilus
tr. ; 26 cm
АЋИМОВИЋ, Жарко
Тај наш Бог / Жарко Аћимовић. - Нови Сад : Дневник, 2011. 174 стр. ; 21 cm
АХМАТОВА, Ана Андрејевна
Изабране песме / Ана Ахматова ; избор, превод и предговор
Миодраг Сибиновић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2011. XXVI, 308 стр. ; 18 cm
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BABA, Mǎrioara
Atitudinea cool : antologie de autor / Mǎrioara Baba ; ediţie
îngrijitǎ şi prefaţatǎ de Lucian Marina. - Novi Sad : Societatea de
Limba Româna din Voivodinei, 2011. - 218 str. ; 18 cm
БАЈКЕ света / приредила Владислава Косијер ; [илустрације
Драган Зубер]. - 3. изд. - Сремски Карловци : Каирос, 2011. - 228
стр. : илустр. ; 21 cm
БАКРАЧ, Момчило
Saspisci uma : poezija / Momčilo Bakrač. - 1. izd. - Novi Sad :
Adresa, 2011. - 102 str. ; 20 cm
BÁLIZS, Jutka
Játsszunk, beszélgessünk magyarul! : kézikönyv a magyar
környezetnyelv tanításához a kommunikatív-tapasztalati módszer al
kalmazásával az általános iskola 1. és 2. osztályában / Bálizs Jutka,
Ágó Katalin, Korponai Edit. - Újvidék : Vajdsági Pedagógiai Intézet,
2011. - [134] str. ; 24 cm
BÁLINT, István
Ezredforduló / Bálint István. - Temerin : Temerini Újság, 2011. 290 str. ; 23 cm
BÁNÁTI földrajzi nevek / urednik Rajšli Ilona = szerkesz
tette Rajšli Ilona. - Novi Sad : Filozofski fakultet = Újvidék :
Bölcsészettudományi Kar, 2011. - 306 str. ; 26 cm
БАРТ, Џон
Izgubljen u kući smeha : proza za štampanje, snimanje, glas
uživo / Džon Bart ; preveo sa engleskog Igor Cvijanović. - 1. izd. Zrenjanin : Agora, 2011. - 238 str. ; 21 cm
БАСАРА, Светислав
Ерос, гирос и танатос / Светислав Басара. - 2. изд. - Нови Сад
: Дневник, 2011. - 256 стр. ; 21 cm
БАТРАНОВИЋ, Срето М.
Златно клатно : приповетке V / С. [Срето] М. Батрановић. Петроварадин : Alfagraf, 2011. - 192 стр. ; 21 cm
БАЋАНОВИЋ, Вишња
Rod i upravljanje otpadom : uvođenje rodne perspektive u loka
lne planove upravljanja otpadom / [autorka Višnja Baćanović].
- Beograd : GIZ [i. e.] Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit, 2011. - 36 str. : tabele ; 30 cm
БАЧКУЉИН, Божидар
Кућа без броја / Божидар Бачкуљин. - Нови Сад : Прометеј,
2011. - 71 стр. ; 20 cm
БЕЛАЋЕВИЋ, Зоран
Дневник плаћеног заводника : роман / Зоран Белаћевић. - 1.
изд. - Нови Сад : Адреса, 2011. - 141 стр. ; 20 cm
БЕЛОПАВЛОВИЋ, Зоран М.
Ultrasonografija fetalnih anomalija : principi i klinička praksa /
Zoran M. Belopavlović i saradnici. - Novi Sad : Medicinski fakultet,
2011. - 445 str. : ilustr. ; 24 cm
BENKOVÁ, Viera
Modrotlač / Viera Benková ; [ilustrovala Blanka Votavová]. Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2011. - 81 str. :
ilustr. ; 20 cm
BERETIĆ, Stjepan
Esték a Szentkúton : homíliák / Stjepan Beretić ; [előszó Andrija
Kopilović]. - Szabadka : Ivan Antunović Katolikus Művelődési, Tör
ténelmi és Lelkiségi Intézet, 2011. - 88 str., VIII listova s tablama :
fotogr. ; 20 cm
БЕШТЕЛ, Ги
Rečnik gluposti i grešaka u rasuđivanju / Gi Beštel, Žan Klod
Karijer ; sa francuskog prevela Ivana Utornik. - 1. izd. - Novi Sad :
Stylos art : Kiša, 2011. - 670 str. ; 24 cm
БИБЛИОГРАФИЈА Иве Андрића : (1911-2011) / аутори Љиљана
Клевернић (координатор) ... [и др.] ; главни уредник Миро
Вуксановић. - Београд : Задужбина Иве Андрића : Српска
академија наука и уметности ; Нови Сад : Библиотека Матице
српске, 2011. - 1078 стр., [1] лист са сликом И. Андрића ; 30 cm
BIOXEN seminar Novel Approaches for Environmental Protection
(2011 ; Novi Sad)
Book of abstracts / BIOXEN seminar Novel Approaches for En
vironmental Protection, Novi Sad, 8-10 September 2011 ; [editor
Biljana Škrbić]. - Novi Sad : Faculty of Technology, 2011. - XXIV,
56 str. ; 25 cm
BIOXEN seminar Novel Approaches for Environmental Protection
(2011 ; Novi Sad)

Proceedings / BIOXEN seminar Novel Approaches for Environ
mental Protection, Novi Sad, 8-10 September 2011 ; [editor Biljana
Škrbić]. - Novi Sad : Faculty of Technology, 2011. - VIII, 99 str. :
ilustr. ; 25 cm
BÍREŠ, Michal
Juliette / Michal Bíreš ; [ilustrovala Viera FajndovićováSúdiová]. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum,
2011. - 61 str. : ilustr. ; 20 cm
BISERI mudrosti : misli i izreke / [sakupio] Isidor Jablanov. - Novi
Sad : Tampograf, 2011. - 397 str. : ilustr. ; 24 cm
БЈЕЛИЋ, Бранко
Принципи економије : класична и неокласична теорија
вредности и цена / Бранко Бјелић. - Суботица : Економски
факултет ; Бечеј : Пролетер, 2011. - X, 462 стр. : илустр. ; 23 cm
БОГАВАЦ, Милена
Moj slem je duži od tvog / Milena Bogavac ; [fotografije Duško
Jelen]. - Novi Sad : Studentski kulturni centar, 2011. - 132 str. : ilus
tr. ; 23 cm
БОДИРОГИЋ, Миленко
Бунтовници : српска митологија / написао Миленко
Бодирогић ; илустровали Ивица Стевановић ... [и др.]. - Нови
Сад : Орфелин, 2011. - 128 стр. : илустр. ; 29 cm
BOĽOVCE : kultúrne tradície Slovákov v Srieme / [autori Jaro
slav Čukan ... et al.]. - 1. vyd. - Báčsky Petrovec : Slovenské
vydavateĺské centrum ; Nitra : Univerzita Konštantina Filozofa, Filo
zofická fakulta, 2011. - 301 str., [16] str. s tablama : ilustr. ; 25 cm
БОРОВНИЦА, Златомир
Краљ мрачне шуме : бајковите и друге приче / Златомир
Боровница. - Инђија : Књижевни клуб “Мирослав Мика Антић”,
2011. - 62 стр. : илустр. ; 21 cm
БОРОЈА, Митар П.
Грмечка корида / Митар П. Бороја. - Нови Сад : Прометеј,
2011. - 150 стр. : илустр. ; 20 cm
БРАНКОВИЋ, Србобран
Politička (ne)moć i javnost / Srbobran Branković. - 1. izd. Sremski Karlovci : Каирос, 2011. - 156 str. : ilustr. ; 20 cm
BREU, Aleksandra
Wirtschaftsdeutsch mal anders : Textsammlung / Alexandra Breu.
- 3. Aufl. - Subotica : Ekonomski fakultet, 2011. - 136 str. : ilustr. ;
30 cm
БУКУРОВ, Маша
Збирка задатака из механике флуида 1 / Маша Букуров,
Богољуб Тодоровић, Синиша Бикић. - Нови Сад : Факултет
техничких наука, 2011. - 122 стр. : илустр. ; 24 cm
БУКУРОВ, Маша
Збирка задатака из основа механике флуида / Маша Букуров,
Богољуб Тодоровић, Синиша Бикић. - 2. допуњено изд. - Нови
Сад : Факултет техничких наука, 2011. - 199 стр. : илустр. ; 24
cm
БУЛ, Малком
U potrazi za svetinjom : Adventizam sedmoga dana i američki
san / Malkom Bul i Kit Lokart ; sa engleskog preveo Vladislav
Đorđević. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2011. - 447 str. : ilu
str. ; 21 cm
BUNDEVARA : kuvar jela od bundeve / [priredili Jasmina
Latinović, Vladimir Sretenović]. - Kikinda : Istorijski arhiv, 2011. 96 str. : ilustr. ; 20 x 20 cm
BUNJEVAČKA nošnja kroz istoriju / [urednik Suzana Kujundžić
Ostojić ; fotografije Nikola Stantić]. - Subotica : KUD “Aleksandro
vo”, 2011. - 47 str. : ilustr. ; 25 cm
BURÁNY, Nándor
Articsóka : regény / Burány Nándor. - Újvidék : Forum, 2011. 356 str. ; 20 cm
ВАРҐА, Ксения
Облак до швета : приповедки за дзеци / Ксения Варґа ;
[илустрациї Биляна Роман]. - 1. вид. - Нови Сад : Руске слово,
2011. - 63 стр. : илустр. ; 21 cm
ВАСИЋ, Вера
Rečnik novijih anglicizama : du yu speak anglosrpski? / Vera
Vasić, Tvrtko Prćić, Gordana Nejgebauer. - Novi Sad : Zmaj, 2011. 275 str. ; 21 cm
ВЕБЕР, Макс
Protestantska etika i duh kapitalizma / Maks Veber ; prevod i
adaptacija sa nemačkog Tamara Božić (na osnovu prevoda Nika

Milićevića). - Novi Sad : Mediterran publishing, 2011. - 226 str. ;
21 cm
ВЕЉИЋ, Александар
Priručnik za osnovna vremena u engleskom jeziku / Aleksandar
Veljić. - Sremska Kamenica : Eden, 2011. - 72 str. ; 21 cm
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Бранислав
Poslovne finansije : teorija i praksa / Branislav M. Veselinović,
Nenad M. Vunjak. - Novi Sad : Fakultet za ekonomiju i inženjerski
menadžment, 2011. - XX, 410 str. : ilustr. ; 24 cm
ВИДОУСОН, Марк
Transakciona analiza : sto ključnih ideja i tehnika / Mark Vidou
son ; prevod sa engleskog Magdalena Petrović. - Novi Sad : Psiho
polis institut, 2011. - 371 str. ; 20 cm
ВИЛСОН, Џеклин
Male nevaljale / Džeklin Vilson ; prevela sa engleskog Vesna
Sofrenović. - Novi Sad : Ružno pače ; Beograd : Mono i Manjana,
2011. - 189 str. ; 20 cm
ВИСОКА пословна школа струковних студија (Нови Сад)
Juče danas sutra : Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi
Sad / [pripremili Radovan Tomić ...[et al.]]. - 2. izd. - Novi Sad : Vi
soka poslovna škola strukovnih studija, 2011. - 68 str. : ilustr. ; 21 x
21 cm
ВИСОКА школа струковних студија за образовање васпитача и
тренера (Суботица)
Monografija : Viša škola za obrazovanje vaspitača, Suboti
ca (1993.-2003.) [i] Visoka škola strukovnih studija za obrazovan
je vaspitača i trenera, Subotica (2003.-2011.) / [urednik Veselin
Bunčić]. - 2. dopunjeno i prerađeno izd. - Subotica : Visoka škola
strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, 2011. - 252,
241 str. : ilustr. ; 24 cm

