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ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ за 2012.
(Сажетак)

С

воју укупну делатност Библиотека Матице српске (БМС) ће у 2012. години обављати у складу
са законским прописима, а у стручном раду према савременим међународним стандардима.
Народна скупштина Републике Србиjе донела jе 14. јула 2011. године три закона из области библио
текарства: Закон о библиотечко-информационоj делатности, Закон о староj и реткоj библиотечкоj
грађи и Закон о обавезном примерку публикациjа. Овим законима, уређен је статус БМС као устано
ве културе од националног значаја. Сагласно положају и угледу установе, утврђене су надлежности,
права и обавезе БМС чија се делатност финансира из буџета Републике Србије. БМС обавља матич
не функције за Војводину и прима обавезни примерак публикација из Србије, који чува као културно до
бро.
БМС ће остваривати Програм рада повезујући своју богату тра
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дицију са захтевима информатичког доба и потребама корисника,
уз сарадњу са својим оснивачем Матицом српском.
У 2012. БМС ће радити као прва и једина библиотека у Србији чији
електронски каталог има више од милион записа о књигама и дру
гим публикацијама, од Матичиног апостола из 13. века до најновијих
издања у 2011.
Електронски каталог БМС је основни и већински део Вирту
елне библиотеке Србије (ВБС) и доприносиће даљем развоју овог
значајног пројекта, који води Народна библиотека Србије (НБС).
Реч је о узајамној каталогизацији (о обради публикација на једном
месту и аутоматском преузимању записа).
У 2012. години наставиће се реализација дугорочног пројекта Дигитална БМС са циљем да се највредније публикације на још један на
чин заштите и истовремено учине доступним корисницима у диги
талном формату. Дигитална БМС је доступна преко сајта БМС на
адреси www.bms.rs.
БМС ће наставити рад на пресељењу библиотечке грађе из Че
шког магацина у нову зграду која има укупно 4.300 м2, а која је завр
шена и опремљена 2007. године. Истовремено ће бити установљен
бољи и подеснији распоред публикација.
Са новим радним, читаоничким и магацинским простором БМС
ће повећати број својих корисника којима ће омогућити дигитални
начин позајмице.
БМС ће наставити да истражује, попуњава, обрађује, заштићује,
презентује и уступа на коришћење своје богате збирке старих и рет
ких књига и легата. У оквиру пројекта Опис ћирилских рукописних
књига БМС обављаће ће се истраживачки послови везани за опис
рукописних катихизиса. Објавиће се осма књига у eдицији Каталог
старих и ретких књига БМС, Разна ситна штампана грађа БМС.

Примењиваће се нови Закон о обавезном при
мерку публикација који предвиђа да издавачи
достављају 5 примерака публикација (раније је
штампар достављао 10 примерака). Обавез
ним примерком, куповином, разменом, покло
ном и депозитом ФАО и Унеско Библиотека ће
примити око 65.000 публикација. Традиционал
ном сарадњом са 330 институција у 54 земље
размениће 11.000 публикација. Обавезни приме
рак БМС ће размењивати са НБС (2 примерка
публикација), а један примерак ће прослеђивати
Народној и универзитетској библиотеци „Иво
Андрић” из Приштине.
БМС ће у 2012. години наставити започету
акцију набавке публикација из наше земље које
није у последњим годинама добила законским
обавезним примерком.
У БМС ажурно ће се обављати именска, пред
метна и децимална обрада нових публикација,
а наставиће се и ретроспективна обрада пуб
ликација уз истовремену ревизију. У електрон
ски каталог БМС унеће се око 62.000 нових
каталошко-библиографских записа, од тога око
14.000 записа из ретроспективне обраде. Ре
дакцијом и уједначавањем унетих записа на
ставиће се побољшање њиховог квалитета.
Ради уједначавања записа у Узајамној библио
графско-каталошкој бази (COBIB.SR) наставиће
се договори и усаглашавања у оквиру Обједиње
не комисије ВБС-а за каталогизацију.
Према Концепцији библиографског рада у
БМС, на основу грађе из електронске базе по
датака припремаће се Библиографија књига
у Војводини, Библиографија Матице српске и
библиографије добитника Змајеве награде.
Основни послови у Одељењу за чување и ко
ришћење публикација биће смештај и трајна за
штита књига, часописа и новина у магацинима,
пружање каталошких, библиографских и рефе
ренсних информација и коришћење публикаци
ја у читаоницама и међубиблиотечком позајми
цом.
У магацинском простору у новој згради,
континуирано ће се улагати књиге и текуће
публикације. У Чешком магацину наставиће се
улагање нове периодике, као и стране књиге.
Процењује се да ће се у Библиотеку током
године учланити 6.000 читалаца и да ће за на
учни и стручни рад, студирање и различите
информационе потребе бити коришћено 50.000
публикација. Наставиће се аутоматизована по
зајмица периодике започета 2010. године.
У Рефералном центру претраживаће се до
маће и стране базе података (Индекси науч
них цитата на компакт дисковима, сервиси
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КоБСОН-а и онлајн хост DIALOG). Обавиће
се сва тематска претраживања на захтев ко
рисника. БМС ће обављати све послове AGRIS
центра за Србију, а за потребе AGRIS базе
израдиће се око 1.500 инпута. Наставиће се
сарадња са Британском библиотеком и цен
тром SUBITO, као и са библиотекама у све
ту у међубиблиотечкој позајмици литерату
ре из иностранства. Наставиће се праћење ци
тираности научних радника у цитатним ба
зама КоБСОН-а на лични захтев и на захтев
институција.

Методама конзервације и рестаурације биће
заштићено око 20.000 страница старе и рет
ке књиге, а наставиће се и заштита угроже
них примерака културних добара из других ин
ституција. У фотолабораторији снимиће се
преко 50.000 микроснимака раритетних књига
у архивском квалитету и наставиће се посло
ви дигитализације у циљу заштите публикација.
Планира се и повезивање око 150 томова нови
на, 400 томова часописа и поправка преко 1.500
књига.
БМС ће обављати матичне послове за би
блиотеке у Војводини и организоваће полагање
стручног библиотекарског испита у пролећном
и јесењем року.
Информатичари ће одржавати програмску
оперативност рачунарског система и обавља
ти заштиту података копирањем електронске
базе БМС и дигиталне збирке. Програмска опре
ма биће коришћена и развијана према потреба
ма БМС. Из рачунарског система припремаће
се за штампу библиографије и каталози књи
га, а израђиваће се инвентарне и топограф
ске књиге и спискови публикација. На персонал
ном рачунару припремиће се Вести, Годишњак,
Библиографија књига у Војводини, каталози и
библиографије, дописи, извештаји и слично.
Одржаваће се и новим садржајима допуња
вати сајт БМС.
БМС ће наставити да делује у IFLI, учество
ваће на њеној 78. генералној конференцији у Хел
синкију (Финска) и обновиће чланство у другим

међународним асоцијацијама (FID, EВLIDA и
др.).
Размена стручњака са иностраним библио
текама обављаће се у складу са обновљеним
уговорима о културној сарадњи. Библиотекари
и књиговесци из БМС, у сарадњи са колегама из
НБС, учествоваће у програмима заштите кул
турних добара манастира Хиландар.
БМС ће припремати и објављивати нова
издања у својим редовним едицијама, као и за
једничка издања, а пригодним електронским из
ложбама обележиће јубилеје из историје кул
туре и науке.
Програм рада БМС у 2012. години урађен је
према постојећим прописима. Уколико се они
промене, Управни одбор БМС донеће његове из
мене и допуне.

*
Управни одбор БМС радио је у саставу:
проф. емеритус др Марија Клеут, председник, и
чланови проф. др Драган Станић, Лазар Чурчић,
Ђорђе Виловски и мр Душица Грбић.
Управни одбор усвојио је Извештај о раду
БМС за 2010, Завршни рачун за 2010, Пројекцију
финансијског плана за 2011, Други ребаланс фи
нансијског плана БМС за 2010, Други ребаланс
плана набавке БМС за 2010, План набавки БМС
за 2011, Програм рада БМС у 2012, Извештај
о изради и објављивању Библиографије Иве Ан
дрића, Ребаланс финансијског плана за 2011, Ре
баланс плана јавних набавки за 2011. и Основе
финансијског плана за 2012.
Надзорни одбор радио је у саставу: Дејан Жи
ванац, председник, и чланови Боривој Јуришин
и Радован Мићић.
Надзорни одбор размотрио је Завршни рачун
БМС за 2010, Пројекцију финансијског плана и
План набавки за 2011. и предложио Управном
одбору да се ови документи усвоје.

*

ИЗ РАДА БМС У 2011.
(Сажетак)

Б

МС успешно је остварила свој Програм
рада у 2011. години, послујући у складу са
законским прописима и по међународним стан
дардима.
Народна скупштина Републике Србиjе доне
ла jе 14. јула 2011. године 3 закона из области
библиотекарства: Закон о библиотечко-информа
ционоj делатности, Закон о староj и реткоj биб
лиотечкоj грађи и Закон о обавезном примерку
публикациjа. Овим законима први пут уређен је
статус БМС као установе културе од националног
значаја. Сагласно положају и угледу установе,
утврђене су надлежности, права и обавезе БМС
чија се делатност финансира из буџета Републике
Србије преко Министарства културе. БМС
обавља матичне функције за Војводину и прима
обавезни примерак публикација из Србије, који
чува као културно добро.
Део средстава обезбедило је Министарство
за науку и технологију. Матичне функције су
финансиране преко Покрајинског секретаријата
за културу.