VOJNITS, Tivadar
Meredek utakon : bácskai dekameron / Vojnits Tivadar ; [Szőke
Ottó rajzaival]. - 2. kiad. - Újvidék : Forum, 2011. - 135 str. : ilustr.
; 20 cm
VOJNIĆ Hajduk, Lazo
Obiteljska dužijanca bunjevačkih Hrvata u subotičkom kraju /
Lazo Vojnić Hajduk. - Subotica : Organizacijski odbor Dužijance,
2011. - 105 str. : ilustr. ; 21 cm
WORKSHOP Persistent Organic Pollutants in Food and the Envi
ronment (2 ; 2011 ; Novi Sad)
Book of abstracts / 2nd CEFSER (Center for Excellence in Food
Safety and Emerging Risks) Workshop Persistent Organic Pollutants
in Food and the Environment [and] 26th Symposium on Recent De
velopments in Dairy Technology [and] BIOXEN seminar Novel Ap
proaches for Environmental Protection, Novi Sad, 8-10 September
2011 ; [editors in chief Biljana Škrbić, Spasenija Milanović]. - Novi
Sad : Faculty of Technology, 2011. - XIX, 119 str. ; 21 cm
WORKSHOP Persistent Organic Pollutants in Food and the Envi
ronment (2 ; 2011 ; Novi Sad)
Proceedings / 2nd CEFSER (Center for Excellence in Food Safe
ty and Emerging Risks) Workshop Persistent Organic Pollutants in
Food and the Environment [and] 26th Symposium on Recent De
velopments in Dairy Technology [and] BIOXEN seminar Novel Ap
proaches for Environmental Protection, Novi Sad, 8-10 September
2011 ; [editors in chief Biljana Škrbić, Spasenija Milanović]. - Novi
Sad : Faculty of Technology, 2011. - 433 str. : ilustr. ; 30 cm
ВРЕКИЋ, Душан
Кривично дело крађе / Душан Врекић. - Рума : Амграф, 2011.
- 400 стр. ; 24 cm
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ВУЈАНОВИЋ, Коста
Споменица Цвије Орашчића / Коста Вујановић. - Бачка
Паланка : Логос, 2011. - 312 стр. : илустр. ; 25 cm
ВУКАЈЛОВИЋ, Весна
Zeleno, volim te zeleno : priručnik za kviz osnovnih škola u Vo
jvodini / autor Vesna Vukajlović. - Novi Sad : Bistrica, 2011. - 56 str.
: ilustr. ; 21 cm
ВУКМИР, Морана
Огледала / Морана Вукмир. - Сремски Карловци : Бранково
коло, 2011. - 58 стр. ; 20 cm
ВУКСАН, Србослава
Жиг бесмртности : тајне магичног камења и талисмана /
Србослава Вуксан. - Нови Сад : С. Вуксан, 2011. - 432 стр. :
илустр. ; 20 cm

Г, Д, Ђ, Е
GÁBRITY Molnár, Irén
Szociológiai jelenségvizsgálatok a Vajdaságban / Gábrity
Molnár Irén. - Szabadka : Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kar, 2011. - 176 str. : graf. prikazi ; 24 cm
ГАВРИЛОВИЋ, Дарко
Буђење Европе : од антике до краја средњег века / Дарко
Гавриловић. - 1. изд. - Сремски Карловци : Каирос, 2011. - 348
стр. ; 21 cm
ГАВРИЛОВИЋ, Дарко
Civilizacije i kulture : 1450-2000 / Darko Gavrilović. - Novi Sad
: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i
hotelijerstvo, 2011. - 148 str. ; 23 x 23 cm
ГАЈИЋ, Оливера
Građansko obrazovanje za demokratiju = Civic education for de
mocracy / Olivera Gajić. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za
pedagogiju, 2011. - 159 str. ; 24 cm
ГАЋИНОВИЋ-Сташевић, Милосава
Хармоничним стазама : збирка поезије, прозе и афоризама /
Милосава Гаћиновић-Сташевић. - Зрењанин : Арт-пројект, 2011.
- 208 стр. : илустр. ; 21 cm
ГВОЗДЕН, Владимир
Književnost, kultura, utopija : ogledi / Vladimir Gvozden. - 1.
izd. - Novi Sad : Adresa, 2011. - 172 str. ; 17 cm
ГЕНЕВАЈН, Јован, 1967Drugo nebo : pesme / Jovan Genevajn-Jovgen. - Novi Sad : J.
Genevajn, 2011. - [4], 60 listova : autorova slika ; 21 cm
ГЕТЕ, Јохан Волфганг фон
Патње младог Вертера ; Избор по сродности ; Новела ;
Бајка / Јохан Волфганг Гете ; [прво дело] превео с немачког
Иван В. Лалић, [друго дело] превела с немачког Танкосава
Кашиковић, [треће и четврто дело] превео с немачког Бранимир
Живојиновић. - Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка
књижарница Зорана Стојановића ; Београд : Гетеово друштво,
2011. - 526 стр. ; 21 cm
ГЛУШИЦА, Здравко
Sistem menadžmenta kvaliteta : (ISO 9001:2008) / Zdravko
Glušica. - 2. izd. - Novi Sad : Mobes quality, 2011. - 185 str. : ilustr.
; 23 cm
ГОФМАН, Ервинг
Azili : eseji o društvenom položaju pacijenata bolnica za mental
no obolele i drugih utočenika / Erving Gofman ; sa engleskog pre
veli Siniša Božović i Nataša Mrdak. - Novi Sad : Mediterran publis
hing, 2011. - 347 str. ; 21 cm
GRANIČNE vrednosti emisije za vode / [autori Božo Dalmaci
ja ... [et al.]] ; urednik Božo Dalmacija. - Novi Sad : Prirodnomatematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu
životne sredine : Udruženje za unapređenje i zaštitu životne sredine,
2011. - 393 str. : ilustr. ; 25 cm
ГРИМ, Јакоб
Трећи царев син : бајке / браћа Грим ; [превео с немачког
Бранимир Живојиновић ; илустрације Борис Кузмановић]. - 7.
изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2011. - 59 стр. : илустр. ; 23
cm
ГРОШИН, Љиљана
Inč / Ljiljana Grošin ; [fotografije Senka Vlahović Filipov]. Novo Miloševo : Banatski kulturni centar, 2011. - 92 str. : ilustr. ;
21 cm
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ГРУИЧИЋ, Зоран
Zrela svest / Zoran Gruičić, Milica Gruičić ; [ilustracije Veljko
Damjanović]. - 3. izd. - Novi Sad : Yu top agencija, 2011. - 171 str. :
ilustr. ; 21 cm
ГРУИЧИЋ, Зоран
Sazrevanje svesti : [tehnike meditiranja] / Zoran Gruičić, Milica
Gruičić ; [ilustracije Veljko Damjanović]. - 4. izd. - Novi Sad : Yu
top agencija, 2011. - 242 str., [2] presavijena lista : ilustr. ; 21 cm
ГРУХОЊИЋ, Динко
Diskurs agencijskog novinarstva / Dinko Gruhonjić. - Novi Sad
: Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije, 2011. - 190 str. ; 21
cm
ГУЖВАЊ, Валерија
Praktikum iz instrumentalne analize : problemi i rešenja / Valeri
ja Gužvanj. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2011. - 121
str. : ilustr. ; 24 cm
GǍTǍIANŢU, Pavel
Hotel Balcan / Pavel Gǎtǎianţu. - Panciova : Libertatea, 2011. 198 str. ; 19 cm
ДАНГУБИЋ, Жарко
Ивице / Жарко Дангубић. - Нови Сад : Бистрица, 2011. - 64
стр. : илустр. ; 21 cm
ДАНИ европске баштине (2011 ; Сремски Карловци)
Ризница наслеђа Европе : интегративна заштита културног
и природног наслеђа / Дани европске баштине, Сремски
Карловци, 10-30. септембар 2011. = The treasury of europe‘s her
itage : integrative protection of cultural and natural heritage / Eu
ropean heritage days, Sremski Karlovci, september, 10-30. 2011 ;
[уредници Зоран Вапа, Тијана Палковљевић ; аутори текстова
Богдан Јањушевић ... [ и др.] ; превод Лолита Пејовић, Соња
Филиповић-Ковачевић ; фотографије Недељко Марковић ...
[и др.]]. - Нови Сад : Министарство културе, информисања
и информационог друштва : Покрајински завод за заштиту
споменика културе : Галерија Матице српске, 2011. - 109 стр. :
илустр. ; 20 cm
ДВАДЕСЕТ година рада
20 година рада Кола српских сестара у Сомбору : 19912011 / приређивач Милан Степановић. - Сомбор : Коло српских
сестара : Српска читаоница „Лаза Костић“, 2011. - 130 стр. :
илустр. ; 24 cm
DVADESET jedna za dvadeset
21 za 21 : antologija srpske priče s početka novog veka / [prire
dio] Vasa Pavković. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2011. - 234 str. ;
23 cm
ДЕВЕДЕСЕТ пет година
95 година од формирања Прве српске добровољачке дивизије
: зборник радова / [уредници Видоје Голубовић, Милан Мицић].
- Ново Милошево : Банатски културни центар, 2011. - 235 стр. :
илустр. ; 21 cm
ДЕЈАНАЦ, Душан
Обичаји Срба у северном Банату / Душан Дејанац ;
[фотографије и цртежи Владимир Сретеновић ... [и др.]]. Кикинда : Историјско-завичајно друштво „Кинђа“, 2011. - 423
стр. : илустр. ; 24 cm
ДЕСПОТОВИЋ-Ћурчић, Тамара
Ангелос агапис / Тамара Деспотовић-Ћурчић. - 1. изд. Сремски Карловци : Каирос, 2011. - 208 стр. ; 20 cm
ДОНЧИЋ, Милоје
Лажиметар / Милоје Дончић ; [илустрације Пеђа Трајковић].
- Црвенка : Дом културе ; Крушчић : Панонске нити, 2011. - 57
стр. : илустр. ; 19 cm
ДОРОСЛОВАЧКИ, Раде
Testovi iz diskretne matematike i linearne algebre / Rade
Doroslovački, Ljubo Nedović. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2011.
- 39 str. : ilustr. ; 30 cm
ДРУШТВО генетичара Србије. Секција за оплемењивање
организама. Симпозијум (4 ; 2011 ; Кладово)
Zbornik apstrakata IV simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje
organizama Društva genetičara Srbije, Okrugli sto: Kvalitet hrane
- doprinos nauke = Book of abstracts of the IV Symposium of the
Section of the breeding of organisms of the Serbian genetic soci
ety, Round table: Food quality - contribution of science, Kladovo,
2-6. oktobar 2011. / [urednik Janoš Berenji]. - Beograd = Belgrade :
Društvo genetičara Srbije, 2011. - 148 str. ; 24 cm

ДУВЊАК, Коста
Хроника бачког села на Дунаву Младеново (Букин) / Коста
Дувњак. - Нови Сад : Прометеј, 2011. - 490 стр. : илустр. ; 24 cm
ДУРАНЦИ, Бела
Autobiografija sa Belom Kondorom / Bela Duranci ; [prevod na
srpski jezik Aleksandar Dognar]. - Subotica : Moderna galerija Lik
ovni susret, 2011. - 550 str. : ilustr. ; 20 cm
ЂЕРИЋ, Зоран
Blato : dokumentarne pesme / Zoran Đerić. - Novi Sad : Kulturni
centar Novog Sada, 2011. - 92 str. ; 19 cm
ЂЕРИЋ, Зоран
3 [три] / Зоран Ђерић. - 1. изд. - Нови Сад : Адреса, 2011. - 60
стр. : илустр. ; 20 cm
ЂОРЂЕВИЋ, Брижита
Čuvena čarobnica Piki Poun / Brižit Džo. - 1. izd. - Novi Sad :
Stylos art, 2011. - 152 str. ; 21 cm

ЕЛЕЗОВИЋ, Слободан
Време грабљивица / Слободан Елезовић. - Нови Сад :
Прометеј, 2011. - 127 стр. ; 20 cm
ENGELHARDT, Lisa
Helyes és helytelen, elkél ám a fegyelem : útmutató gyerme
keknek / írta Lisa O. Engelhardt ; rajzolta R. W. Alley ; [fordította
Bocskovits Mária]. - Novi Sad : Agapé, 2011. - [32] str. : ilustr. ; 21
cm
ЕРОР, Здравко
Јуче, данас, сутра : песме / Здравко Ерор. - Петроварадин :
Alfagraf, 2011. - 128 стр. ; 21 cm
EUROPEAN Network for Intercultural Education Activities Confer
ence on Linguistic and Intercultural Education (4 ; 2011 ; Vršac)
Book of abstracts / The 4th ENIEDA Conference on Linguis
tic and Intercultural Education [on the topic] Negotiating and Con
structing European Identities Across Languages and Cultures, Vršac,
Serbia, 29 September - 1 October 2011 ; [editors Cornelia Ilie, Jel
ena Prtljaga]. - Vršac : Preschool Teacher Training College “Mihailo
Palov” ; Malmö : European Network for Intercultural Education Ac
tivities (ENIEDA) : The Faculty of Culture and Society ; Alba Iulia
: The Centre for Research and Innovation in Linguistic Education CIEL, 2011. - 74 str. ; 30 cm

Ж, З, И, Ј

ЂОРЂИЋ, Вишња
Položaj žena u sportu u Vojvodini / [autorke Višnja Đorđić, Mari
jana Brkljač i Marijana Pajvančić ; fotografije Rina Vukobratović ...
[et al.]]. - Kikinda : Centar za podršku ženama iz Kikinde ; Novi Sad
: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, 2011. - 86 str. : ilustr. ;
21 x 21 cm
ЂОРЂИЋ, Стојан
Сличности и разлике : огледи из упоредне критике / Стојан
Ђорђић. - 1. изд. - Зрењанин : Агора, 2011. - 137 стр. ; 21 cm
ЂУРИЋ, Љиљана
1625 koraka / Ljiljana Đurić. - Novi Sad : Vega media, 2011. - 87
str. ; 20 cm
ЂУРИЋ, Ранко
Долорес и друге песме / Ранко Ђурић. - Сремски Карловци :
Каирос, 2011. - 59 стр. ; 20 cm
ЂУРИЋ, Ранко
Трули дани / Ранко Ђурић. - 1. изд. - Сремски Карловци :
Каирос, 2011. - 81 стр. ; 20 cm
ЂУРКОВИЋ, Раде С.
Савремена техничка средства у безбедносним системима /
Раде с. Ђурковић. - Нови Сад : Факултет за правне и пословне
студије “Др Лазар Вркатић”, 2011. - 330 стр. : илустр. ; 24 cm
ЕГЕРИЋ, Весна
Мала кнежевина биља / Весна Егерић. - 1. изд. - Сремски
Карловци : Каирос, 2011. - 76 стр. ; 20 cm
ЕГЕРИЋ, Мирослав
Скерлићев критички дух / Мирослав Егерић. - Нови Сад :
Издавачки центар Матице српске, 2011. - 203 стр. ; 21 cm
ЕЈМЕН, Данијел
Veličanstveni um : zdrav mozak kroz čitav život / Danijel Ejmen
; [prevod s engleskog Zvezdana Šelmić]. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos
art, 2011. - 386 str. : ilustr. ; 21 cm
EKUMENSKI zbornik : zbornik predavanja i pismenih radova
predavača, učesnika i saradnika Škole ekumenizma 2009/10 [(broj
4)] / [urednik Teofil Lehotski]. - Novi Sad : Ekumenska humanitarna
organizacija, 2011. - 120 str. ; 30 cm

ŽIGMANOV, Tomislav
Osvajanje slobode : Hrvati u Vojvodini deset godina nakon listo
padskog prevrata 2000. / Tomislav Žigmanov. - Subotica : Hrvatsko
akademsko društvo, 2011. - 150 str. ; 21 cm
ЖИЖЕК, Славој
U odbranu izgubljenih stvari / Slavoj Žižek ; prevela s engleskog
Emina Peruničić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2011. - 402 str. ;
21 cm
ЖИЛ, Жозе
Portugalija danas : strah od postojanja / Žoze Žil ; sa portugal
skog prevela Vesna Vidaković. - Novi Sad : Mediterran publishing,
2011. - 146 str. ; 21 cm
ЗАБОЛОЦКИ, Николај Алексејевич
Изабране песме / Николај Заболоцки ; избор, превод и
предговор Миодраг Сибиновић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus,
2011. - XXV, 286 стр. ; 18 cm
ЗАНОНЕР, Паола
Mija hoće da postane pisac / Paola Zanoner ; s italijanskog preve
la Dragana Mihajlović. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2011. - 331
str. ; 21 cm
ЗАНОНЕР, Паола
Ostavite me na miru / Paola Zanoner ; s italijanskog prevele Van
ja i Marinka Žanko. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2011. - 212 str.
; 21 cm
ZATEČENI divljinom : lični susreti sa prirodom / urednik Dejvid
Suzuki ; sa engleskog prevela Jelena Vukićević. - Novi Sad : Kiša,
2011. - 267 str. ; 20 cm
ЗБИЉИЋ, Драгољуб
Латиничење Срба : по прописима српских лингвиста
сербокроатиста / Драгољуб Збиљић. - Нови Сад : Ћирилица,
2011. - 1072 стр. : илустр. ; 21 cm
ЗВЕКИЋ-Душановић, Душанка
Modalnost : motivaciona modalnost u srpskom i mađarskom jezi
ku / Dušanka Zvekić-Dušanović. - Novi Sad : Filozofski fakultet,
2011. - 352 str. ; 23 cm
ЗУБАЦ, Перо
Ленка Дунђерска : лирска студија / Перо Зубац. - 2. изд. Нови Сад : Media invent : Тиски цвет ; Рума : Амграф, 2011. 183 стр. : илустр. ; 22 cm
ЗУБОВИЋ, Бранислав
Опште прилике : (лирска трагедија у три чина с прологом)
/ Бранислав Зубовић. - Врбас : Народна библиотека “Данило
Киш”, 2011. - 55 стр. ; 21 cm
ИВАНКОВИЋ, Горан
Вуковарски дневник / Горан Иванковић. - Ново Милошево :
Банатски културни центар, 2011. - 182 стр. ; 20 cm
ИВАНОВ, Зоран
Prepoznavanje i sprečavanje zlostavljanja na radu / Zoran Ivanov,
Milena Ivanov. - Novi Sad : Prometej, 2011. - 165 str. : ilustr. ; 20
cm
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ИГЊАТОВ-Поповић, Ивана
Интуитивни свет Ранка Младеновића : (драматичарски
и критичарски рад Ранка Младеновића) / Ивана Игњатов
Поповић. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - 366 стр. : илустр.
; 24 cm
ИКОНИЋ, Ивана
(О)смех Стевана Сремца / Ивана Иконић. - Нови Сад :
Матица српска, 2011. - 257 стр. ; 17 cm
ИЛИЋ, Снежана
Атанасије Шола : прилог проучавању културне и политичке
историје Срба у Босни и Херцеговини / Снежана Илић. - Нови
Сад : Академска књига, 2011. - 186 стр. : илустр. ; 18 cm
ИМАТИ информацију значи имати моћ : резултати истраживања
/ [уредници Весна Ућукало, Зорица Петровић ; сарадници на
истраживању Милош Илин ... [и др.]]. - Инђија : Пријатељи деце
општине, 2011. - 56 стр. ; 21 cm
INDUSTRIJSKO poljoprivredni kombinat “Servo Mihalj” Zrenjanin
: 1953-1990 / [autori teksta Milenko Odavić ... [et al.]]. - Zrenjanin :
Istorijski arhiv : NIP “Zrenjanin”, 2011. - 198 str. : ilustr. ; 21 cm
ИНТЕРКАТЕДАРСКА конференција “Домети и перспективе
развоја славистике” (2011 ; Нови Сад)
Зборник теза / Интеркатедарска конференција посвећена 50годишњици Катедре за руски језик и књижевност “Домети и
перспективе развоја славистике”, 17. септембар 2011, Нови Сад
; [уредила Душанка Мирић]. - Нови Сад : Филозофски факултет,
2011. - 34 стр. ; 21 cm
INTERNATIONAL Conference “Ecology of Urban Areas 2011” (1
; 2011 ; Ečka)
Proceedings / I International Conference “Ecology of Urban Ar
eas 2011”, Ečka - Zrenjanin, 30th September 2011 ; [organizers
Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin [and] Politechnica
University, Timisoara]. - Zrenjanin : Technical Faculty “Mihajlo Pu
pin”, 2011. - 606 str. : ilustr. ; 30 cm
INTERNATIONAL Educational Course of the 1st Category Preven
tion of Cardiovascular Diseases in the Community (2011 ; Bački
Petrovac)
[Proceedings] / International Educational Course of the 1st Cat
egory Prevention of Cardiovascular Diseases in the Community,
Bački Petrovac, August 4th 2011 ; [editors Ján Rybovič, Predrag
Đurić]. - Bački Petrovac : Primary Health Care Center ; Maglić :
Center for Education, Tolerance and Multiculturalism, 2011. - 32 str.
: ilustr. ; 21 cm
INTERNATIONAL Eco-Conference (15 ; 2011 ; Novi Sad)
Environmental protection of urban and suburban settlements :
proceedings / XV International Eco-Conference, 21st-24th Septem
ber 2011, Novi Sad ; [organizer Ecological Movement of Novi Sad ;
project editor Nikola Aleksić]. - Novi Sad : Ecological Movement of
Novi Sad, 2011. - 2 knj. (396; 480 str.) : ilustr. ; 23 cm
INTERNATIONAL Medical Students’ Congress (6 ; 2011 ; Novi
Sad)
Abstract book 2011 / [6th] International Medical Students’ Con
gress in Novi Sad, [July 14th-17th 2011, Novi Sad] ; [editor-in-chief
Marija Mihalj]. - Novi Sad : Faculty of Medicine, 2011. - 200 str. ;
21 cm
INTERNATIONAL Symposium for Students of Doctoral Studies
in the Fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental
Protection (3 ; 2011 ; Novi Sad)
Proceedings / III International Symposium for Students of Doc
toral Studies in the Fields of Civil Engineering, Architecture and
Environmental Protection, PHiDAC 2011, 21-23. September 2011,
[Novi Sad] ; [editors Vlastimir Radonjanin, Nađa Kurtović Folić]. Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, 2011. - 648 str. : ilustr. ;
30 cm
INTERNATIONAL Scientific Conference InSITE (11 ; 2011 ; Novi
Sad)
Mini monografija / 11th International Scientific Conference In
SITE 2011, [Novi Sad] ; [urednik Ljiljana Ružić Dimitrijević ; pre
vodilac Branka Petrović]. - Novi Sad : Visoka tehnička škola struk
ovnih studija, 2011. - 101 str. : ilustr. ; 30 cm
INTERNATIONAL Scientific Conference on Industrial Systems (15
; 2011 ; Novi Sad)
Proceedings / XV International Scientific Conference on Indus
trial Systems - IS ‘11, Novi Sad, Serbia, September 14-16 2011 ;
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[organizer] Faculty of Technical Sciences, Department for Industri
al Engineering and Management. - Novi Sad : Faculty of Technical
Sciences, 2011. - 587 str. : ilustr. ; 30 cm
INTERNET marketing i elektronsko poslovanje / Miodrag Ivković
... [et al.]. - Zrenjanin : Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, 2011. 184 str. : ilustr. ; 24 cm
ИСЕРЛИС, Стивен
Zašto je Hendlova perika poskakivala i druge priče iz života veli
kih kompozitora / Stiven Iserlis ; ilustrovala Suzan Helard ; prevele
sa engleskog Branislava Maoduš, Olivera Marić. - Novi Sad : Ružno
pače : Mono i Manjana, 2011. - 333 str. : ilustr. ; 20 cm
ISOKRATES, 436-338 pre n. e.
Iszokratész attikai rétor művei. 1. köt. / görög eredetiből fordítot
ta Rokay Zoltán. - Óbecse : Lux Color Printing : Szulik Alapítvány,
2011. - 264 str. : ilustr. ; 23 cm
ИШТОКОВИЋ, Миливоје Ж.
Између божанског и људског / Миливоје Ж. ИштоковићЗлатоусти. - Ветерник : Дијам-м-прес, 2011. - 116, 119 стр. :