У оквиру пројекта Опис ћирилских рукописних
књига БМС изашла је из штампе 15. књига у се
рији Ћирилске рукописне књиге БМС – Пролози.
Службе и житија. Завршени су послови обра
де разне некњижне ситно штампане грађе из
времена до 1867. године и у току је припрема за
штампу каталога, 8. у едицији Каталог старих
и ретких књига БМС.
Из збирке старе српске периодике обрађено
је 9 наслова (15 годишта, 137 бројева). Настав
љени су послови на обради и заштити библиотека целина: Библиотеке Српске православне
велике гимназије у Новом Саду (307 књига и до
пуњено је 410 записа књига), Библиотеке Бачке
епархије (обрађено је 34 књига, а 38 записа је
допуњено), библиотеке Аврама Ђукића (обра
ђене су 2 књиге и 7 географских карата) легата
Владимира Отовића (1.888 прилога, 23 књиге и 1
наслов периодике) и Донације Никол и Сретена
Марића (примљена је и обрађена 1 књига). Из
збирке илегалне и ратне штампе обрађено је
126 наслова периодике (5.674 броја), 33 књиге и
10 наслова ситно штампане грађе. Обрађене су
454 ретке књиге по разним критеријумима и 4
периодичне публикације (5 год., 144 броја).
*
Свим видовима набавке (обавезни примерак,
куповина, размена, поклон, депозит) БМС је
примила и у своје збирке укључила 70.906 пуб
јануар 2012 - гласило бмс - вести
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ликација. Обавезним примерком примљена је
49.381 публикација, куповином 2.207, разменом 3.136, поклоном 16.006 и депозитом 176
публикација. Из обавезног примерка Војводи
не НБС у Београду и другим библиотекама
са којима БМС размењује обавезни примерак
упућено је 51.835 публикација.
БМС је куповином употпунила своје збирке
са 692 књиге, 486 јединица посебних збирки и
915 бројева антикварне периодике. У оквиру координиране набавке БМС је добила 114 бројeва
страних научних часописа.
Разменом су из иностранства примљене 3.133
публикације (1.483 књиге, 108 публикација за
посебне збирке и 1.412 бројева периодике), а из
земље 130 публикација. Иностраним партнерима у размени и лекторатима за српски језик
послато је 3.211 књига и 5.421 број периодике, а
домаћим библиотекама 961 публикација.
БМС је добила на поклон 23.900 публикаци
ја на разним језицима. Након провере, у збирке
је укључено укупно 16.006 публикација (4.619
књига, 6.380 јединица посебних збирки и 5.007
бројева периодике).
Примљено је 176 публикација из депозита
ФАО и Унеско.

Приређена је и објављена Библиографија књи
га у Војводини за 2009. годину (1.895 јединица и
336 јединица допуна, на 774 стране) и наставље
ни су послови на припреми наредних свезака.
Настављено је сређивање прикупљене и обра
ђене грађе за Библиографију Матице српске и
грађе за библиографије добитника Змајеве награде.
Настављена је обрада публикација посебних
збирки.
*
У оквиру пројекта ревизије и ретроспективне
обраде (конверзија електронског каталога запо
чета 1992) у току 2011. године обрађено је укупно 21.195 публикација (17.215 књига, 1.392 годишта периодике и 2.588 јединица посебних
збирки).
До сада је обављена ревизија и ретроспективна обрада 663.309 публикација (501.033 књиге,
49.379 годишта периодике, 112.897 публикација
посебних збирки).
*
У локалној електронској бази БМС 31. дeцем
бра 2011. године била су укупно 1.191.232 записа (841.058 за књиге, 29.822 за периодику, 242.987 за прилоге из часописа и новина и
77.365 за публикације посебних збирки). Сваки
од ових записа претражив је преко шездесетак
параметара.
Током 2011. године БМС је обогатила своју
електронску базу са 53.048 записа.
*

*
Настављен је рад у систему узајамне катало
гизације у оквиру пројекта ВБС чији је носилац
НБС, а основа електронски каталог БМС.
Ажурно је обављана именска, предметна и
децимална обрада нових публикација, уз исто
времену ревизију збирки. Укупно je обрађенo
63.569 публикацијa (књиге, периодика, прилози у периодичним публикацијама и некњижни
материјал).
Урађено је 2.408 CIP записа.
Аналитички је обрађено 15.467 прилога у периодици.
Формирано је 60.469 предметних одредница и
109.874 децимална броја.
Редигован је 5.371 запис, а уједначено 2.986.
У Завичајној збирци Војводине настављено је
попуњавање, обрада и заштита публикација.
4
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У 2011. години у БМС се учланило 4.011 читалаца. У Општој читаоници, Читаоници за периодику и истраживачки рад и Научној читаоници
коришћено је 35.766 публикација.
Топографски је евидентирано 41.949 књига,
5.431 годиште часописа и недељних листова са
39.892 броја.
У Централни магацин уложено је 18.922 рекаталогизованих и нових књига.
У Нови магацин уложене су књиге примље
не обавезним примерком, нове стране књиге и
књиге, часописи и новине из поклоњених збирки – укупно 28.224 књиге и 23.193 тома пери
одике.
*
У Рефералном центру БМС обављена су 54
тематскa претраживања из страних база података
(базе података на компактним дисковима,
КоБСОН-ови сервиси, интернет), а издвојено је

60 чланaка у пуном тексту и 49 чланака до нивоа
апстракта.
Међубиблиотечком позајмицом из иностран
ства (SUBITO, British Library и друге стране
библиотеке) позајмљене су 433 публикације.
Обављена су 283 претраживања цитираности у
Индексима научних цитата на захтев корисника
и нађена су 9.182 цитата и самоцитата.
За међународну базу AGRIS унето је 2.999
записа.

ничко издање Задужбине Иве Андрића (ЗИА),
САНУ и БМС, рађено у БМС. Библиографија
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.
*
Електронским изложбама обележено је 13
значајних јубилеја из наше и светске културне
баштине.
*

*
У оквиру законских обавеза из домена матичних
функција БМС је пратила и помагала рад и
развој високошколских и народних библиотека у
Војводини. Организовано је полагање стручних
испита у пролећном и јесењем року и са успехом
их је положио 41 кандидат.
*
Обављена је конзервација и рестаурација
44.172 странице раритетних публикација. Ура
ђено је 46.326 микроснимака. Осим публикација
БМС рађена је заштита публикација Архива
САНУ и Педагошког музеја из Београда, Архива
САНУ из Сремских Карловаца, Галерије Матице
српске и из Историјског архива и Народног
музеја из Зрењанина.
*
Дигитализација је настављена снимањем
збирки српских штампаних књига 18. и 19. века
и Заставе.
На сајту БМС, www.bms.rs, 20. септембра 2011.
године постављена је презентација Дигитална
БМС.
У Дигиталну БМС на крају 2011. године ук
ључене су 1.602 публикације (142.698 дигитал
них страница).
*
Поводом стогодишњице објављивања првог
Андрићевог рада (Босанска вила, 30. септембар
1911) и педесетогодишњице Андрићеве Нобе
лове награде (Стокхолм, 1961), објављена је
Библиографија Иве Андрића, капитално зајед-

Објављене су публикације: Ћирилске рукопи
сне књиге БМС – Пролози. Службе и житија
(15. књига у серији Ћирилске рукописне књиге
БМС), Библиографија књига у Војводини за 2009,
Годишњак БМС за 2010, Анализа рада народних
библиотека у Војводини за 2010. годину, Анализа
рада високошколских библиотека у Војводини за
2010. годину и Вести, гласило БМС (4 редовна
броја).
*
Сарадници БМС објавили су низ стручних
текстова, били на усавршавању у иностранству,
радили у стручним републичким органима, уче
ствовали на научним скуповима.
*
БМС је посетило више културних и научних
радника из наше земље и иностранства, као и велики број библиотекара, студената и матураната,
којима су приказани историјски развој Библиотеке и њене савремене функције.
*
На предлог БМС, њен истакнути стручњак за
стару књигу и њену историју Лаза Чурчић добио
је националну пензију 2011. године, као први
библиотекар у Србији с таквим признањем.
*
Делатност БМС редовно су пратили дневни и
други листови, радио и телевизијске станице.
*
Плате запослених су утврђиване на основу ре
довних месечних извештаја.
*
У БМС су уређивана и припремана за штампу
сва издања Издавачког центра Матице српске
(ИЦМС).
јануар 2012 - гласило бмс - вести
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ПОКЛОНИ ИЗ БМС У 2011.

Б

МС је послала на поклон институцијама и појединцима укупно 9.527 пуб
ликација, издања Библиотеке, као и књиге из
дупликата БМС.
Радио Београду за акцију „Kњига соли
дарности” упућено је 950 књига, Библиотеци
Манастира Хиландара 1.863 књиге, Удруже
њу дистрофичара Београда 30 књига, Право
славном богословском факултету у Београду
410 публикација, Библиотеци Универзитета
Привредна академија у Новом Саду 150 књига,
Библиотеци Факултета за европске правнополитичке 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 Тру
мић” у Тителу 66 књига, Градској народној
библиотеци „Жарко Зрењанин” у Зрењанину
за библиотеку Опште болнице „Др Ђорђе
Јовановић” 430 књига, Универзитетској биб
лиотеци у Крагујевцу 610 књига, Народној
библиотеци „Стефан Првовенчани” у Краље
ву 500 књига, Народној библиотеци „Радоје
Домановић” у Сурдулици 400 књига, Градској
библиотеци „Атанасије Стојковић” у Руми 150
књига и ОШ „Бранко Радичевић” у Савином
Селу 120 књига.
БМС је библиотекама и научним радницима
у нашој земљи на поклон послала и 3.125
примерака својих издања књига и периодике,
међу којима је 190 примерака Библиографије
Иве Андрића.
Депозитом ФАО и Унеско примљено је 176
публикација.

ОПТИЧКИ ИНТЕРНЕТ У БМС

Б

МС је 11. новембра 2011. године прешла
на оптичку везу на интернету чиме
је убрзан приступ електронском каталогу,
као и садржајима на веб сајту Библиотеке и
Дигиталној БМС.
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Elektronske izlo@Be
МАРИЈА ТРАНДАФИЛ (1811–
1883)

У

знак сећања на добротворку и задужби
нарку Марију Поповић Трандафил (1811–
1883), од чијег се рођења ове године навршaва
200 година, БМС припремила је електронску
изложбу грађе из својих збирки. Поставка, чије
су ауторке Ивана Гргурић и Силвија Чамбер,
а уредник Миро Вуксановић, презентована
је у јавном каталогу Библиотеке од 1. до 28.
новембра 2011. године. 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.

Биста Марије Поповић Трандафил у згради Матице
српске, рад Ласла Силађија

Марија Поповић Трандафил рођена је у Новом
Саду, у угледној ћурчијској породици. Након
смрти родитеља постала је штићеница богатог
осијечког трговца Хаџи Кире Николића, који
је, веома младу, удаје за свог деловођу Јована
Трандафила. Велик мираз и добри пословни
потези Јована Трандафила породици су убр
зо обезбедили велико богатство. Након смрти
деце, Софије и Косте, Трандафили живот по
свећују помагању другима, а заједничким те
стаментом из 1860. велики део своје имовине
дају у добротворне сврхе. Марија Трандафил
са доброчинствима наставља и након мужевљеве смрти, па се данас сматра једном од највећих
српских добротворки. Њеном заслугом основан

је Завод за српску православну сирочад, подигнута је зграда Матице српске и зграда Вете
ринарског института, обновљена Николајевска
црква и подигнута Јерменска црква у Новом
Саду и учињено је још много за сиромашне
и болесне. Као разлог за своја доброчинства,
Марија Трандафил је наводила један једини дан
у животу: „Ја сам у читавом свом веку само један
дан била сиромашна, а то је било кад смо 1849.
године при пожару новосадском бежали, те смо
у Варадино граду, при затвореним капијама мо
рали гладовати, јер ни за које новце не могасмо
ништа од јела набавити. Кад се сетим тог дана,
онда осетим шта је глад и сиротиња и зато ја
чиним и помажем сиротињи.”
Марија Трандафил је умрла у Новом Саду
1883. године. Сахрањена је у Николајевској
цркви, поред супруга и деце.