илустр. ; 21 cm
ЈАБЛАНОВ, Исидор
Светска првенства : 1930-2010 / Исидор Јабланов. - Нови Сад
: Тампограф, 2011. - 408 стр. : илустр. ; 24 cm
ЈАГУЛАНАС, Мајкл Никол
Let kolibrija : parabola o životnoj sredini / Majkl Nikol Jagulanas
; sa engleskog prevela Jelena Vukićević. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos
art : Kiša, 2011. - 61 str. ; 21 cm
ЈАКОВЉЕВИЋ, Милош
Aion / Miloš Jakovljević. - Novi Sad : Studentski kulturni centar,
2011. - 56 str. : ilustr. ; 18 cm
ЈАКОВЉЕВИЋ, Слободан
Kosta Papić: izazovi Afrike / Slobodan Jakovljević. - Novi Sad :
Prometej, 2011. - 251 str. : ilustr. ; 20 cm
ЈАНКОВИЋ, Слободан
Instrumentacije : električni merni pretvarači temperature, relativ
ne deformacije, sile i momenta / Slobodan Janković. - Zrenjanin :
Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, 2011. - 168 str. : ilustr. ; 25 cm
ЈАЊАТОВИЋ, Ђорђе
Од Белгије до Албаније / Ђорђе Јањатовић. - 1. изд. - Шид :
Књижевни клуб “Филип Вишњић”, 2011. - 116 стр. ; 21 cm
ЈАЊУШЕВИЋ, Богдан
Стамбене палате у војвођанским градовима од барока до
историзма : 1718-1914. / Богдан Јањушевић ; [фотографије
Недељко Марковић ... [и др.] ; цртежи Мирјана Сладић]. Нови Сад : Покрајински завод за заштиту споменика културе :
Прометеј, 2011. - 181 стр. : илустр. ; 30 cm
ЈЕВТИЋ, Богица
Звона српских манастира / Богица Јевтић. - Инђија :
Књижевни клуб “Мирослав Мика Антић”, 2011. - 105 стр. :
илустр. ; 21 cm
ЈЕВТИЋ, Богица
Зека лепотан / Богица Јевтић. - Инђија : Књижевни клуб
“Мирослав Мика Антић”, 2011. - 88 стр. : илустр. ; 21 cm
ЈЕВТИЋ, Богица
Пожелех те : (љубавне песме) / Богица Јевтић. - Инђија
: Књижевни клуб “Мирослав Мика Антић”, 2011. - 84 стр. :
илустр. ; 21 cm

JEZIK u upotrebi = Language in use / urednica Vera Vasić. - Beo
grad : Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije : Filološki fakultet ;
Novi Sad : Filozofski fakultet, 2011. - 382 str. ; 30 cm
ЈЕРКОВИЋ, Јован
Школски правопис српскога језика / Јован Јерковић, Душанка
Вујовић ; [илустрације Лазо Сатмари]. - Београд : Театар За,
2011. - 148 стр. : илустр. ; 27 cm
ЈЕРКОВИЋ, Јован
Школски правопис српскога језика / Јован Јерковић, Душанка
Вујовић ; [илустрације Лазо Сатмари]. - Нови Сад : Либер, 2011.
- 148 стр. : илустр. ; 27 cm
ЈЕФТИМИЈЕВИЋ-Лилић, Милица
Kritički temelji i dometi : studija o Simi Cuciću / Milica
Jeftimijević Lilić. - Novo Miloševo : Banatski kulturni centar, 2011.
- 162 str. ; 21 cm
ЈОВАНОВИЋ, Василије
Месо од лабуда / Василије Јовановић. - Рума : Штампа, 2011.
- 134 стр. : илустр. ; 19 cm
ЈОВАНОВИЋ, Вера
Пет сликара : Стојан Аралица, Јефто Перић, Мило
Милуновић, Петар Лубарда, Сава Шумановић : сећања и писма /
Вера Јовановић. - Нови Сад : Тиски цвет, 2011. - 207 стр. ; 21 cm
ЈОВАНОВИЋ, Зоран Т.
Позоришно дело Милана Грола / Зоран Т. Јовановић. - Нови
Сад : Матица српска, 2011. - 400 стр. : илустр. ; 24 cm
ЈОВАНОВИЋ, Марина
Razmišljanja palog gospodara / Marina Jovanović. - Novo
Miloševo : Banatski kulturni centar, 2011. - 315 str. ; 21 cm
ЈОВАНОВИЋ, Радмило
Sedimentologija, petrografija, tektogeneza i litostratigrafija ko
lektor stena ležišta ugljovodonika Pz+Sm Kikinda-Varoš = Sedi
mentology, petrography, tectogenesis and lithostratigraphy of reser
voir rock of petroleum deposit Pz+Sm Kikinda - Varoš / Radmilo
Jovanović. - Novi Sad : DIT NIS-Naftagas, 2011. - 121 str. : ilustr. ;
24 cm
ЈОВАНОВИЋ, Саша
Чувари равнице и дружина белог зеца / Саша Јовановић ;
илустрације Младен Ољача. - Нови Сад : Еколошко удружење
грађана “Зелено питање”, 2011. - 32 стр. : илустр. ; 23 cm
ЈОВИЋЕВИЋ, Владимир
Шаховођа : стилске фигуре у шаху / Владимир Јовићевић Јов.
- Сремски Карловци : Бранково коло, 2011. - 43 стр. ; 20 cm
JOKANOVIĆ : 75 godina života - 50 godina u umetnosti /
[Jokanović Vladimir...[et al.]]. - Čenej : APV [Vlaović], 2011. - 200
str. : ilustr. ; 21 cm
ЈОКАНОВИЋ, Владимир Т.
O životu i delu Gojka Nikoliša / Vladimir T. Jokanović, Marijan
Novaković. - Beograd : Srpska akademija medicinskih nauka - SLD,
2011. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm
JOŠ jedan korak ka licenciranju omladinskih radnika. - Novi Sad :
Centar za omladinski rad, 2011. - 64 str. ; 21 cm
ЈУНГ, Карл Густав
San i tumačenje snova : sa 93 ilustracije / Karl Gustav Jung ; iz
celokupnog Jungovog dela odabrao i objavio Lorenc Jung ; prevod
sa nemačkog Bosiljka Milakara. - Novi Sad : Psihopolis institut,
2011. - 423 str. : ilustr. ; 20 cm
ЈУНСОН, Ејвинд
Talasi zapljuskuju obale : roman / Ejvind Junson ; prevela sa
švedskog Slavica Agatonović. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2011. 380 str. ; 21 cm

К, Л, Љ
KAKO volontirati u Srbiji? : vodič za primenu Zakona o volonti
ranju. - Beograd : Građanske inicijative, 2011. - 36 str. : tabele ; 20
x 20 cm
КАПОР, Агнеш
Eksperimentalne vežbe iz mehanike / Agneš Kapor, Sonja Sku
ban, Dragan Nikolić. - 2. izd. - Novi Sad : Prirodno-matematički fa
kultet, Departman za fiziku, 2011. - 202 str. : ilustr. ; 24 cm
КАПОР, Агнеш
Eksperimentalne vežbe iz termodinamike / Agneš Kapor, Sonja
Skuban, Dragan Nikolić. - 2. izd. - Novi Sad : Prirodno-matematički
fakultet, Departman za fiziku, 2011. - 146 str. : ilustr. ; 24 cm

КАРАПАНЏА, Драган
Tražeći proročicu : zbirka pesama / Dragan Karapandža. - Zrenja
nin : Art-projekt, 2011. - 135 str. : autorova slika ; 21 cm
КАРУОВИЋ, Дијана
Interakcija čovek računar / Dijana Karuović, Dragica Radosav. Zrenjanin : Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, 2011. - 132 str. : ilu
str. ; 22 cm
КАУРИН, Тања
Zaštita informacionih sistema i podataka / Tanja Kaurin i Dragan
Anucojić. - Novi Sad : Fakultet za pravne i poslovne studije “Dr La
zar Vrkatić”, 2011. - 302 str. : ilustr. ; 24 cm
КЕНЂЕЛАЦ, Павле
Eстествословїе = Природослов / од Павла Кенгелца ; [превео
Лукијан (Пантелић)]. - Фототипско изд. са преводом. - Кикинда :
Историјски архив, 2011. - 648 стр. ; 21 cm
КЕЦМАНОВИЋ, Златимир
Прилог за историју лечења очних болести у Србији : живот
и дело професора др Миодрага Т. Станковића, 1898-1977. и
примаријуса др Милована Ј. Данића, 1897-1986. / Златимир
Кецмановић, Добривој Пауновић. - Београд : Удружење
офталмолога Србије, 2011. - 117 стр. : илустр. ; 24 cm
A KILENCVENÉVES Szeli István
A 90 éves Szeli István könyvei. - Újvidék : Forum, 2011. - 39 str.
: ilustr. ; 18 cm
КИЛХАМ, Кристофер
Pet Tibetanaca : lake i jednostavne vežbe za održavanje zdravog,
vitalnog i snažnog organizma : [drevna mudrost u službi savreme
nog čoveka] / Kristofer S. Kilham ; prevod sa engleskog Tatjana
Milosavljević. - 3. izd. na srpskom jeziku. - Novi Sad : Stylos art,
2011. - 135 str. : ilustr. ; 21 cm
КЉАЈИЋ, Нада
Mesečev kamen / Nada Kljajić. - Novo Miloševo : Banatski kul
turni centar, 2011. - 141 str. : autorova slika ; 21 cm
КНЕЖЕВИЋ, Станислав
Iz muzičke prošlosti Sombora / Stanislav Knežević. - Sombor :
Gradska biblioteka “Karlo Bijelicki” : Gradski muzej, 2011. - 148
str. ; 21 cm
КНЕЖЕВИЋ, Станислав
Музичка естетика и инструменти / Станислав Кнежевић.
- Сомбор : Градска библиотека “Карло Бијелицки” : Градски
музеј, 2011. - 138 стр. ; 21 cm
КНУТСОН, Питер
Mudrost staraca / Piter Knutson i Dejvid Suzuki ; sa engleskog
prevela Jelena Vukićević. - Novi Sad : Kiša, 2011. - 327 str. ; 20 cm
KOVÁCS Rácz, Eleonóra
Nyelvi attitűdök a vajdasági magyarság körében = (Jezičko op
redeljenje prema maternjem jeziku i dvojezičnosti mađarske zajed
nice u Vojvodini) / Kovács Rácz Eleonóra. - Újvidék : Bölcsészettu
dományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2011. - 388 str. ;
23 cm
КОВАЧЕВИЋ, Владимир
Системска програмска подршка у реалном времену. 1,
Програмски алати и паралелно програмирање / Владимир
Ковачевић, Мирослав Поповић. - Нови Сад : Факултет
техничких наука, 2011. - 262 стр. : граф. прикази ; 24 cm
КОВАЧЕВИЋ, Владимир
Системска програмска подршка у реалном времену. 2,
Оперативни системи за рад у реалном времену / Владимир
Ковачевић, Мирослав Поповић. - Нови Сад : Факултет
техничких наука, 2011. - 320 стр. : граф. прикази ; 24 cm
КОЈИЋ, Живојин
Немири сећања / Живојин Жика Којић. - Житиште :
Библиотека “Бранко Радичевић”, 2011. - 135 стр. ; 24 cm
КОЛУНЏИЈА, Љиљана
У чекању / Љиљана Колунџија. - Сремски Карловци :
Бранково коло, 2011. - 59 стр. ; 20 cm
KONTEXTUS Konferencia (5. ; 2010 ; Újvidék)
Alakmások - hamismások - alteregók - heteronímák : rezümékö
tet / 5. Kontextus Konferencia, Újvidék, 2010. = Alterega - heteroni
mi - maske : knjiga rezimea / 5. konferencija “Kontext”, Novi Sad,
2010. ; [szerkesztő Csányi Erzsébet]. - Újvidék : Filozofski fakultet :
VMFK [Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium], 2011. - 52 str.
; 22 cm
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КОЊИК, Сања
Matematika : zbirka zadataka za studente Poljoprivrednog fakul
teta / Sanja Konjik, Nebojša Dedović. - 2. izd. - Novi Sad : Poljo
privredni fakultet, 2011. - V, 315 str. ; 22 x 23 cm
КОПИТОВИЋ, Иван
Respiratorni poremećaji tokom spavanja / Ivan Kopitović. - Novi
Sad : Medicinski fakultet, 2011. - 51 str. : ilustr. ; 24 cm
КОСАНОВИЋ, Богдан
Нове компаративне теме / Богдан Косановић. - Нови Сад :
Филозофски факултет, 2010 [тј.] 2011. - 223 стр. ; 21 cm
КОСАНОВИЋ-Имамовић, Јасна
Dodir duše / Jasna Kosanović-Imamović. - Zrenjanin : J.
Kosanović-Imamović, 2011. - 103 str. ; 21 cm
КОСТИЋ, Светозар
Закон о безбедности саобраћаја на путевима : са казнама и
казненим поенима / Светозар Костић. - 1. изд. - Нови Сад : Sty
los art, 2011. - 203 стр. ; 20 cm
КОЧОВИЋ, Петар
Internet marketing / Petar Kočović. - 2. izd. - Beograd : Fakultet
za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za
rukovodeće kadrove, 2011. - 331 str. : ilustr. ; 24 cm
КРЕСОВИЋ, Душан П.
Међуречје и морски поветарци / Душан П. Кресовић. Сремски Карловци : Бранково коло, 2011. - 36 стр. ; 20 cm
КРИВОКАПИЋ, Мирко
Немачка књижевност : чланци и расправе / Мирко
Кривокапић. - Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, 2011. - 696 стр. ; 23 cm
КРЧМАР, Весна
Пера Добриновић : збирка записа / приредила Весна Крчмар.
- Нови Сад : Позоришни музеј Војводине, 2011. - 520 стр. :
илустр. ; 20 cm
КУНДАЧИНА-Ђајић, Селена
Ходници истине / Селена Кундачина Ђајић. - Зрењанин : Артпројект, 2011. - 41 стр. ; 21 cm
КУНДАЧИНА-Ђајић, Селена
Џеп времена / Селена Кундачина Ђајић. - Зрењанин : Артпројект, 2011. - 119 стр. ; 21 cm
LABÁTH, Ján
Poviedky / Ján Labáth. - Báčsky Petrovec : Slovenské
vydavateľské centrum, 2011. - 192 str. ; 21 cm
ЛАЈИЋ, Драгана
Priručnik za rad lokalnih saveta za zapošljavanje / Dragana Lajić,
Svetlana Mihajlović-Bošnjaković. - Kikinda : Centar za podršku
ženama, 2011. - 48 str. ; 20 x 20 cm
ЛАКОВИЋ, Александар Б.
Дневник гласова : есеји и прикази српске песничке
продукције 2008-2009. / Александар Б. Лаковић. - 1. изд. Зрењанин : Агора, 2011. - 265 стр. ; 21 cm
ЛАЛИЋ, Данијела
Primeri dobre prakse odnosa s javnošću 2011 / Danijela Lalić, Ta
mara Vlastelica Bakić. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2011. VI, 187 str. : ilustr. ; 24 cm
ЛАПЕР, Патрик
Život je kratak, a čežnja beskrajna / Patrik Laper ; [preveo Marko
Drča]. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2011. - 241 str. ; 21 cm
ЛАТА, Најџел
Kako deci postaviti granice i pri tom sačuvati živce / Najdžel
Lata ; prevod s engleskog Kornelija Odri Rakić. - Novi Sad : Psiho
polis institut, 2011. - 296 str. : ilustr. ; 20 cm
ЛАТКОВИЋ, Манојло С.
Сећања једног са обала Уне реке / Манојло С. Латковић. Зрењанин : Аутор, 2011. - 208 стр. ; 21 cm
ЛЕГАЦ-Рикић, Нера
Спомен-библиотека Карловачке гимназије и легат Теодора
Радичевића, оца Бранкова : поводом 220 година од оснивања
Карловачке гимназије / Нера Легац-Рикић. - 1. изд. - Сремски
Карловци : Каирос, 2011. - 108 стр. : илустр. ; 20 cm
ЛЕТИЋ, Милена
А ко зна ко смо ми / Милена Летић. - Нови Сад : Прометеј,
2011. - 108 стр. : илустр. ; 20 cm
ЛИПОВЕЦКИ, Жил
Доба празнине : огледи о савременом индивидуализму
/ Жил Липовецки ; превела с француског Ана Моралић. -
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Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, 2011. - 315 стр. ; 18 cm
ЛИШИЋ, Мухамед
Imovinskopravni odnosi i prostorno planiranje / Muhamed Lišić.
- 1. izd. - Šid : Književni klub “Filip Višnjić”, 2011. - 192 str. ; 21
cm
LOVRA, Éva
Amikor otthon van a sehol : útleíró próza / Lovra Éva ; [a szerző
fényképeivel]. - Újvidék : Forum, 2011. - 91 str. : fotogr. ; 20 cm
ЛОНЧАР, Душан
Будан сан / Душан Лончар. - Сремски Карловци : Бранково
коло, 2011. - 96 стр. ; 20 cm
ЛОРЕНСО, Едуардо
Razočarana Evropa : prilozi za jednu evropsku mitologiju /
Eduardo Lorenso ; sa portugalskog prevela Anamarija Marinović. Novi Sad : Mediterran publishing, 2011. - 237 str. ; 21 cm
ЛУКИЋ, Александра
Принцеза најлепшег кеза / Александра Лукић ; [илустровао
Пеђа Трајковић]. - Крушчић : Панонске нити, 2011. - 66 стр. :
илустр. ; 19 cm
ЛУКИЋ, Марица
Ljepota spoznaje : lirska proza i poneki stih / Marica Lukić. Ruma : Amgraf, 2011. - 76 str. ; 20 cm
ЛУКИЋ, Татјана
Доказне радње у кривичном поступку / Татјана Лукић. - Нови
Сад : Правни факултет, 2011. - 166 стр. ; 24 cm
ЉОРЕНС, Ћуфо
Stvoriću zemlju za tebe / Ćufo Ljorens ; [prevod sa španskog
Nadežda Popović]. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2011. - 530 str. ;
24 cm