ПОКЛОН БИБЛИОТЕКА
АУСТРИЈЕ У БМС

У

недељи од 17. до 23. октобра 2011.
године Савез библиотека Аустрије
спровео је кампању „Аустрија чита. Место
сусрета: библиотека”. Електронском излож
бом „Поклон библиотека Аустрије у БМС”,
коју је приредила Марија Ваш, БМС се
прикључила овој акцији.

МИЛОВАН ЂИЛАС (1911–1995)

Публикација из Поклон библиотеке Аустрије у БМС

Изложбом је представљена збирка ове
библиотеке која данас обухвата око 4.600
монографских публикација и око 110 наслова периодике посвећених аустријској кул
тури. Најзначајније место у збирци заузимају
лексикони из разних области.

П

оводом стогодишњице рођења Милова
на Ђиласа (1911–1995), писца, публици
сте, политичког радника и најпознатијег кому
нистичког дисидента у бившој Југославији,
БМС припремила је електронску изложбу грађе
из својих збирки. Ауторке поставке, која се у
јавном каталогу Библиотеке могла погледати
од 30. новембра до 29. децембра 2011, су Ивана
Гргурић и Силвија Чамбер, а уредник Миро
Вуксановић.
Милован Ђилас je рођен 1911. у селу Под
бишће код Мојковца. Књижевношћу је почео
да се бави још као гимназијалац у Беранама
(прве песме у прози објављује у Венцу 1928),
а до краја живота упоредо је писао дела с
књижевном и политичком садржином и бавио

се публицистичким радом. Током студија пра
ва у Београду повезује се са омладинском ко
мунистичком организацијом. Био је члан нај
вишег руководства КПЈ, народни посланик,
председник Савезне скупштине, а због отворе
них критичких ставова, на Пленуму КПЈ 1954.
оцењен је као ревизионар, смењен са свих дуж
ности које је обављао и осуђен на затворску
казну, где је наставио да пише. Иако забрањен
у Југославији, непрекидно је писао, а књиге је
објављивао у иностранству. Његово најпознатије
дело, Нова класа, објављено је 1957. у САД, а
1995. уврштено у сто књига које су обележиле
20. век.

>
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У најзначајнија књижевна дела Милована
Ђиласа убрајају се збирке приповедака Губа
вац и друге приче, Камен и љубичице, Љубав
и друге приче, Лов на људе и Слуга божји
и друге приповетке, романи Црна Гора, Из
губљене битке, Светови и мостови, Бесудна
земља, монографија о Његошу, као и књиге
аутобиографске и политичке прозе Разговори са
Стаљином, Тамница идеја, Власт и друге.

са житијем, 16/17. в., Служба и житије Свете
Петке, 1780, Служба и житије Светог Георгија,
18. в. и Служба и житије Светог Климента,
папе римског, 18/19. в.

ЕЛЕКТРОНСКЕ ИЗЛОЖБЕ У
2012.

Б

МС ће у 2012. години пригодним
електронским изложбама обележити
13 јубилеја из наше и светске баштине: 150годишњицу рођења Јанка Веселиновића,
200-годишњицу рођења Илије Гарашани
на, 150-годишњицу рођења Клода Дебисија,
200-годишњицу рођења Чарлса Дикенса,
100-годишњицу рођења Ежена Јонеска, 150годишњицу рођења Божидара Кнежевића,
100-годишњицу рођења Иштвана Еркења,
150-годишњицу рођења Густава Климта, 150
година од првог броја Јавора, 125-годишњице
рођења Гезе Чата, 300-годишњицу рођења
Жан Жака Русоа, 175-годишњицу рођења Ко
сте Руварца и 125-годишњицу рођења Марка
Шагала.

NOVE PUBLIKACIJE BMS
ПРОЛОЗИ. СЛУЖБЕ И ЖИТИЈА

У

серији Ћирилске рукописне књиге БМС
2011. објављена је 15. књига, са насловом
Пролози. Службе и житија. Аутор књиге
је мр Душица Грбић, археограф саветник и
руководилац Одељења старе и ретке и легата
БМС, опис водених знакова урадио је Радоман
Станковић, археограф саветник и руководилац
Археографског одељења НБС у Београду, ре
дактор је проф. др Вера Јерковић, а уредник
управник БМС Миро Вуксановић, дописни члан
САНУ.
Као и претходни томови из наведене серије и
ова књига састоји се из два одељка – Каталог и
Научни прилози.
У првом одељку детаљно је описано 7 ру
кописа: Пролог стиховни зимски, 16. в., Пролог
стиховни, 16. в., Служба Светом архистрати
гу Михајлу, 17. в., Служба Светом кнезу Лазару
8

вести - гласило бмс - јануар 2012

У другом делу књиге публиковано је 5 на
учних прилога Душице Грбић посвећених ре
дакцијским одликама Пролога стиховног зим
ског, текстолошким одликама два пролошка жи
тија Светог Саве и два пролошка житија Св. Си
меона, Служби и житију светог кнеза Лазара
и рукописима монаха Вартоломеја, преписива
чу који је у 18. веку деловао у манастирима
Крушедолу и Гргетегу.
Књигу прате фотографије из описаних руко
писа, које је начинила Соња Сулоцки из Одеље
ња заштите публикација БМС.

БИБЛИОГРАФИЈА КЊИГА У
ВОЈВОДИНИ ЗА 2009.

Н

астављајући објављивање текуће биб
лиографије монографских публикација
БМС издала је Библиографију књига у Војводи
ни, свеску за 2009. годину. Ова Библиографија
обухвата публикације које су издате и штампане
у Војводини, публикације издавача из Војводи
не, као и публикације савремених аутора са те
риторије Војводине у издању других домаћих и
страних издавача.
Свеска за 2009. годину садржи 1.895 библи
ографских јединица у којима су описане књиге
на српском, мађарском, словачком, румунском и
русинском језику, као и публикације на осталим
језицима. Унутар сваког језика библиографске
јединице су сређене азбучно, односно абеце
дно и нумерисане двојако, најпре у низу, затим
унутар сваког језика од броја 1.

Лакшем сналажењу у библиографској грађи
доприноси 7 регистара – именски, предметни,
стручни регистар децималних ознака, географ
ски, регистар колекција по језицима и регистар
издавача и штампарија по местима. У допунама
Библиографији описане су још 336 публикације
из претходних година накнадно објављене.
Будући да се свака библиографска јединица
Библиографије налази у електронској бази БМС,
она је доступна преко интернета и корисницима
широм света.
Аутори Библиографије су редактор Мари
ја Јованцаи, редактори записа Љиљана Кле
вернић и Ката Мирић, Каталин Рафа и Весна
Укропина, књигу је за штампу приредила Новка
Шокица Шуваковић, а њен уредник је Миро
Вуксановић.

и све друге испитне активности. Консултативни
семинар, за све кандидате, одржан је од 14. до
18. новембра 2011. године.
Током семинара предавачи су користили ра
чунарску опрему и видео-бим, презентујући при
мере из електронске базе БМС. Прво предавање
било је посвећено историјату и савременим фун
кцијама БМС, уз презентацију њеног интернет
сајта www.bms.rs.
Полагању испита приступило је 20 кандида
та. Испит је почео 28. новембра 2011. полагањем
предмета Алфабетски каталог и Стварни ка
талози (усмени испит и практична провера зна
ња из именске, предметне и децималне обраде
публикација).

СТРУЧНИ ИСПИТ У
НОВЕМБАРСКОМ РОКУ

Б

МС организовала је полагање стручног
испита у библиотечкој делатности у но
вембарском испитном року 2011. године, сагласно Закону о надлежностима Аутономне По
крајине Војводине („Службени гласник Републике Србије”, бр. 99/2009), Решењу о именовању
Комисије за полагање стручног испита запослених у библиотекама Покрајинског секретаријата
за образовање и културу (бр. 106-152-01380/200703 од 19. децембра 2007. године), Правилнику
о програму стручног испита у библиотечкој делатности и начину његовог полагања („Службени гласник Републике Србије”, бр. 20/95) и Правилнику о измени правилника о програму стручног испита у библиотечкој делатности и начину
његовог полагања („Службени гласник Републике Србије”, бр. 29/2005).
Комисија за полагање стручног испита радила
је у следећем саставу: мр Душица Грбић (председник и испитивач за предмет Основи историје
писма, књиге и библиотека), Марија Јованцаи
(заменик председника и испитивач за предмет
Основи библиографије), Радован Мићић (стални
члан и испитивач за предмет Основи библиотекарства), Ђорђе Виловски (испитивач за Уставно уређење и прописе), Марија Маховац (Алфабетски каталог), Љиљана Клевернић (Стварни
каталози) и Новка Шокица Шуваковић (Основи
библиотечке информатике).
Инструктивни семинар за кандидате почетни
ке у раду организован је од 17. до 21. октобра
2011. године, у Учионици БМС, где су одржане

Са уручења уверења о положеном стручном испиту

Полагање осталих предмета настављено је по
следећем распореду: Основи библиотекарства
и Уставно уређење и прописи (29. новембар),
Основи библиотечке информатике (30. новем
бар), Основи историје писма, књиге и библио
тека и Основи библиографије (1. децембар).
Звање књижничара стекли су: Ђемант Ери
ка, Српска Црња, Јаковљев Андреј, Зрењанин,
Манчић Саша, Зрењанин, Табачки Татјана, Зре
њанин, Таталовић Марко, Кула и Цукић Јелена,
Сремска Митровица.
Звање вишег књижничара стекла је Андрић
Ђурђица, Сремска Каменица.
Звање библиотекара стекли су: Вуксановић
Јелена, Нови Сад, Гуга Данијела, Рума, Ђачић
Наташа, Нови Сад, Крчмар Дарко, Врбас, Нико
лић Срђан, Нови Сад, Пејановић Жана, Нови Сад,
Ромхањи Габриела, Нови Кнежевац, Степановић
Славица, Тител, Стојаковић Анђелка, Рума, Стој
ковић Љиљана, Оџаци, Суба Сања, Ириг, Терзић
Милица, Зрењанин и Тољагић Сегеди Борисла
ва, Бачка Паланка.
Уверења о положеном стручном испиту кан
дидатима је уручио управник БМС Миро Вук
сановић 8. децембра 2011. године у Свечаној
сали Матице српске.
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СТРУЧНИ НАДЗОРИ

У

складу са законом и Планом обавља
ња матичних функција БМС за 2011.
годину, овлашћени библиотекари БМС оба
вили су током последњег тромесечја мину
ле године надзор над стручним радом Биб
лиотеке Технолошког факултета у Новом Са
ду, Градске библиотеке „Карло Бијелицки”
у Сомбору и Народне библиотеке „Јован
Поповић” у Кикинди.

Технолошки факултет у Новом Саду

О сваком стручном надзору сачињен је из
вештај који је прослеђен надлежним органи
ма и институцијама.

PORTRET
ОЛИВЕРА МИХАЈЛОВИЋ

О

ливера Михајловић, информатичар у
БМС, рођена је у Врбасу 1958. године.
У Новом Саду је завршила основну школу,
Гимназију „Јован Јовановић Змај”, друштвенојезички смер и дипломирала на Грађевинском
одсеку Факултета техничких наука, на којем је
стекла и академско звање мастер.
Пре доласка у БМС радила је као самостал
ни пројектант апликативног софтвера у „Нов
кабелу” у Фабрици електронских рачунара
(ФЕР), рачунарском центру у „Југоденту”,
„NET” и држала рачунарске курсеве на
новосадском Радничком универзитету. Коле
гиница Михајловић пројектовала је, програми
рала и одржавала софтверске апликације, за ви
ше од 50 новосадских и војвођанских фирми.
У БМС запослила се 2001. године у Одељењу
за матичне послове и развој на пословима ин
форматичара. Њен долазак поклопио се са за
меном терминала персоналним рачунарима, та
ко да је у то време радила инсталације опера
тивног система и свих неопходних програма, као
и повезивања рачунара са екстерним уређајима,
а касније добија и друге послове.
10
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Своја прва знања о каталошкој обради стек
ла је од редактора Олге Рудолф и Наде Нова
ков. Посебну подршку при професионалној обу
ци пружиле су јој колегинице Новка Шокица
Шуваковић, Даниела Кермеци и Меланија Бла
шковић. Завршила је курс Коришћење програм
ске опреме COBISS/Исписи и Коришћење про
грамске опреме COBISS/Монографске публи
кације. Добила је Лиценцу за узајамну катало
гизацију.
Свакодневно прати и одржава програмску
оперативност моћног рачунарског система БМС,
функционисање COBISS софтвера и имејл сер
вера, преусмерава пошту са сервера према
корисницима и брине о бекапу података из
базе. Користећи софтвер COBISS ради исписе
из електронске базе уз обраду у Word-у. Редов
но пружа техничку подршку колегама, отклања
ситне проблеме око рачунара и пратеће опреме.
Ради скенирање докумената, обраду текстуалних
фајлова и обраду слика. Познаје и користи многе
софтверске пакете.
На скупу Библиотекарског друштва Србије
презентовала је рад Издавачка делатност
БМС, присуствовала је COBISS конференцији
у Марибору 2004, као и многим стручним ску
повима о дигитализацији и научним скуповима
из библиотечко-информационе делатности.
У БМС припремила је 23 изложбе, у уред
ништву је Вести, бавила се техничком прип
ремом изложбених каталога, електронског изда
ња Билтена приновљених књига на страним

језицима, а и даље ради прелом Вести и Го
дишњака БМС. Дала је и мали допринос прело
му Библиографије Иве Андрића. За електронске
изложбе обрађује материјал и добијенe PowerPoint презентације експортује у формат погодан
за постављање на сајт.

Направила је бројне PowerPoint презентације
као визуелну подршку предавачима из БМС и
бринула о њеном успешном пројектовању.
Учествовала је на изради сајта за ИЦМС, за
Едицију Матица припремила је за штампу 10
књига, и 12 за Антологијску едицију Десет ве
кова српске књижевности.
Радила је на ажурирању сајта БМС, тј. по
стављала је податаке о изложбама и стручним
испитима.
Тренутно јој је највећи посао обрада диги
талних слика и њихова припрема за Дигиталну
БМС, уз израду PDF фајлова и постављање на
сервер. Уз сарадњу обрађивача брине о фајло
вима на серверу и помаже око укључивања го
тових фајлова у збирку.
Овлашћена је да у име издавача БМС и
ИЦМС шаље обавезни примерак у PDF формату
објављених књига.
Била је члан Председништва синдикалне ор
ганизације БМС.

НОВЕМБАРСКЕ И ДЕЦЕМБАРСКЕ
ПОСЕТЕ

Г

ости БМС у новембру 2011. године били
су: студенти Департмана за географију,
туризам и хотелијерство Природно-математи
чког факултета у Новом Саду и студенти Тех
нолошког факултета. У децембру 2011 БМС
су посетили студенти Одсека за журналистику
Филозофског факултета у Новом Саду.

POSETE
ГОСТИ У ОКТОБРУ

ЗАХВАЛНИ КОРИСНИЦИ

П

оштовани господине Вуксановићу,
Искрено Вам се захваљујем на срдач
ном пријему. Право је задовољство сарађивати
са Вама и Вашом институцијом.
Срдачно,
Владимир Баровић
*

Петер Самсон са супругом, Алка Бхатнагар са супругом и
Јасна Кунић у БМС

Т

оком октобра 2011. године БМС посетили
су: Роџер Брисон из САД, група студената
и професора из Школе за библиотекарство и
информатику при Емпорија универзитету у
Канзасу, Петер Самсон (са супругом), задужен
при Државном секретаријату САД за Америчке
кутке у целом свету, Алка Бхатнагар (са
супругом), регионални саветник и Јасна Кунић
из Америчке амбасаде. Гости су обавештени о
историји и делатности БМС.

o

П

оштовани господине Вуксановићу,
Са посебним задовољством користим
прилику да Вам се у име Универзитетске
библиотеке из Крагујевца захвалим на пок
лон публикацији Библиографија Иве Андрића
(1911–2011).
Мира Матић, управник Универзитетске биб
лиотеке у Крагујевцу
*

У

ченици и наставници школе у Савином
селу захваљују се Библиотеци Матице
српске на дару од 120 књига.
Рахман Тигањ, директор школе
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SKUPOVI, SASTANCI, KOMISIJE...
ПРЕДАВАЊЕ РОЏЕРА БРИСОНА

У

Градској библиотеци у Новом Саду и у
мултимедијалној сали Правног факулте
та Универзитета у Новом Саду Роџер Брисон,
управник ресора за мета податке Меморијалне
библиотеке Универзитета у Бостону, одржао је
3. октобра 2011. предавања. Из БМС присутни
су били: Даниела Кермеци, Оливера Кривошић,
Иванка Клајн и Марина Јованцаи.

ЗАСЕДАЛА КОМИСИЈА ЗА
ДОДЕЉИВАЊЕ ЗВАЊА

С

астанак Комисије за додељивање звања
за лица која обављају стручне послове
у библиотекама одржана је 12. октобра 2011.
године у НБС. Из БМС звање библиотекара
саветника добила је Љубица Бошковић, вишег
библиотекара Светлана Довниковић, вишег
библиографа Каталин Рафа и вишег конзер
ватора Горан Влаховић. Састанку је из БМС
присуствовала Марија Јованцаи.

COBISS 2011 У МАРИБОРУ

У

Конгресном центру Хабакук под По
хорјем код Марибора мариборски Ин
ститут информацијских знаности (ИЗУМ)
организовао је 15. и 16. новембра 2011. Ме
ђународну конференцију COBISS 2011.

управника и информатичар Новка Шокица
Шуваковић и библиотекари Гордана Ђилас,
Оливера Кривошић, Каталин Рафа и Марија
Ваш.

ПРЕДАВАЊЕ ЏЕЈА ЏОРДАНА У
НБС

Н

БС организовала је 16. новембра
2011. године предавање Џеја Џордана,
председника OCLC-а и једног од водећих
светских стручњака у области библиотекарства.
Предавање на тему „Трендови и нова кретања у
светском библиотечком окружењу” одржано је у
склопу комбинованог састанка сервиса The Eu
ropean Library и пројекта Europeana Libraries.
Из БМС предавању су присуствовале Марија
Јованцаи и Весна Укропина.

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП
ПОСВЕЋЕН ДЕЧАНИМА

У

НБС 24–25. новембра 2011, поводом пола
века од оснивања њеног Археографског
одељења, одржан је међународни научни скуп
„Дечани у светлу археографских истражива
ња”. Овај полувековни јубилеј обележен је и
објављивањем импозантног каталога Опис ћи
рилиских рукописних књига манастира Високи
Дечани, као и изложбом дечанских рукописа
постављеној у атријуму Библиотеке.
На скупу је учествовало преко 30 еминент
них стручњака из земље и иностранства, који
су са различитих аспеката приказали историјат
и садржај драгоцене Дечанске збирке. Од ма
настирских збирки рукописа Дечанска збирка
по свом значају налази се одмах иза збирке
рукописа манастира Хиландара.
Из БМС саопштење на скупу са насловом Ре
дакцијске одлике једног пролога стиховног у
поређењу са два дечанска пролога имала је мр
Душица Грбић, археограф саветник, руководилац
Одељења старе и ретке књиге и легата.

СЕДНИЦА НАЦИОНАЛНОГ
САВЕТА ЗА КУЛТУРУ

Библиотекари БМС на COBISS-у 2011 у Марибору

Тема конференције била је посвећена сло
бодном протоку библиографских информа
ција, а из БМС су јој присуствовали заменик
12
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Д

описни члан САНУ и управник БМС
Миро Вуксановић присуствовао је 7.
децембра 2011. године седници Националног
савета за културу Републике Србије у Палати
Србије.

У ПОСЕТИ БИБЛИОТЕЦИ САНУ

З

аменик управника БМС Новка Шокица
Шуваковић посетила је Библиотеку
САНУ 7. децембра 2011. године и разговарала
са замеником управника Милком Зечевић о
пословима од заједничког интереса.

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ЗАКОНА О БИБЛИОТЕЧКОИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ

П

редставници НБС, БМС и Библиотекарског
друштва Србије одржали су 9. децембра
2011. године седницу у НБС на којој је изабрана
комисија за израду 12 правилника, подзакон
ских аката Закона о библиотечко-информационој
делатности.