М, Н, Њ
МАЕСТУ, Рамиро де
Дон Хуан, Дон Кихот и Селестина : есеји испуњени
симпатијом / Рамиро де Маесту ; превела са шпанског Нина
Мариновић. - Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, 2011. - 242 стр. ; 18 cm
MAJOROS, Pál
A temerini ökölvívás története : (1923-1984) / szerző Majoros Pál
; szerkesztette Törőcsik Nagy Tamás. - Temerin : Temerini Újság,
2011. - 140 str. : ilustr. ; 23 cm
МАЈСТОРОВИЋ, Александар
Teorija i politika bilansa / Aleksandar Majstorović, Mileta
Selenić, Slobodan Andžić. - Novi Sad : Fakultet za ekonomiju i
inženjerski menadžment, 2011. - 257 str. : ilustr. ; 24 cm
MAJTÉNYI, Mihály
Kokain : novellák / Markovics [Majtényi] Mihály. - (Hasonmás
kiad.). - Újvidék : Magyar Szó, 2011. - 113 str. ; 24 cm
MAJTÉNYI, Mihály
Mocsár : regény / Majtényi Mihály. - Újvidék : Forum, 2011. - 81
str. ; 19 cm
MAKIŠOVÁ, Anna
Komunikácia v materskej škole / Anna Makišová. - Báčsky
Petrovec : Slovenské vydavateľske centrum, 2011. - 79 str. ; 24 cm
МАКСИЋ, Ивана
О тело твори ме / Ивана Максић. - Нови Сад : Матица српска,
2011. - 55 стр. ; 17 cm
МАЛЕНИЦА, Антун
Римско право / Антун Маленица, Наташа Деретић. - 10. изд. Нови Сад : Правни факултет, 2011. - XII, 445 стр. ; 24 cm
МАЛЕТИН-Војводић, Љиљана
У егзилу : (или интимни водич кроз Португалију, Каталонију
и Амстердам) / Љиљана Малетин-Војводић. - Нови Сад :
Прометеј, 2011. - 231 стр. ; 20 cm
МАНДЕЉШТАМ, Осип Емиљевич
Изабране песме / Осип Мандељштам ; избор Светислав
Травица ; предговор Зорислав Паунковић ; [превели Данило
Киш ... [и др.]]. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus =Ορφευσ, 2011. 300 стр. ; 18 cm
МАРАН, Мирча
Rumuni u Vojvodini : istorija, demografija, identitet Rumu
na u vojvođanskim naseljima / Mirča Maran ; predgovor Ranko
Končar ; prevod Romanca Jovanović. - Zrenjanin : Zavod za kulturu
vojvođanskih Rumuna, 2011. - 218 str. : ilustr. ; 20 cm

МАРИН, Љубомир
У крошњи сећања / Љубомир Љубан Марин. - Кикинда :
Клуб књижевника “Душко Трифуновић”, 2011. - 82 стр. : илустр.
; 20 cm
MARIĆOVÁ, Anna
O jazyku / Anna Marićová. - Báčsky Petrovec : Slovenské
vydavateľské centrum, 2011. - 212 str. ; 21 cm
МАРЈАНОВИЋ, Милош
Osnovi sociologije / Miloš Marjanović, Slobodanka Markov. - 10.
neizmenjeno izd. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2011.
- 276 str. ; 24 cm
MARKOV-Španović, Mila
Jezik je zapravo domovina / Mila Markov-Španović. - Petrovara
din : Maxima graf, 2011. - 245 str. : ilustr. ; 22 cm

МАРКОВИЋ, Дејан
Bob Dilan - Mr. Tambourine Man / Dejan D. Marković. - Novi
Sad : Mediterran publishing, 2011. - 314 str. ; 21 cm
МАТЕРІАЛИ до історії українців у Боснії. Т. 6 / зібрав і
зредагував Роман Мизь. - 1. вид. - Новий Сад : Руске слово :
Грекокатолицька парафія св. Петра і Павла, 2011. - 311 стр. ; 22
cm
МАТИЈЕВИЋ, Владан
Четири приче = Katër tregime = Négy történet = Четири
разказа = Patru povestiri / Владан Матијевић. - Сремски
Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, 2011. - 218 стр. ; 18 cm
МАТИЋ, Славко
Predškolske buntovničke pesme / sastavili S. M. [Slavko Matić] i
njegov pomagač R. M. (3 godine i puno) manje-više tokom februara
2011. ; [ilustracije Aleksandar Bunčić]. - Novi Sad : Prometej, 2011.
- 88 str. : ilustr. ; 20 cm
МАЏАРЕВИЋ, Света
Бисери природе Крагујевца : природна богатства и лепоте
крагујевачког краја / Света Маџаревић, Славољуб Николић. Лужнице : Удружење „Ризница“ ; Крагујевац : Град : Хемограф,
2011. - 154 стр. : илустр. ; 25 cm
МЕЂУНАРОДНА Екс трибина (7 ; 2011 ; Фрушка гора)
Zbornik radova / 7. međunarodna Ex tribina, Fruška gora, 21-23.
septembar 2011. ; [urednik Vanja Stanojević]. - Novi Sad : Institut
za preventivu, zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i razvoj, 2011. 269 str. : ilustr. ; 30 cm
МЕЂУНАРОДНА научна конференција „Земљиште, коришћење
и заштита“ (1 ; 2011 ; Андревље)
Zbornik radova / Prva međunarodna naučna konferencija
„Zemljište, korišćenje i zaštita“, 21-23. 09. 2011. Andrevlje. - Novi
Sad : Međunarodna menadžerska akademija, 2011. - 250 str. : ilustr.
; 30 cm
МЕЂУНАРОДНА научно стручна конференција „На путу ка
добу знања“ (9 ; 2011 ; Сремски Карловци)
[Zbornik rezimea] / 9. međunarodna naučno stručna konferencija
„Na putu ka dobu znanja“, 23. i 24. septembar 2011, Sremski Karlo
vci. - Novi Sad : Fakultet za menadžment, 2011. - 86 str. ; 25 cm
МЕЂУНАРОДНИ сусрет песника „Гарави сокак“ (22 ; 2011 ;
Инђија)
Гарави сокак / Двадесет други међународни сусрет песника
„Гарави сокак“, Инђија, 2011 ; [уредник Ненад Радош]. - Инђија
: Књижевни клуб „Мирослав Мика Антић“, 2011. - 384 стр. :
илустр. ; 21 cm

MELA, Pomponius
Három könyv a Föld elhelyezkedéséről = (De situ orbis. Libri
III) / Pomponius Mela ; latin eredetiből fordította Rokay Zoltán. Óbecse : Lux Color Printing : Szulik Alapítvány, 2011. - 144 str. :
ilustr. ; 23 cm
МЕЛЕТИНСКИ, Јелеазар Мојсејевич
О књижевним архетиповима / Јелеазар Мелетински ; превела
с руског Радмила Мечанин. - Сремски Карловци ; Нови Сад :
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2011. - 231 стр. ;
18 cm
МИЗ, Роман
Нашо християнски швета / Роман Миз. - Нови Сад : Руске
слово : Грекокатолїцка парохия Св. Петра и Павла, 2011. - 179
стр. ; 20 cm
МИКАВИЦА, Дејан
Лаза Костић : политичка биографија / Дејан Микавица. Нови Сад : Прометеј, 2011. - 395 стр. ; 20 cm
МИЛАЧИЋ, Валентина
Близнакиња грома / Валентина Милачић. - Сремски
Карловци : Бранково коло, 2011. - 52 стр. ; 20 cm
МИЛЕКЕР, Феликс
Istorija varoši Veliki Bečkerek : 1333-1918 / Feliks Milek
er ; preveo Jovan Valrabenštajn. - Zrenjanin : Istorijski arhiv : IP
„Beograd“, 2011. - 122 str. : ilustr. ; 24 cm
МИЛИВОЈЕВИЋ, Зоран
Uloviti ljubav : kolumne o ljubavi iz dnevnog lista Politika /
Zoran Milivojević. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2011. - 278 str.
; 20 cm
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Мирослав
Право привредних друштава / Мирослав Милосављевић. - 2.
измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Факултет за правне и
пословне студије „Др Лазар Вркатић“, 2011. - 251 стр. ; 24 cm
МИЛОШЕВИЋ, Бојан
Globalizacija sporta : marketinško medijsko umrežavanje : (em
pirijska evaluacija globalnih i lokalnih sportskih sadržaja u medi
jskoj komunikaciji) / Bojan Milošević. - Novi Sad : Old commerce,
2011. - 209 str. : tabele ; 18 cm
MILJKOVIĆ, Branko
Vergeblich ich sie wecke = Uzalud je budim / Branko Miljković
; [prepev na nemački Johann Lavundi]. - Novo Miloševo : Banatski
kulturni centar, 2011. - 489 str. : ilustr. ; 21 cm
МИНТЕ-Кониг, Бјанка
Ljubav preko mobilnog / Bjanka Minte-Konig ; prevela Son
ja Aleksić. - Novi Sad : Ružno pače ; Beograd : Mono i Manjana,
2011. - 206 str. ; 20 cm
МИХАЈЛОВИЋ, Снежана
Мирис војвођанских поља / Снежана Михајловић. - 1. изд.
- Шид : Књижевни клуб „Филип Вишњић“, 2011. - 111 стр. :
илустр. ; 21 cm
МИШКОВ, Милован Р.
Српска певачка друштва и други уметнички извођачи на
простору Баната : (период до Првог светског рата). Књ. 1 /
Милован Р. Мишков. - Зрењанин : Арт-пројект, 2011. - 179 стр. :
илустр. ; 24 cm
MOJ tajni dnevnik / [prevodilac Fedor Živkov]. - Novi Sad : Zmaj,
2011. - 92 str. : ilustr. ; 20 cm
МОЛНАР, Дејан
Lokalni ekonomski razvoj : teorija, analiza, praksa / Dejan Mol
nar. - Zrenjanin : Asocijacija novinara Banata „Banat-info“ : NIP
„Zrenjanin“, 2011. - 184 str. ; 25 cm
MUNDY, Michaelene
Könyörgéssel, ne nyöszörgéssel : egy-egy ima gondjaitokra / írta
Michaelene Mundy ; rajzolta R. W. Alley ; [fordította Bocskovits
Mária]. - Novi Sad : Agapé, 2011. - [32] str. : ilustr. ; 21 cm
MUČAJI, Pavel
Povolaná zo spomienok / Pavel Mučaji. - Báčsky Petrovec : Slov
enské vydavateĺské centrum ; Nový Sad : Hlas ľudu, 2011. - 112 str.
: ilustr. ; 20 cm
NAJLEPŠA priča o govoru / Paskal Pik ... [et al.]. - Novi Sad : Aka
demska knjiga, 2011. - 241 str. ; 18 cm
НАУЧНОСТРУЧНИ скуп Производња и пласман лековитог,
зачинског и ароматичног биља (18 ; 2011 ; Бачки Петровац)
Izvodi radova / 18. naučnostručni skup Proizvodnja i plasman
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lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, Bački Petrovac, 30. sep
tembar 2011. = 18th Meeting Production and Marketing of Medici
nal and Aromatic Plants and Spices, Bački Petrovac, September 30,
2011 ; [organizatori] Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad ...
[et al.]. - Novi Sad : Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 2011. - 18 str.
: ilustr. ; 25 cm
НЕ окрећи главу од мене, Господе : зборник радова о песничком
делу Ранка Јововића. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2011. - 92
стр. ; 21 cm
НЕГРИШОРАЦ, Иван
Потајник / Иван Негришорац. - 2. исправљено изд. - Нови
Сад : Orpheus, 2011. - 135 стр. ; 21 cm
НИНКОВИЋ, Петар
Голгота аграра / Петар Ш. Нинковић. - Нови Сад : М.
Нинковић, 2011. - 97 стр. ; 21 cm
НОВАКОВИЋ, Бранислава
Збирка решених испитних задатака из отпорности материјала
/ Бранислава Н. Новаковић. - Нови Сад : Факултет техничких
наука, 2011. - 147 стр. : илустр. ; 24 cm
НОВАКОВИЋ, Будимка
Vodič za ishranu odraslih ljudi sa dijabetesom / Budimka
Novaković. - Bečej : Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Opštine
: Lux color printing, 2011. - 32 str. : ilustr. ; 23 cm
НОВАКОВИЋ, Ненад
Organska biljna proizvodnja / [Nenad Novaković ; saradnici
Snježana Mitrović, Jelena Ivović, Violeta Mrdaković]. - 1. izd. Subotica : Otvoreni univerzitet Subotica, 2011. - 32 str. : ilustr. ; 24
cm
НОВАКОВИЋ, Ненад
Standardi u organskoj proizvodnji / [Nenad Novaković ; saradnici
Nenad Novaković ... [et al.]]. - 1. izd. - Subotica : Otvoreni univer
zitet Subotica, 2011. - 16 str. : ilustr. ; 24 cm
НОВИКОВ, Предраг
Ohara - Malo polje / Predrag Novikov = Ohara - Small field /
Predrag Novikov. - Novi Sad : P. Novikov, 2011. - 52 str. : ilustr. ;
20 cm

О, П, Р
ОПАНЧАРЕВ, Стеван
Zbirka zadataka iz inženjerskog crtanja : projiciranje, metod
posredne projekcije, perspektiva i senka / Stevan Opančarev. - [2.
izd.]. - Novi Sad : S. Opančarev, 2011. - [12], III, 124 str. : graf.
prikazi ; 30 cm
ОПАЧИЋ, Зорана
Наивна свест и фикција / Зорана Опачић. - Нови Сад :
Змајеве дечје игре, 2011. - 180 стр. ; 21 cm
ОСТОЈИЋ, Секуле
Остојићи из Затарја / Секуле и Ђоко Остојић. - Београд : С.
Остојић, 2011. - 173 стр. : илустр. ; 21 cm
The PAVLE Beljanski Memorial Collection : [monograph] / [con
tributors Pavle Beljanski ... et al.] ; editor-in-chief Jasna Jovanov ;
[photographs Atila Slama ... et al. ; translation into English Krištof
Bodrič]. - Novi Sad : The Pavle Beljanski Memorial Collection,
2011. - 510 str. : ilustr., reprodukcije u bojama ; 31 cm
ПАВЛОВ, Милутин Ж.
Костим на сцени дивљих ружа / Милутин Ж. Павлов. - Нови
Сад : Прометеј, 2011. - 167 стр. ; 20 cm
PAMETNA investicija u program doživotnog učenja žena / [au
tori Jana Radaković... et al.]]. - Novi Sad : Akademija ženskog
preduzetništva, 2011. - 84 str. ; 20 cm
ПАНТЕЛИЋ, Бранислава
Organska stočarska proizvodnja / [Branislava Pantelić ; saradnici
Nenad Novaković ... [et al.]]. - 1. izd. - Subotica : Otvoreni univer
zitet Subotica, 2011. - 49 str. : ilustr. ; 24 cm
ПАСТЕРНАК, Борис Леонидович
Песме и поеме / Борис Пастернак ; изабрао и препевао
Радојица Нешовић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus =Ορφευσ, 2011.
- 318 стр. ; 18 cm
ПАТИЋ, Владимир
Војномедицински центар Нови Сад, Војна болница
Петроварадин : 1786-2011 / Владимир Патић. - 2. изд. - Нови
Сад : Будућност, 2011. - 138 стр. : илустр. ; 20 cm
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PATOLOGIJA : za studente stomatologije / autori Pavle Budakov ...
[et al.] ; urednik Pavle Budakov. - (5. prerađeno i dopunjeno izd.). Novi Sad : Medicinski fakultet, 2011. - XIX, 410 str. ; 24 cm
ПАШИЋ, Живан
Чортановачка црква / Живан Пашић. - Инђија : Народна
библиотека “Др Ђорђе Натошевић” ; Чортановци : Завичајно
друштво “Козарица”, 2011. - 101 стр., [8] стр. с таблама
(фотогр.) ; 21 cm
PEJIN, Attila
Dudás Gyula (1861-1911) / Pejin Attila. - Zenta : Vajdasági Ma
gyar Művelődési Intézet, 2011. - 31 str. : fotogr. ; 20 cm
PEJIN, Attila
Zenta céhes ipara 1872-ig / Pejin Attila. - Zenta : Vajdasági Ma
gyar Művelődési Intézet, 2011. - 155 str. : ilustr. ; 20 cm
ПЕРЕК, Жорж
Stvari : priče iz šezdesetih godina / Žorž Perek ; prevela sa fran
cuskog Jelena Novaković. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2011. - 123
str. ; 21 cm
Петар Бајчетић - Пејо : привредник и хуманиста / [уредник
Никола Алексић]. - Нови Сад : Еколошки покрет Новог Сада,
2011. - 47 стр. : илустр. ; 21 cm
ПЕТКАНИЋ-Влајков, Верица
Priče iz mog sokaka / Verica Petkanić-Vlajkov. - Zrenjanin : V.
Petkanić-Vlajkov, 2011. - 232 str. ; 21 cm
ПЕТРИНОВИЋ, Фрања
Almaški kružoci lečenih mesečara : neuravnotežene hronike /
Franja Petrinović. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2011. - 310 str. ;
21 cm
ПЕТРОВИЋ, Александар
Soko / Aleksandar Petrović. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2011. 204 str. ; 20 cm
ПЕТРОВИЋ, Александар
Цртанка. 1, Игром до знања / Александар Петровић. - Инђија
: А. Петровић, 2011. - 75 стр. : илустр. ; 21 cm
ПЕТРОВИЋ, Вељко
---Da Bunjevac dušu ne izdade! : (tri bunjevačke pripovitke Vel
jka Petrovića) / priređivač Milan Stepanović. - Sombor : Udruženje
građana “Bunjevačko kolo”, 2011. - 96 str. : ilustr. ; 24 cm
PETROVIĆ, Jovan
Novi Sad District Heating System - 50 years / [authors Jovan
Petrović, Dušan Gvozdenac, Branka Gvozdenac-Urošević]. - Novi
Sad : Novi Sad Heating Plant, 2011. - 53 str. : ilustr. ; 24 cm
ПЕТРОВИЋ, Јован
Топлификациони систем Новог Сада - 50 година / [аутори
Јован Петровић, Душан Гвозденац, Бранка ГвозденацУрошевић]. - Нови Сад : Новосадска топлана, 2011. - 52 стр. :
илустр. ; 24 cm
ПЕТРОВИЋ, Светозар
O indijskoj književnosti : izabrani tekstovi / Svetozar Petrović.
- Novi Sad : Akademska knjiga : Српска академија наука и
уметности, Огранак, 2011. - 200 str. ; 21 cm
ПЕШИЋ-Млинко, Надежда
Principi prerade u organskoj proizvodnji / [Nadežda PešićMlinko ; saradnici Nenad Novaković ... [et al.]]. - 1. izd. - Subotica :
Otvoreni univerzitet, 2011. - 26 str. : ilustr. ; 24 cm
ПИУКОВИЋ, Маринко
Blago iz dolafa : bunjevačka nošnja subotičkog kraja / Marinko
Piuković ; [fotografije Zoran Vukmanov Šimokov]. - Subotica : Or
ganizacijski odbor Dužijance, 2011. - 79 str. : ilustr. ; 29 cm
ПИШТЕВИЋ, Стеван
Историја спорта у Иригу : поводом четрдесет година од
оснивања Кошаркашког клуба „Ириг“, Ириг / Стеван Пиштевић.
- Ириг : Друштво „Ирижана“, 2011. - 116 стр. : илустр. ; 30 cm
PIXIADES, Daniel
Úlet za srdcom / Daniel Pixiades ; [zostavil Vítazoslav Hronec ; v
knihe použité maĺby Miša Smišeka]. - Báčsky Petrovec : Slovenské
vydavateľské centrum, 2011. - 55 str. : ilustr. ; 20 cm
ПЛАМЕН и роса : зборник радова о књижевном делу Слободана
Ракитића. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2011. - 150 стр. ; 21 cm
PODHORÁNYI, Zsolt
Mesélő délvidéki kastélyok : mágnások a Bácskában és a Bánság
ban : 1700-1920 / írta és fényképezte Podhorányi Zsolt. - Budapest :
Szobek ; Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2011. - 277
str. : fotogr. ; 28 cm