УРУЧЕЊЕ НАГРАДЕ „ЂОРЂЕ
ЈОВАНОВИЋ”

У

правник БМС Миро Вуксановић прису
ствовао је уручењу Награде „Ђорђе Јо
вановић” у Библиотеци „Ђорђе Јовановић” у
Београду 20. октобра 2011. године. Награда је
уручена проф. др Јовану Делићу за књигу Иван
В. Лалић и њемачка лирика.

ДРУЖЕЊЕ СА МЕРИ ВОРЛИК,
АМБАСАДОРКОМ САД У
БЕОГРАДУ

У

Америчком кутку у Новом Саду 20.
октобра 2011. године организовано је
дружење са Мери Ворлик, амбасадорком САД
у Београду. Из БМС на дружење је позвана
Оливера Кривошић која је амбасадорку укратко
обавестила о успешној сарадњи БМС и Амба
саде САД, нарочито њеног Информативно-ре
фералног центра на челу са Јасном Кунић.

ПРОСЛАВА У МУЗЕЈУ ГРАДА
НОВОГ САДА

М

узеј града Новог Сада обележио је 21.
октобра 2011. године 57-годишњицу по
стојања и том приликом саопштено је да је БМС
добитница захвалнице ове институције културе
за успешну сарадњу. У име БМС захвалницу је
преузела Јелена Ковачек Светличић.
Нова читаоница НБС

Из БМС седници су присуствовали Миро
Вуксановић, Милена Мирић и Душица Грбић, а
потом су обишли обновљену НБС.

GODI[WICE, SUSRETI, PROMOCIJE...
48. САБОР БИБЛИОТЕКАРА
СРЕМА

У

О ИВИ АНДРИЋУ У ГРАДСКОЈ
БИБЛИОТЕЦИ У НОВОМ САДУ

У

Градској библиотеци у Новом Саду 26.
октобра 2011. године одржано је књижевно
вече Иво Андрић и Нобелова награда. О Иви Ан
дрићу говорили су управник БМС Миро Вук
сановић и проф. др Мирослав Егерић, а мисли
из Андрићевих дела читао је глумац Југослав
Крајнов. Том приликом Миро Вуксановић да
ровао је Градској библиотеци примерак Биб
лиографије Иве Андрића (1911–2011).

Српској читаоници у Иригу и у манасти
ру Ново Хопово 7. октобра 2011. године
одржан је 48. сабор библиотекара Срема. Из
БМС Сабору је присуствовала Новка Шокица
Шуваковић, заменик управника.
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ПРЕДСТАВЉАЊА

БИБЛИОГРАФИЈЕ ИВЕ
АНДРИЋА

љана Костантиновић. Том приликом Миро
Вуксановић поклонио је управници краље
вачке Библиотеке Драгани Типсаревић при
мерак Библиографије са пригодним тек
стом и даривао 500 књига из БМС у знак
солидарности након прошлогодишњег зем
љотреса у Краљеву.

Са представљања Библиографије у Огранку САНУ у
Новом Саду

Н

акон седнице Одељења језика и књи
жевности у Огранку САНУ у Новом
Саду, БМС, Задужбинa Иве Андрића и
САНУ приредили су 18. октобра 2011. го
дине свечано представљање заједничког из
дања Библиографије Иве Андрића (1911–
2011) штампане поводом стогодишњице
објављивања првог Андрићевог рада и пе
десетогодишњице Андрићеве Нобелове на
граде (1961). На свечаности су говорили
академик Предраг Палавестра, секретар Оде
љења језика и књижевности САНУ и допи
сни члан САНУ Миро Вуксановић, главни
уредник Библиографије Иве Андрића.

Са представљања Библиографије у Краљеву

Библиографија Иве Андрића промовисана
је и у Народној библиотеци „Стефан Прво
венчани” у Краљеву 20. октобра 2011. го
дине када је одржано Вече о Иви Андрићу
поводом Андрићевих јубилеја и излажења
Библиографије из штампе. О Иви Андрићу
и о Библиографији говорио је дописни члан
САНУ и управник БМС Миро Вуксановић,
а Андрићеве текстове читала је глумица Би14
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Са представљања Библиографије у Бањој Луци

Након Краљева, Библиографија Иве Андрића
10. новембра 2011. године представљена је
у Народној и универзитетској библиотеци
Републике Српске, у Бањој Луци. Говорили
су: управник БМС Миро Вуксановић, Ранко
Рисојевић и директорка Библиотеке домаћина
Љиљана Петровић Зечић.

Библиографија Иве Андрића промовисана
је и 17. новембра 2011. године у Дому културе
Студентског града у Београду. Говорили су:
академик Радован Вучковић, књижевник
Драган Драгојловић и Љиљана Клевернић,
једна од ауторки (координаторка) из БМС.
Промоцији су присуствовале и остале ауторке
из БМС: Ката Мирић, Весна Укропина,
Слађана Субашић, Марија Ваш, Даниела
Кермеци и Новка Шокица Шуваковић,
ауторка припреме за штампу Библиографије
из електронске базе БМС.

150 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА
ПРВОГ ЧИТАЛИШТА У РУМИ

Г

радска библиотека „Атанасије Стојковић”
у Руми обележила је 23. новембра 2011.
године 150 година од оснивања првог читалишта
у овом месту.

О АНДРИЋУ У СОМБОРУ

Г

радска библиотека „Карло Бијелицки” у
Сомбору организовала је 9. децембра 2011.
године књижевно вече „Андрић у Сомбору” на
ком је беседу о Андрићу казивао управник БМС
Миро Вуксановић, а текстове из Андрићевих
дела говорили Исидора Поповић и Бранислав
Поповић.

Румска библиотека

Том приликом дописни члан САНУ и управник
БМС Миро Вуксановић казивао је Беседу о књизи
и даривао румској Библиотеци Библиографију
Иве Андрића и 149 књига, поклон БМС.

ЗАХВАЛНИЦА

П

оштовани управниче,
У име наших читалаца и гостију
који су јуче били са нама, као и у име
запослених у ГБ „Атанасије Стојковић”
и у своје лично име још једанпут желим
да Вам се захвалим на инспиративној
и надахнутој беседи која никога није
оставила равнодушним, као и на поклону
који сте нам донели у виду 150 књига.
Желим Вам све најбоље у животу и да
Вас чују у сваком делу Земље где живе
припадници нашег народа.
Жељко Стојановић,
Градска библиотека у Руми

О АНДРИЋУ У ЗВОРНИКУ

Н

ародна библиотека у Зворнику органи
зовала је 8. децембра 2011. године „Вече
о Иви Андрићу” на ком је говорио дописни члан
САНУ и управник БМС Миро Вуксановић. Том
приликом он је директорки Народне библиоте
ке у Зворнику Негосави Стјепановић уручио
Библиографију Иве Андрића (1911–2011).

Захвалница за Библиографију Иве Андрића

Том приликом директорки Градске библи
отеке „Карло Бијелицки” Миљани Зрнић Миро
Вуксановић уручио је Библиографију Иве Ан
дрића (1911–2011).

РАТКО ЧОЛАКОВИЋ ИСПРАЋЕН
У ПЕНЗИЈУ

Ратко Чолаковић

Општина Стара Пазова организовала је 16.
децембра 2011. године свечани испраћај у пензију Ратка Чолаковића који је 32 године био
директор Народне библиотеке „Доситеј Обра
довић”. Добитник је најзначајнијих признања
у делатности којом се бавио. Свечаности је из
БМС присуствовао управник Миро Вуксановић.
јануар 2012 - гласило бмс - вести
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О ИШТВАНУ СЕЛИЈУ У ОГРАНКУ
САНУ У НОВОМ САДУ

Н

а свечаности „Деведест година живота и
рада академика Иштвана Селија”, одр
жаном у Огранку САНУ у Новом Саду 12. де
цембра 2011. године, текст академика Имре Бо
рија о академику Иштвану Селију казивао је
информатор БМС Петер Хајнерман.

NOVA IZDAWA
ОД ЕСХИЛА ДО НАШИХ ДАНА
СТАНИСЛАВА БАЈИЋА

Г

отово две деценије после смрти проф.
Станислава Бајића (1915–1989), позориш
ног критичара и историчара, драматичара и ве
ома активног културног и позоришног радника,
чија се поклон библиотека налази и чува у БМС,
Институт за позориште, филм, радио и телеви
зију Факултета драмских уметности у Београду
објавио је прву Бајићеву књигу позоришних кри
тика и есеја под називом Од Есхила до наших
дана.

Приређивач књиге др Зоран Т. Јовановић ис
тиче у својим напоменама да књигу чине четири
тематске целине од којих је прва посвећена кра
ћим студијама о страним драматичарима, друга
позоришним критикама страних драматичара
изведених на нашим сценама, трећа критикама
представа остварених на текстовима домаћих
аутора, а у четвртој се налазе радови посвећени
обележавању стогодишњице Народног позоришта у Београду, Бранку Гавели, Мати Милоше
вићу и Бојану Ступици.
16
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IZ STRANIH ^ASOPISA
БИБЛИОТЕКЕ – ДИГИТАЛНИ
ИЗАЗОВ

У

јеку дигиталне револуције библиотеке
се суочавају с новим изазовима: шта ће
се с њима десити у тренутку када свако буде
могао да дође до „свих знања овог света”, а да
се не помери с места? Како би библиотеке могле другачије да се организују, а да притом и
даље остану верне својим првобитним задаци
ма? Хронике траже одговоре на ова питања и
предлажу неколико тема за размишљање.
*
„ЧИТАОЦУ ТРЕБА ПОМОЋИ У ОВИМ НО
ВИМ ОКОЛНОСТИМА”
(Разговор с Ервеом ле Крознијеом, ванредним
професором на Универзитету у Кану, Норман
дија, стручњаком у области интернет-техноло
гије и дигитализације)
Шта ће бити задаци библиотека у ери пот
пуне дигитализације?
Промена је толико снажна да струка пре свега
покушава да је испрати, а тек онда да размишља
о континуитету у испуњавању својих задатака –
социјалној улози, чувању, организовању знања,
каталогизацији, уређивању и богаћењу својих
збирки. У један од ових задатака спада и заштита
корисника; када уђемо у библиотеку, остајемо
анонимни. Библиотека се не бави посматра
њем и не чува податке о томе шта је прочитано,
нити ко је шта читао. Али, то правило не важи
у дигиталном свету. Корисник постаје подложан
ономе што се данас назива циљани маркетинг,
у стилу оне старе: „Реци ми шта читаш и рећи
ћу ти ко си”. Читање тако има за последицу ре
кламирање одређених производа... Ту долази до
неке врсте замене теза, и библиотечки струч
њаци су на неки начин као скамењени пред
тим дешавањима, нису у стању да реагују:
питања приступа и обиља материјала спречавају
размишљање о условима читања.
Тим пре што су, у тренутку наступања ових
промена, културне институције – библиотеке,
музеји, школе, универзитети, све установе које
се брину о културним добрима – морале да се
суоче с опасношћу од повреде ауторских права.