POKORNIĆ, Branko
Bunjevački narodni kuvar / Branko Pokornić. - Bajmok :
Bunjevački kulturni centar, 2011. - 204 str. : ilustr. ; 22 cm
ПОПОВ, Ђорђе
Процеси у светској привреди и Србија / Ђорђе Попов. - Нови
Сад : Правни факултет, 2011. - IX, 192 стр. ; 24 cm
ПОПОВ, Здравко
Постојања света - Код : наставак претходећег дела / Здравко
Попов. - 2. изд. - Београд : З. Попов, 2011. - 365 стр. : илустр. ;
25 cm
ПОПОВ, Милорад
Црква Св. архистратига Михаила у Дероњама и православна
црква у Бачу у XVIII веку / Милорад Попов. - Нови Сад :
Фељтон, 2011. - 201 стр. : илустр. ; 24 cm
ПОПОВИЋ, Душко Ж.
Инвентар (неког) ентеријера / Душко Ж. Поповић. - Сремски
Карловци : Бранково коло, 2011. - 93 стр. ; 20 cm
PORODICE u Vojvodini: razvoj porodičnih uloga / urednice Marija
Zotović, Mihić Ivana, Petrović Jelica ; saradnici Alinčić Milana...[et
al.]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2011. - 131 str. : ilustr. ; 23 cm
POSLOVNI engleski jezik / [autori Ružica Nikolić ... [et al.]. - Novi
Sad : Univerzitet ; Beograd : Univerzitet ; Kragujevac : Univerzitet ;
Niš : Univerzitet, 2001. - 304 str. : ilustr. ; 24 cm
POTRAGA za smislom života : alfa kurs / [prevod dopunjenog iz
danja Dušan Beređi]. - Novi Sad : Alfa zapadni Balkan, 2011. - 91
str. ; 17 cm
ПОША, Михаљ
Fizičko-hemijske osobine žučnih kiselina sa osvrtom na okso de
rivate 5B holanske kiseline / Mihalj Poša. - Novi Sad : Medicinski
fakultet, 2011. - 115 str. : ilustr. ; 25 cm
ПРАКТИКУМ јавних набавки / Весна Марић ... [и др.]. - 1. изд. Нови Сад : Stylos art, 2011. - 653 стр. : илустр. ; 30 cm
PRAKTIKUM fizičke dijagnostike : sa osnovama interne propedev
tike / Ivković-Lazar T. ... [et al.] ; urednik Lazar Lepšanović. - (8.
preštampano izd.). - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2011. - 191 str.
: ilustr. ; 24 cm
ПРВУЛОВИЋ, Славица С.
Tehnologija mašinske obrade rezanjem / Slavica S. Prvulović,
Dragiša M. Tolmač. - Zrenjanin : Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”,
2011. - 101 str. : ilustr. ; 25 cm
ПРЕГЛЕДНИ речник компаратистичке терминологије у
књижевности и култури / [аутори Бојана Стојановић Пантовић
... [и др.]]. - Нови Сад : Академска књига, 2011. - 490 стр. ; 24 cm
ПРЕСТОН, Даглас
Relikvija / Daglas Preston i Linkoln Čajld ; s engleskog preveo
Aljoša Molnar. - Novi Sad : Solaris, 2011. - 331 str. ; 20 cm
PRIMENA statistike u medicinskim istraživanjima / [autori Vera
Grujić ... [et al.]] ; urednici Vera Grujić i Đorđe Jakovljević. - (5.
preštampano izd.). - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2011. - 148 str. :
graf. prikazi ; 24 cm
PRIRUČNIK za pravilno uzimanje, transport do laboratorije i
čuvanje uzoraka sa smernicama za dijagnostiku i vodič u radu na
projektu ispitivanja antropozoonoza u našoj sredini / autori Vera
Jerant Patić ... [et al.]. - Novi Sad : Ortomedics, 2011. - 36 str. : ilu
str. ; 30 cm
ПРЋИЋ, Дражен
Priča o fotografiji / Dražen Prćić i grupa autora. - Subotica : Hr
vatska riječ, 2011. - 140 str. : fotogr. ; 20 cm
ПУТ који смо прошли : монографија Организације слепих
и слабовидих Кикинда, Чока и Нови Кнежевац. - Кикинда
: Организација слепих и слабовидих Кикинда, Чока и Нови
Кнежевац, 2011. - 39 стр. : илустр. ; 21 cm
РАДАК, Душан
Бик који лежи шест стопа испод земље : изабране и нове
песме / Душан Радак. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2011. - 185
стр. ; 21 cm
РАДЛОВАЧКИ, Владан
Opšti procesni model i ocenjivanje efektivnosti sistema
menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima serije standarda
ISO 9000 : monografija / Vladan Radlovački. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2011. - 286 str. : ilustr. ; 24 cm
РАДНОВИЋ, Миленко
Treptaji srca / Milenko Radnović. - Novo Miloševo : Banatski
kulturni centar, 2011. - 91 str. ; 21 cm

RADOVANOVIĆ, Miloš
Representations and metrics in high-dimensional data mining
/ Miloš Radovanović. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2011. - 244 str. : ilustr. ; 23 cm
РАДОСАВ, Драгица
Softversko inženjerstvo / Dragica Radosav. - 2., ponovljeno izd.
- Zrenjanin : Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, 2011. - 189 str. : ilu
str. ; 24 cm
РАДОСАВЉЕВИЋ, Душко
Evropska unija : razvoj, institucije, proširenje / Duško
Radosavljević, Nikolina Matijević. - Novi Sad : Fakultet za pravne i
poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”, 2011. - 201 str. : ilustr. ; 25 cm
РАДОСАВЉЕВИЋ, Душко
Savremeni politički i pravni sistemi / Duško Radosavljević. Novi Sad : Fakultet za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”,
2011. - 255 str. : ilustr. ; 25 cm
РАДОСАВЉЕВИЋ, Мирјана
Essentials of consecutive and simultaneous interpreting / Mirja
na Radosavljević. - Novi Sad : Fakultet za pravne i poslovne studije
“Dr. Lazar Vrkatić”, 2011. - 148 str. : ilustr. ; 24 cm
RAZVOJ i korišćenje jednoosovinskih traktora, motooruđa i oruđa
na ručni pogon / Ratko Nikolić ... [et al.]. - Novi Sad : Poljoprivredni
fakultet, 2011. - 343 str. : ilustr. ; 25 cm
РАЈИЋ, Милица
Inženjerska hidrologija / Milica Rajić, Jasmina JosimovDunđerski. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2011. - 231 str. : ilu
str. ; 24 cm
РАКИЋ-Одри, Корнелија
Gramatika engleskog jezika / Kornelija Rakić-Odri. - 2. izd. Novi Sad : Zmaj, 2011. - 84 str. ; 24 cm
RECIKLAŽA i reciklažne tehnologije / Janko Hodolič ... [et al.]. Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2011. - 524 str. : ilustr. ; 24 cm
RIZNICA mudrosti i izreka / priredila Vladislava Kosijer. - 5. izd. Sremski Karlovci : Kairos, 2011. - 223 str. ; 21 cm

РИСТИЋ, Жарко
Poreski i budžetski menadžment / Žarko Ristić, Milana Mrkalj. Deč : Edukativni centar Discipulus, 2011. - 378 str. : ilustr. ; 21 cm
РИСТИЋ, Зоран А.
Lovna kinologija / Zoran A. Ristić. - Novi Sad : Prirodnomatematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerst
vo, 2011. - 231 str. : ilustr. ; 23 cm
РОГАНОВИЋ, Гордана
Традиционална музичка и играчка пракса Војводине зимског
дела године од првих помена до данас : прилог проучавању
традиционалне музичке праксе Војводине / Гордана Рогановић. Бечеј : Пролетер, 2011. - 79 стр. : илустр. ; 24 cm
RODNO budžetiranje u državnoj upravi : iskustva Vlade AP Vo
jvodine / urednici Maja Branković Đundić, Marina Ileš, Dragan
Božanić. - Novi Sad : Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i
ravnopravnost polova, 2011. - 48 str. ; 28 cm
РОТЕНБЕРГ, Дејвид
Šangaj. Knj. 1, Zavet u slonovači / Dejvid Rotenberg ; prevela s
engleskog Dragana Rajkov-Šimić. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art,
2011. - 382 str. ; 21 cm
РОТЕНБЕРГ, Дејвид
Šangaj. Knj. 2, Čovek sa knjigom / Dejvid Rotenberg ; prevela s
engleskog Dragana Rajkov-Šimić. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art,
2011. - 318 str. ; 21 cm
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РУБАНОВ, Андреј Викторович
Hlorofilija / Andrej Rubanov ; prevele s ruskog Melina
Panaotović i Galina Lukić. - Novi Sad : Solaris, 2011. - 307 str. ; 20
cm

С, Т, Ћ, У
САВАНОВИЋ, Мићо
Речигра / Мићо Савановић. - Сремски Карловци : Бранково
коло, 2011. - 53 стр. ; 20 cm
САВИН, Богољуб
Наше прво столеће : 1911-2011 / Богољуб Савин, Агнеш
Озер, Југослав Вељковски. - Нови Сад : ЈГСП “Нови Сад” :
Историјски архив града Новог Сада, 2011. - 152 стр. : илустр. ;
30 cm
САВИЋЕВИЋ, Душан М.
Opšta andragogija / Dušan M. Savićević. - Vršac : Visoka škola
strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov”, 2011. 295 str. : ilustr. ; 24 cm
САЈЛОВИЋ, Мирко
Милански едикт у контексту реформи III и IV века / Мирко
Сајловић. - Београд : Висока школа - Академија Православне
цркве за уметности и консервацију, 2011. - 196 стр. ; 21 cm
SAMU, János Vilmos
A médium eseménye : szövegmozg(at)ás / Samu János. - Szabad
ka : Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2011. 192 str. ; 24 cm
САУТЕРН, Џил
Božja istina o seksu / Džil Sautern ; [prevod Zoran I. Maretić]. Novi Sad : Elel služba - Srbija : MBM plas, 2011. - 130 str. ; 21 cm
СЕНТОВ, Ана
Praktikum iz gramatike engleskog jezika / Ana Sentov. - Novi
Sad : Fakultet za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”, 2011.
- 134 str. ; 30 cm
SZENTMÁRTONI, Mihály
Isten szavának igézetében : gondolatok a vasárnapi liturgikus ol
vasmányokhoz / Szentmártoni Mihály. - Novi Sad : Agapé, 2011. 408 str. : ilustr. ; 24 cm
SZÖGI, Csaba
Ünnepnapok a ligetben avagy Játékok tíz éven át : [a Nyári If
júsági Játékok krónikája] / Szögi Csaba, Illés Eszter, Gruik Zsuzsa. Újvidék : Magyar Szó ; Zenta : Ci-Fi Civil Központ, 2011. - 208 str.
: ilustr. u bojama ; 21 cm
SZŰCS, Imre
Zúzott kaleidoszkóp : válogatott versek / Szűcs Imre ; [a verseket
válogatta és az utószót írta Bence Erika ; Virág Bea illusztrációival].
- Újvidék : Forum, 2011. - 113 str. : ilustr. ; 19 cm
СИМИЋ, Коста
Песникиња Касија : литургијска поезија и њен словенски
превод / Коста Симић. - Нови Сад : Академска књига ; Београд :
Институт за теолошка истраживања, 2011. - 246 стр. ; 21 cm
СИМИЋ, Слободан
Sve o narkomaniji / priredio Slobodan Simić. - 1. izd. - Zrenjanin
: Agora, 2011. - 137 str. : ilustr. ; 25 cm
СЛАВИЋ, Зоран
Valter Benjamin u međugradskom autobusu : roman / Zoran
Slavić. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2011. - 236 str. ; 21 cm
СЛАДОЈЕВ, Спасенија
Траг : триптих о завичају / Спасенија Сладојев. - Нови Сад :
Градска библиотека, 2011. - 168 стр. ; 20 cm
СМИЉАНИЋ, Дамир
Синестетика : скица патичке теорије сазнања / Дамир
Смиљанић. - 1. изд. - Нови Сад : Адреса, 2011. - 285 стр. ; 17 cm
СОЛДАТ, Драго
Upravljanje poslovanjem / Drago Soldat, Petar Subić, Zdenka
Đurić. - 2. izd. - Zrenjanin : Atelje Forsa, 2011. - VIII, 312 str. : ilu
str. ; 24 cm
СОЛДАТОВИЋ, Славка
Hemijske analize vode za piće : metodologija / priredila Slavka
Soldatović. - Novi Sad : Studio Soldatović, Galerija “Atria humana”,
2011. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm
СРЂЕВИЋ, Зорица
Zbirka zadataka iz teorije konstrukcija. 1 / Zorica Srđević. - Novi
Sad : Poljoprivredni fakultet, 2011. - 135 str. ; 24 cm
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СРПСКЕ народне приче и бајке / приредила Владислава Косијер
; [илустрације Драган Зубер]. - 4. изд. - Сремски Карловци :
Каирос, 2011. - 179 стр. : илустр. ; 21 cm
СРПСКИ биографски речник. 5, Кв-Мао / [главни уредник
Чедомир Попов ; уредници струка Злата Бојовић ... [и др.] ;
редактори Милица Бујас, Татјана Пивнички-Дринић]. - Нови
Сад : Матица српска, 2011. - 815 стр. : фотогр. ; 27 cm

СТАНОЈЕВИЋ, Ана
Носталгични ветрови / Ана Станојевић. - 1. изд. - Шид :
Народна библиотека “Симеон Пишчевић”, 2011. - 165 стр. :
илустр. ; 21 cm
STANTIĆ, Alojzije
Ris i obiteljska dužijanca u subatičkom ataru / Alojzije Stantić. Subotica : Organizacijski odbor Dužijance 2011. : Hrvatski kulturni
centar “Bunjevačko kolo”, 2011. - 106 str. : ilustr. ; 22 cm
СТЕВАНОВИЋ, Кристина
Освајање модерног : кратка проза Растка Петровића
и жанровско раслојавање српске авангарде / Кристина
Стевановић. - Нови Сад : Академска књига, 2011. - 255 стр. ; 18
cm
STO sedamdeset drugi
172. avijacijski puk / [grupa autora Đuro Stupar ... [et al.]]. Novi Sad : Prometej, 2011. - 313 str. : ilustr. ; 30 cm
СТОЈМЕНОВИЋ, Драган
Епска фантастика у српском играном филму / Драган
Стојменовић. - Нови Сад : Прометеј, 2011. - 110 стр. : илустр. ;
20 cm
СТРАТЕГИЈА унапређења извоза АП Војводине : 2011-2015
/ [уредник Валентина Иванић]. - Нови Сад : Војводина CESS,
2011. - 168 стр. : илустр. ; 27 cm
STRATEGY for export improvement of the AP Vojvodina : 20112015 / [editor in chief Valentina Ivanić ; translators Dubravka
Bugarski-Alimpić, Tijana Đurđev]. - Novi Sad : Vojvodina CESS,
2011. - 172 str. : ilustr. ; 27 cm
STRETNUTIE slovenských dolnozemských učiteľov (2011 ; Báčsky
Petrovec)
Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2011 [u
okviru manifestacije] 50. Slovenské národné slávnosti / [zostavila
Anna Meďvedová]. - Báčsky Petrovec : Matica slovenská v Srbsku,
Osvetová komisia, 2011. - 32 str. : ilustr. ; 20 cm
СТРЕТФИЛД, Ноел
Teniske patike / Noel Stretfild ; prevela Branka Miličić ; ilustrov
ala Sašenjka Meljnikov Ivanović. - Novi Sad : Ružno pače ; Beograd
: Mono i Manjana, 2011. - 236 str. ; 20 cm
СТРУГАР, Владо
Докторат у Москви / Владо Стругар. - Нови Сад : Матица
српска ; Подгорица : Удружење Матице српске у Црној Гори,
2011. - 513 стр. : илустр. ; 24 cm
ТАДИЈАН, Звонко
Šokačke narodne nošnje u Bačkoj / Zvonko Tadijan. - Sonta :
Kulturno prosvetna zajednica Hrvata „Šokadija“, 2011. - 61 str. :
ilustr. ; 24 cm
A TANYÁK fenntartható gazdálkodása = Održivo gazdovanje na
salašima = Sustainable Farming at Farmsteads / [szerkesztette Széll
Endre, Lengyel László]. - Szeged : Gabonakutató Nonprofit Kö
zhasznú Kft. ; Zenta : Kertészek Egyesülete ; Óbecse : Lux Color
Printing, 2011. - 600 str. : ilustr. ; 23 cm

ТАСИЋ, Владимир
Svetovi Alena Badjua : matematika, poetika, politika / Vladimir
Tasić. - 1. izd. - Novi Sad : Adresa, 2011. - 159 str. ; 17 cm
ТАСИЋ, Иван
Organizacija rada škole / Ivan Tasić, Dragana Sajfert. - Zrenjanin
: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, 2011. - 173 str. : ilustr. ; 24 cm
TERÉK, Anna
Duna utca : összefüggő versek / Terék Anna ; Antal László illusz
trációival. - Újvidék : Forum, 2011. - 125 str. : ilustr. ; 19 cm
ТИШМА, Александар
Dozvoljene igre / Aleksandar Tišma. - Novi Sad : Akademska kn
jiga, 2011. - 306 str. ; 21 cm
ТИШМА, Александар
Pesme i zapisi / Aleksandar Tišma. - Novi Sad : Akademska kn
jiga, 2011. - 284 str. ; 21 cm
ТОЛСТОЈ, Александра
Отац : живот Лава Толстоја / Александра Толстој ; превела
с руског Лидија Дмитријев. - Сремски Карловци ; Нови Сад :
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2011. - 414 стр. ;
23 cm
ТОМАНОВИЋ, Раша
Време не лечи ране--- љубав то чини / Раша Томановић. Нови Сад : Прометеј, 2011. - 149 стр. : илустр. ; 20 cm
ТОМАШЕВИЋ, Бошко
Protiv književne teorije / Boško Tomašević. - Novi Sad : Aka
demska knjiga, 2011. - 244 str. ; 18 cm
ТОМИН, Светлана
Мужаствене жене српског средњег века / Светлана Томин. Нови Сад : Академска књига, 2011. - 260 стр. ; 17 cm
ТОМИЋ, Милка
Volim što volim / Milka Tomić ; [fotografija Senka Vlahović Fi
lipov]. - Novo Miloševo : Banatski kulturni centar, 2011. - 63 str. :
ilustr. ; 21 cm
ТОМИЋ, Олег
Povređenost : ljubavna priča / Oleg Tomić. - 1. izd. - Zrenjanin :
Agora, 2011. - 111 str. ; 21 cm
ТРИЗ, Ендру
Dekodiranje ljubavi : otkrića nauke o privlačnosti / Endru Triz ;
prevod sa engleskog Magdalena Petrović. - Novi Sad : Psihopolis in
stitut, 2011. - 238 str. ; 20 cm
ЋЕХА, Владимир
Само на клик од тебе / Владимир Ћеха. - Нови Сад : Матица
српска, 2011. - 277 стр. ; 17 cm
ЋИРИЋ, Зоран
Kratki ljudi : priče / Zoran Ćirić. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora,
2011. - 113 str. ; 21 cm
ЋОСИЋ, Горана
Prevencija infekcija operativnog mesta / Gorana Ćosić. - Novi
Sad : Medicinski fakultet : Institut za javno zdravlje Vojvodine,
2011. - 61 str. : ilustr. ; 25 cm
УВАЛИН, Лепосава
Stao Lala na ludaju, a što ne mož‘ Sosa / Leposava Lepa Uvalin
; [ilustracije Senka Vlahović Filipov]. - Novo Miloševo : Banatski
kulturni centar, 2011. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm
UVOD u rodne teorije / urednice Ivana Milojević i Slobodanka
Markov. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2011. - 493 str. ; 21 cm
УВОДИЋ-Вранић, Љубица
Avantura lične promene : priručnik za odrasle koji žele da još ras
tu / Ljubica Uvodić-Vranić. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2011. 274 str. ; 20 cm

Ф, Х, Ц
ФАЈФРИЋ, Жељко
Света лоза Стефана Немање / Жељко Фајфрић. - Сремска
Митровица : Имприматор, 2011. - 640 стр. : илустр. ; 31 cm
ФАУЛС, Џон
Mantisa : roman / Džon Fauls ; preveo sa engleskog Alen Bešić. 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2011. - 208 str. ; 21 cm
FACULTY of Law of the University of Novi Sad : [monograph] /
[editor in chief Tatjana Lukić]. - 1st ed. - Novi Sad : Faculty of Law
Publishing Center, 2011. - 160 str. : ilustr. ; 30 cm
ФИЛИП Вишњић - међаш усмене и уметничке поезије : зборник
радова / [уредници Славко Гордић, Мато Пижурица]. - Нови Сад
: Матица српска, 2011. - 86 стр. : илустр. ; 24 cm

ФОРВАРД, Сузан
Emocionalna ucena : kako nas drugi manipulišu / Suzan Forvard,
Dona Frejžer ; prevod sa engleskog Nebojša Pajić. - Novi Sad : Psi
hopolis institut, 2011. - 293 str. ; 20 cm
ФОРИШКОВИЋ, Александар
Текелије / Александар Форишковић. - Нови Сад : Матица
српска, 2011. - XIX, 356, XXXIX стр. : илустр. ; 21 cm
ФУРНИЈЕ, Жан-Луј
Kuda idemo, tata? / Žan-Luj Furnije ; prevela s francuskog Anđa
Petrović. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2011. - 99 str. ; 21 cm
ХАЈДЕМО у вртић / [приредила Отилија Тот-Каша ; превела и
прилагодила Ева Миланков ; илустрације Ливија Елек и Зорана
Барцал]. - Нови Сад : Змај : Атлантис, 2011. - 119 стр. : илустр.
; 29 cm
HASÍK, Michal
50 rokov umeleckej tvorby / Michal Hasík. - Kulpín : M. Hasík,
2011. - 84 str. : ilustr. ; 24 cm
ХОРВАТ-Скендеровић, Терезија
Hranom do zdravlja : organic na trpezi / Terezija HorvatSkenderović, Karolina Berenji, Jadranka Grbić. - Subotica :
Udruženje Terra‘s, 2011. - 53 str. : ilustr. ; 15 cm

ЦЕЛЕР, Тибор
Daleka kraljevstva : vladarske porodice izvan Evrope / Tibor Cel
er ; [prevod Ana Kanban]. - Novi Sad : Családi Kör, 2011. - 415 str.
: ilustr. ; 24 cm
CZÉKUS, Géza
Kísérletek : óvodáskorú gyerekek és alsó tagozatos tanulók
részére : módszertani kézikönyv óvó- és tanítóképző szakos egye
temi hallgatók számára / Czékus Géza. - Szabadka : Újvidéki Egy
etem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2011. - 160 str. : ilustr. ;
24 cm
CINDORI-Šinković, Marija
Bunjevačko-šokački kalendari : 1868-1914 : bibliografija / Marija
Cindori-Šinković, Eva Bažant, Nevenka Bašić Palković. - Subotica :
Grafoprodukt, 2011. - 160 str. : ilustr. ; 24 cm
CLIMATE Change, Economic Development, Environment and Peo
ple Conference (1 ; 2011 ; Novi Sad)
The book of abstracts / 1st Climate Change, Economic Develop
ment, Environment and People Conference - CCEDEP 2011, 14-15.
September 2011, Novi Sad ; [editor Prvoslav Marjanović]. - Sremska
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