С интернетом и дигиталним књигама по
јављују се и нови начини читања. С тим у ве
зи, какав је Ваш став о присвајању и дељењу
сазнања?
Први аспект који се односи на те нове начи
не читања тиче се преноса информација, који
с дигиталним документима постаје још бржи.
Ако прочитам нешто што ме је заинтересовало,
одмах ћу то поделити са својим пријатељима;
проследићу им имејлом, написати пост на бло
гу, или поставити на своју страну на Фејсбуку.
Мартин Пулен у својој књизи Социологија чи
тања истиче да нам 60% књига које прочита
мо препоруче пријатељи. То је заиста огроман
проценат! Ту чињеницу треба искористити, тако
да дигитална књига извуче корист из тога.
Други аспект се односи на дељење... неки то
називају пиратеријом, али овај термин, који је
некада био резервисан за копирање у великом
броју примерака, нема никаквог смисла када се
ради о индивидуалном коришћењу. Сасвим је
логично да желимо да поделимо с неким нешто
што нам се допало. Треба усвојити ту идеју, и
посматрати је као интегрални део права читаоца,
и према томе ускладити норме које произлазе из
те чињенице. Постоји још један сегмент у вези
с читаоцем који треба унапредити у складу с
дигитализацијом: то су белешке. Како да не
што прибележим ако читам на мрежи? Како ос
мислити алатку за то, и то такву алатку која би ми
омогућила да, ако то желим, поделим с другима
своју бележницу? Овде треба наћи одговарајућа
техничка решења, која морају бити организова
на тако да можемо сачувати своје белешке; на
пример, могу их чувати библиотеке.
Која ће бити улога библиотекара у том новом
окружењу?
Улога библиотекара подразумева и помагање
корисницима; библиотекар треба да води чи
таоце, да их усмери помоћу свог познавања све
та информација и документације. Помислимо на
корисника који не успева да пронађе оно што му
треба преко претраживача типа Гугл, или не зна
да процени квалитет и веродостојност извора.
Како му помоћи да пронађе оно чега се није
сетио, и то како приликом сусрета уживо, тако
и у оквиру дигиталних библиотека. Треба још
много тога смислити у областима ергономије,
интерфејса, професионализације, повезивања...
Феномен познат под називом „bookcrossing”*, као
* Пракса остављања прочитаних књига на јавним местима да би је
други преузели, прочитали и проследили даље. Књига се претходно
обележи, па се њено кретање може пратити преко сајта www.
bookcrossing.com. (прим. прев.)

и успех Википедије показују колико људи воле да
деле с другима оно што знају. Како ће библиотека
помагати људима да деле своја сазнања? То је
огроман изазов.
(Приредила: Силви Лизјецки)

*
МЕТАМОРФОЗЕ БИБЛИОТЕКАРА
Већ годинама уназад библиотеке широм све
та пролазе кроз корените промене. Иако у
Француској акција обнављања и модернизације
услуга, која је почела пре тридесетак година, не
показује знаке јењавања, а притом сведочи о томе
да се власти данас интересују за библиотеке, то
ипак није никаква гаранција за њихову будућ
ност. Све више и више се помиње хипотеза о
„крају” библиотека, које постају бескорисне у
односу на интернет.
Сан о свеопштој дигитализацији и непрестаном и неограниченом приступу дигиталној
баштини може навести на помисао да бисмо
се сутра лако могли одрећи библиотека и биб
лиотекара.
Евидентан напредак у развоју јавних библи
отека у последњих тридесет година нарушава
тенденција пада броја корисника; директан при
ступ електронској документацији на универзи
тетима, као и употреба претраживача слабе по
зицију библиотека и маргинализују их.
Мада то може деловати парадоксално, ипак
без устезања треба рећи да дигитализација не
само да није претња библиотекама, него чак
представља шансу за њих.
У ствари, у својој мисији олакшавања присту
па информацијама, библиотеке могу да кори
сте дигиталне алатке и чудесну свеприсутност
интернета да би истакле своје адуте и свој
специфичан допринос у том „новом свету”, а
то су слобода приступа, посредовање, богаћење
садржаја, квалитет података.
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Уосталом, ова понуда не замењује, него се
придодаје традиционалној понуди библиотека,
која опстаје, чак се и утврђује: уређивање и
чување фондова, промовисање читања, подршка
образовном сектору, самообразовање, открива
ње и дељење културне баштине.
Оваква разнолика понуда услуга има много
струке последице за стручњаке.
Основно техничко образовање којим стру
чан библиотекар мора да влада све се брже
развија, и сваким даном је све комплексније.
Континуирано образовање постало је императив. Поред тога, мултифункционалност свуда
постаје уобичајена. Као што је неко лепо при
метио, та мултифункционалност од библиоте
кара прави „чудновато биће које мења службу,
такорећи професију, неколико пута дневно”.
С обзиром на то да су модерне потребе кори
сника и нова средства помоћу којих функци
онише информационо друштво проузроковали
значајне промене у библиотекарству, ова струка
се више не може учити и примењивати на исти
начин.
Културна активност, пријем корисника, ис
траживање информација, преношење наслеђа у
дигитални свет, све то одређује нове захтеве.

ДАРОДАВЦИ

О

бјављивањем имена дародаваца који су
БМС поклонили књиге и часописе током
октобра, новембра и децембра 2011. године
желимо и на овај начин да им изразимо искрену
захвалност.
Мела Апић (Нови Сад)
Јован Бабић (Бања Лука)
Zoltán Bada (Будимпешта)
Сафет Банџовић (Сарајево)
Срето М. Батрановић (Нови Сад)
Љубомир Бошков (Баваниште)
Здравко Вајагић (Београд)
Марија Ваш (Нови Сад)
Даница Вујков (Нови Сад)
Момчило Вукићевић (Нови Сад)
Илија Вуковић (Београд)
Миро Вуксановић (Нови Сад)

Коришћење различитих извора
Научити овај посао данас, то значи суочити се
с новим изражајним средствима, са спојеним,
шупљикавим световима.
Треба, дакле, као што радимо сваког дана на
интернету, скакати с једног извора на други, с
једне референце на другу.
Мрежаста структура дигитализоване инфор
мације обавезује нас да, зарад напредовања, стекнемо те рефлексе за прескакања, за циркулацију,
који ће затим постати залог квалитета услуге
која се пружа корисницима. Као што је библиотекар у прошлости био у предности над читаоцем у погледу знања, имајући у виду његово
познавање библиотечког фонда, библиотекар бу
дућности мора бити у предности над корисником у погледу баратања информацијама. Тако ће
поново стећи, mutatis mutandis, место које му је
увек и припадало. Поред осталог, библиотекар је
и посредник.
(Ив Аликс)
Chroniques, no 54, mai-aout 2010
Превела с француског језика
Драгана Јовановић
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Васа Вучковић (Нови Сад)
Владимир М. Гавриловић (Нови Сад)
Милена Гавриловић (Нови Сад)
Марија Гајицки (Нови Сад)
Душица Грбић (Нови Сад)
Данка Делић (Бања Лука)
Милан С. Димитријевић (Београд)
Срђан Димић (Сремски Карловци)
Светозар Дракулић (Нови Сад)
Срђан Ђерић (Лашко)
Жељко Р. Ђурић (Смедерево)
Небојша Жарковић (Нови Сад)
Душан Зељковић (Дрвар)
Ирена Зечевић (Бачка Паланка)
Мирјана Зрнић (Нови Сад)
Соња Ивановић (Нови Сад)
Рајко Игић (Чикаго)
Снежана Илић (Нови Сад)
Станимир Јакшић (Нови Сад)
Сима Јанчић (Сомбор)
Владо Јарчов (Нови Сад)
Александра Јовановић (Нови Сад)
Василије Јовановић (Нови Сад)
Марија Јованцаи (Нови Сад)
Славица Јоветић (Крагујевац)
Владимир Јокановић (Нови Сад)
Лазар Каурин (Нови Сад)
Даниела Кермеци (Нови Сад)

Драгомир М. Кићовић (Беране)
Злата Клокочар Шмит (Нови Сад)
Јелена Ковачек Светличић (Нови Сад)
Светозар Кољевић (Нови Сад)
Ференц Контра (Нови Сад)
Небојша Кузмановић (Бачка Паланка)
Марко Кулић (Нови Сад)
Славица Лазић (Нови Сад)
Миле Лекић (Нови Сад)
Радослав Максимовић (Зрењанин)
Марија Мали (Нови Сад)
Рожа Марић (Нови Сад)
Милета Марковић (Јагодина)
Веселин Матовић (Никшић)
Љубо Мачић (Котор)
Гордана Милидраговић (Нови Сад)
Боривој Миросављевић (Нови Сад)
Оливера Михајловић (Нови Сад)
Бранко Мишковић (Нови Сад)
Стојанка Недељковић (Белошевац)
Војислав Николајевић (Нови Сад)
Димитрије Николајевић (Крагујевац)
Јована Новаков (Черевић)
Владимир Његомир (Нови Сад)
Рајко Оровић (Подгорица)
Миленко Пекић (Београд)
Илија Петровић (Нови Сад)
Стеван Пиштевић (Ириг)
Лазар Попара (Нови Сад)
Крста Поповић (Нови Сад)
Ђорђе Прокић (Нови Сад)
Бориша Радовановић (Крагујевац)
Милош Радовановић (Нови Сад)
Александар Радовић (Нови Сад)
Милан Радуловић (Београд)
Лариса Раздобудко Човић (Нови Сад)
Нада Роквић (Бачка Паланка)
Владислав Сотировић (Виљнус)
Мирјана Д. Стефановић (Нови Сад)
Слободан Стокановић (Сремска Митровица)
Ágnes Tamás (Сегедин)
Vaughan Taylor (Colorado City)
Љубомир Теофанов (Кикинда)
Алексеј Ј. Тимофејев (Београд)
Мирољуб Тодоровић (Београд)
Éva Toldi (Нови Сад)
Лазар Ћулибрк (Београд)
Александра Унтервегер (Београд)
László Urbán (Érd)
Ненад Урић (Београд)
Јуриј Фикфак (Љубљана)
Петер Хајнерман (Нови Сад)
Ото Хорват (Фиренца)
Олга Цвејић Јанчић (Нови Сад)
Глигорије Цвјетковић (Беочин)
Томислав М. Шаровић (Врбас)
Оливера Шербеџија (Сремски Карловци)
Младен Шимић (Нови Сад)
Данко Шипка (Flagstaff, САД)
Јосип Шмит (Нови Сад)
Ксенија Шукуљевић Марковић (Београд)
Милош Шупица (Нови Сад)

Амбасада НР Кине (Београд)
Апостроф (Београд)
Архитектонски факултет (Београд)
Аустријска амбасада (Београд)
Библиотека „Радоје Домановић” (Сурдулица)
British Council (Београд)
Vietnam Pictorial (Ханој)
Војнотехнички институт (Београд)
Голијски сабор културе (Никшић)
Град Смедерево – градска управа
Градска библиотека (Вршац)
DVV International (Бон)
Deltex (Нови Сад)
Deutsche Forschungsgemeinschaft (Бон)
Дирекција за јавне набавке (Подгорица)
Друштво за заштиту биља Србије (Београд)
Друштво за заштиту од зрачења Србије (Београд)
Друштво за испитивање и истраживање материјала и
конструкција Србије (Београд)
Економски факултет (Крагујевац)
Електромрежа Србије (Београд)
Жене на делу (Београд)
Завичајно друштво Стара Бешка
Завод за културу војвођанских Мађара (Нови Сад)
Индијска амбасада (Београд)
Институт за ментално здравље (Београд)
Институт за пестициде и заштиту животне средине
(Београд)
Институт за рударство и металургију (Бор)
Институт за српску културу (Приштина-Лепосавић)
International Labour Office (Женева)
IPSA (Монтреал)
Iskra Periodicals (Birmingham)
Islamic Relations Office (Mashhad, Иран)
Историјски архив (Ужице)
ИФЛА (Хаг)
Канадски Србобран (Хамилтон)
Криминалистичко-полицијска академија (Београд)
Културни центар (Кикинда)
Културни центар Новог Сада
Матица српска (Нови Сад)
Машински факултет (Ниш)
Министарство културе Србије (Београд)
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства
и водопривреде (Београд)
Моно и Мањана (Београд)
Музеј града Београда
Музеј у Приштини (Београд)
Народна банка Србије (Београд)
Народна библиотека (Бор)
Народна библиотека (Смедерево)
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Народна библиотека Србије (Београд)
Народна библиотека „Стефан Првовенчани”
(Краљево)
Народна скупштина Републике Србије (Београд)
Народни музеј Зрењанин
National Folk Museum of Korea (Сеул)
Open Society Fund (Њујорк)
Офсет прес (Краљево)
Педагошки факултет (Јагодина)
Планинарски савез Србије (Београд)
Пољопривредни факултет (Нови Сад)
Правни факултет (Београд)
Правни факултет Универзитета Унион (Београд)
Православни богословски факултет (Београд)
Републички завод за заштиту споменика културе
(Београд)
Routledge Journals (Colchester)
Рударско-геолошки факултет (Београд)
Савез грађевинских инжењера Србије (Београд)
Светигора (Цетиње)
Слово Славиа (Београд)
Special Press (Београд)
СПКД Просвјета (Билећа)
Српска академија наука и уметности (Београд)
Српско друштво за путеве „Via – Vita” (Београд)
Српско удружење за маркетинг (Београд)
Српско хемијско друштво (Београд)
STEPI (Сеул)

Стеријино позорје (Нови Сад)
Stylos Art (Нови Сад)
Технолошки факултет (Нови Сад)
Удружење ратних добровољаца1912–1918, њихових
потомака и поштовалаца (Београд)
УНЕСКО (Париз)
Универзитет у Крагујевцу
Универзитет у Новом Саду
Универзитет Сингидунум – Факултет за медије и
комуникације (Београд)
Универзитетска библиотека (Крагујевац)
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”
(Београд)
Факултет организационих наука (Београд)
ФАО (Рим)
Филозофски факултет (Нови Сад)
Филолошки факултет – Центар за португалски језик
(Београд)
Филолошко-уметнички факултет (Крагујевац)
Фонд за хуманитарно право (Београд)
Форум за безбедност и демократију (Београд)
Центар за културу Пожаревац
Центар за културу и образовање Раковица (Београд)
Шумарски факултет (Београд)
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НОВЕ КЊИГЕ
(У штампи)

О

бјављујемо 512 наслова нових књига
и електронских публикација, осим уџ
беника за основне и средње школе, које су
припремљене за штампу или су објављене у
Војводини у протекла три месеца (октобар, но
вембар, децембар) 2011. Скраћени записи су
из компјутерске базе БМС, а на основу ката
логизације нових књига. У поменутом периоду
урађен је 691 CIP запис.
A, Б, В
АВРАМОВИЋ, Ненад
Pravo Evropske unije / Nenad Avramović. - 2. izd. - Novi Sad
: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, 2011. - 198 str.
; 24 cm
ADALÉKOK Oromhegyes még meg nem írt monográfiájához.
I. zentai csata / [szerkesztette Balla Lajos]. - Oromhegyes : Helyi
Közösség, 2011. - 126 str. : ilustr. ; 21 cm
ALATI za statističko upravljanje kvalitetom / Janko Hodolič ...
[et al.]. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2011. - VI, 361 str.
: ilustr. ; 25 cm
АЛЕКСИЋ, Слободан
Pre i posle skalpela / Slobodan Aleksić. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2011. - 280 str. : ilustr. ; 24 cm
ANALIZA socijalnih mreža I / urednici Valentina Sokolovska i
Marko Škorić. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju, 2011. - 149 str. ; 22 cm
АНТАЛ, Атила
Političko u postdramskom pozorištu : recentni opus Andraša
Urbana / Attila Antal ; [fotografije Edvard Molnar]. - Subotica :
Fokus, 2011. - 152 str. : ilustr. ; 19 cm
АЧАНСКИ, Радивој
Kula u prošlosti : monografija / Radivoj-Miša Ačanski. - Kula :
Skupština opštine, 2011. - 510 str. : ilustr. ; 21 cm
АЏАИП, Обрад
Лупам док не пролупам / Обрад Аџаип. - Житиште :
Библиотека “Бранко Радичевић”, 2011. - 68 стр. : ауторова
слика ; 21 cm
АЏИЋ, Слободан
Liderstvo : integrativni aspekt / Slobodan Adžić. - Novi Sad :
Cekom books, 2011. - 200 str. : ilustr. ; 24 cm
BABA, Ioan
Muzeul dioram / Ioan Baba. - Panciova : Libertatea, 2011. 390 str. : ilustr. ; 19 cm
БАКОВИЋ, Благоје
Чеховљев кофер = Чемодан Чехова / Благоје Баковић ;
превели на руски Андрей Базилевский, Валерий Латынин. - 1.
изд. - Сремски Карловци : Каирос, 2011. - 115 стр. ; 20 cm
BǍLTEANU, Eugenia
Speranţa : roman / Eugenia Bǎlteanu. - Panciova : Libertatea,
2011. - 290 str. ; 20 cm
БАЉ, Бранко,
Економија и практична филозофија / Бранко Баљ. - 5. изд. Суботица : Економски факултет, 2011. - 390 стр. ; 24 cm
БАШИЋ, Милан
Да није као што јест : афоризми / Милан Башић. Петроварадин : Alfa graf, 2011. - 80 стр. ; 21 cm
БЕК, Улрих
Svetsko rizično društvo : u potrazi za izgubljenom sigurnošću
/ Ulrih Bek ; [prevod s nemačkog Ljiljana Glišović]. - Novi Sad :
Akademska knjiga, 2011. - 400 str. ; 21 cm

БЕЛИЋ, Пуниша
Лепеза мисли : афоризми / Пуниша Белић. - Нови Сад :
Magyar Szó, 2011. - 12 стр. ; 17 cm
BENKA, Zlatko
Najvyšší čas / Zlatko Benka. - Báčsky Petrovec : Slovenské
vydavateľské centrum, 2011. - 98 str. ; 21 cm
BENCE, Erika
A múlt horizontja : a történelmi regény műfaji változatai a
XIX. századi magyar irodalomban / Bence Erika. - Újvidék : Forum, 2011. - 219 str. ; 23 cm
BESZÉDES, Valéria
Hol volt--- : néprajzi és műemlékvédelmi tanulmányok /
Beszédes Valéria ; [a képeket Augustin Juriga ... [et al.], a rajzokat
pedig Violeta Matešić és Nagy Tímea készítette]. - Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2011. - 265 str. : ilustr. ; 23 cm
БИНГУЛАЦ, Зоран
Витоперена времена / Зоран Бингулац. - 1. изд. - Нови Сад
: Прометеј, 2012. - 222 стр. ; 20 cm
БЈЕЛИЦА, Момчило
Matematika / Momčilo Bjelica. - Zrenjanin : Tehnički fakultet
“Mihajlo Pupin”, 2011. - 374 str. ; 24 cm
БЈЕЛОШ, Маја
Priručnik za rad lokalnih saveta za bezbednost / Maja Bjeloš,
Zorana Brozović, Saša Đorđević. - Kikinda : Centar za podršku
ženama, 2011. - 32 str. : ilustr. ; 20 x 20 cm
БЈЕРКЕ, Уле
Зашто? : пропаганда и лажи о ратовима на Балкану
деведесетих година / Уле Бјерке ; превела са норвешког Ратка
Крсмановић. - Нови Сад : Прометеј ; Осло : Удружење Срба
“Косово и Метохија”, 2011. - 240 стр. : илустр. ; 21 cm
BOGATAŠOVO maslo / [sakupio] Balint Vujkov ; izbor Katarina Čeliković ; ilustrirala Ružica Miković-Žigmanov. - Subotica :
Hrvatska čitaonica, 2011. - 39 str. : ilustr. ; 17 cm
BOGDÁN, József
Bíborbogár : válogatott gyermekversek / Bogdán József ;
[Csernik Attila illusztrációival]. - Újvidék : Forum, 2011. - 103 str.
: ilustr. ; 20 cm
БОГДАНОВИЋ, Душко
Sporta i televizije / Duško Bogdanović. - Novi Sad : Prometej,
2011. - 185 str. ; 21 cm
БОДЛЕР, Шарл
Сабрани стихови / Шарл Бодлер ; препев и коментари
Милован Данојлић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2011. - LXI,
447 стр. ; 18 cm
БОРЈАНОВИЋ, Ирис
Termodinamika / Iris Borjanović, Duško Salemović. - Zrenjanin : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2011. - VIII, 128 str.
: ilustr. ; 24 cm
БОШКОВИЋ, Мило
Криминологија / Мило Бошковић. - Нови Сад : Унија
факултета Југоисточне Европе, Факултет за правне и
пословне студије, 2011. - 364 стр. ; 24 cm
БОШКОВИЋ, Мило
Pravo privrednih prestupa i prekršajno pravo / Milo Bošković.
- Novi Sad : Srpski kulturni krug, 2011. - 236 str. ; 24 cm
БОШКОВИЋ, Мићо
Kriminalistika : taktika, tehnika / Mićo Bošković, Zdravko
Skakavac. - Novi Sad : Fakultet za pravne i poslovne studije “Dr
Lazar Vrkatić” : Prometej, 2011. - 251 str. : ilustr. ; 24 cm
БРАУН, Кристи
Moja leva noga / Kristi Braun ; prevela Milica Mima Ružičić
Novković. - Novi Sad : Prometej : Centar “Živeti uspravno”,
2011. - 174 str. ; 20 cm
BRACO Azarić : iz sna i iz sećanja / priredila Biljana
Ocokoljić. - Kikinda : Narodna biblioteka “Jovan Popović”, 2011.
- 50 str. : ilustr. ; 20 cm
The BRIDGES of Media Education (2011 ; Novi Sad)
Book of abstracts / The Bridges of Media Education, 11-17
July 2011 = Knjiga sažetaka / Mostovi medijskog obrazovanja ;
[prepared by Dubravka Valić-Nedeljković i Jelena Kleut]. - Novi
Sad : Faculty of Philosophy, Department of Media Studies, 2011. 119 str. : ilustr. ; 21 cm

БРОДСКИ, Јосиф Александрович
Станица у пустињи / Јосиф Бродски ; препев Милован
Данојлић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2011. - XI, 156 стр. ;
19 cm
БУДИНСКИ, Владимир
Различитости целине : [песме] / Владимир Будински. Петроварадин : Alfagraf, 2011. - 156 стр. ; 21 cm
ВАВИЋ-Грос, Загорка
Презимена су чувари нашег језика / Загорка Вавић Грос.
- Нови Сад : Прометеј ; Обреновац : Библиотека “Влада
Аксентијевић”, 2011. - 159 стр. ; 21 cm
VAJDASÁGI magyar kulturális stratégia : 2012-2018 /
[szerzők Ágoston Pribilla Valéria ... [et al.]]. - Szabadka : Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivala, 2011. - 244 str. : ilustr.
; 25 cm

VAJDASÁGI Magyar Pedagógusok Egyesülete : évi tevékenységek : 2010. december - 2011. december / [szerkesztők Muhi
Béla és Nagy Margit]. - Újvidék : Árgus, 2011. - 96 str. : ilustr. ;
24 cm
VAJDASÁGI Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (10 ;
2011 ; Újvidék)
Rezümékötet : 2011 / 10. Vajdasági Magyar Tudományos
Diákköri Konferencia, Újvidék, 2011. november 24-27. = 10.
vojvođanska mađarska naučna konferencija studenata [Novi Sad,
24-27. novembar 2011] = 10. Hungarian Scientific Conference
of Vojvodinian Students, [Novi Sad, 24th-27th November 2011]
; [szerkesztette Csányi Erzsébet]. - Újvidék : Vajdasági Magyar
Felsőoktatási Kollégium, 2011. - 309 str. ; 22 cm
ВАПА-Танкосић, Јелена
Ekonomija evropskih integracija / Jelena Vapa Tankosić. Novi Sad : Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment,
2011. - 188 str. : ilustr. ; 24 cm
ВАПА-Танкосић, Јелена
Ekonomija evropskih integracija / Jelena Vapa-Tankosić. Novi Sad : Privredna akademija, 2011. - 188 str. : ilustr. ; 24 cm
ВАРГА, Ладислав
Čovek filigranskog detalja / Ladislav Varga. - Novi Sad : L.
Varga, 2011. - 168 str. ; 21 cm
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај
Сабрана дела / владика Николај. - Сремска Митровица :
Имприматор, 2012. - 1055 стр. ; 21 cm
ВЕЉИЋ, Александар
Slučaj Kepiro / Aleksandar Veljić. - Sremska Kamenica : Eden,
2011. - 112 str. ; 21 cm
ВЕЉКОВИ дани (4 ; Сомбор ; 2010)
Вељко Петровић есејист ; Књижевни портрет Данила
Николића : зборник саопштења / [Четврти] Вељкови дани
2010. ; [уредник Радивој Стоканов]. - Сомбор : Вељкови дани
: Градска библиотека “Карло Бијелицки”, 2011. - 143 стр. :
илустр. ; 20 cm
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VENDÉGVÁRÓ sós falatok, sültek, pecsenyék, édességek :
gyűjtemény olvasóink receptjeiből / [a szakácskönyv szerkesztője
Erdősi L. Valéria ; fotó Molnár Edvárd]. - Újvidék : Magyar Szó,
2011. - 142 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Бранко
Велебитски записи : (пјесничка збирка) / Бранко
Веселиновић. - Нови Сад : Б. Веселиновић, 2011. - 43 стр. ;
21 cm
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Јанко П.
Privredno pravo / Janko P. Veselinović. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2011. - 304 str. ; 23 cm
VIRÁG, Gábor
A topolyai Járási Magyar Népszínház : 1949-1959 / Virág Gábor. - Újvidék : Forum, 2011. - 407 str. : ilustr. ; 24 cm
ВЛАИСАВЉЕВИЋ, Уго
Fenomenološki put u dekonstrukciju : šta Derida duguje Merlo-Pontiju / Ugo Vlaisavljević. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2011. - 267 str. ; 21 cm
ВЛАХОВИЋ, Бранислав
Tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda = Market and marketing of agricultural products / Branislav
Vlahović. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2011. - 439 str. :
ilustr. ; 24 cm
ВЛАХОВИЋ, Радован
Ode vek : Facebook beleške III / Radovan Vlahović. - Novo
Miloševo : Banatski kulturni centar, 2011. - 142 str. ; 21 cm
ВЛАХОВИЋ, Радован
Fridrih Niče i Silvija Plat u muško-ženskom frizerskom salonu
: Facebook beleške IV / Radovan Vlahović. - Novo Miloševo :
Banatski kulturni centar, 2011. - 146 str. ; 21 cm
ВОЈВОДИЋ, Момир
Божурова суза бројанице / Момир Војводић. - 1. изд. Нови Сад : Orpheus, 2011. - V, 319 str. ; 18 cm
ВРЕБАЛОВ, Стеван
Заштићеност : роман / Стеван Вребалов. - Нови Сад :
Адреса, 2011. - 258 стр. ; 20 cm
ВУЈИЋ, Александра
Obrazovanje pripadnika mađarske, slovačke, rumunske i rusinske nacionalne manjine u Vojvodini od školske 1974/1975. godine
: publikacija rađena na osnovu doktorske disertacije / Aleksandra
Vujić. - Novi Sad : Pedagoški zavod Vojvodine, 2011. - 149 str. :
graf. prikazi, tabele ; 23 cm
ВУЈИЧИЋ, Данило
Предузеће, партиципација и акционарство / Данило
Вујичић, Слободан Петровић. - Нови Сад : Факултет
техничких наука, 2011. - 193 стр. : илустр. ; 24 cm
ВУКОМАН, Ана
Дракулина кћи / А. [Ана] А. Вукоман. - Рума : Српска
књига М, 2011. - 211 стр. ; 21 cm
ВУЛЕТА, Душан
Đavolji potpis : roman / Dušan Vuleta. - Novi Sad : Adresa,
2011. - 382 str. ; 20 cm
ВУЛИЋ, Анкица
Put. (Deo 1) / Ankica Vulić. - Sombor : Kulturni centar “Laza
Kostić”, 2011. - 100 str. ; 21 cm

Г, Д, Ђ
ГАВРИЛОВИЋ, Владимир
Izabrana dela : rok poezija “Dani sreće ponovo dolaze” / Vladimir Gavrilović. - Novi Sad : V. Gavrilović, 2011. - 190 str. ; 21 cm
ГАЈИЋ, Зоран
Izbor vrsta drveća za pošumljavanje različitih staništa u Vojvodini : monografija / Zoran Gajić. - Novi Sad : Institut za nizijsko
šumarstvo i životnu sredinu, 2011. - 102 str. : ilustr. ; 24 cm
ГАЈО, Ласло
Možeš, ako hoćeš--- / Laszlo Gajo. - 1. izd. - Sremski Karlovci
: L. Gajo, 2011. - 208 str. ; 22 cm
ГАРОВНИКОВ, Борис
Koje su to ptice na hranilici / Boris Garovnikov. - Novi Sad :
Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, 2011. - 47 str. : ilustr. ; 18 cm
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ГАРОВНИКОВ, Борис
Koje su to ptice naselja / Boris Garovnikov. - Novi Sad :
Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, 2011. - 65 str. : ilustr. ; 18 cm
ГАШИ, Зоран
Kameo : autoportret straha u jednom kadru / Zoran Gaši. Novi Sad : Akademska knjiga, 2011. - 208 str. ; 21 cm
ГВОЗДЕНАЦ, Душан
Обновљиви извори енергије / Душан Гвозденац, Бранка
Накомчић-Смарагдакис, Бранка Гвозденац-Урошевић. - 2. izd.
- Нови Сад : Факултет техничких наука, 2011. - VI, 208 str. :
ilustr. ; 24 cm
GENERALIZATION of hypercylindrical function : scientific
monograph / Duško Letić ... [et al.]. - Zrenjanin : Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, 2011. - V, 124 str. : ilustr. ; 24 cm

ГЕНЕРАЦИЈА Хидротехничке школе Нови Сад : 1948-52. /
[уредник Петар Пантелић]. - Нови Сад : П. Пантелић, 2011. 216 стр. : илустр. ; 24 cm
ГЛОЦАР, Емилијан
Од пролећа до пролећа : роман / Емилијан Глоцар ; превео
са чешког Никола Дреновац ; приредио Жељко Стојановић.
- 1. изд. - Рума : Градска библиотека “Атанасије Стојковић” ;
Сремски Карловци : Каирос, 2011. - 161 стр. : илустр. ; 21 cm
ГОЈКОВ, Грозданка
Participativna epistemologija u didaktici / G. Gojkov, A.
Stojanović ; [prevodilacna na engleski jezik Jelena Prtljaga]. Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
“Mihailo Palov”, 2011. - 425 str. : tabele ; 24 cm
ГРАХОВАЦ, Спасоје
Печат времена и вредности / Спасоје Граховац. - Житиште
: Библиотека “Бранко Радичевић”, 2011. - 201 стр. ; 25 cm
ГРИГОРИЈЕ Палама, свети
Слова у одбрану светих исихаста / Свети Григорије Палама
; са грчког изворника превео С. Јакшић. - Нови Сад : Беседа,
2012. - 564 стр. ; 21 cm
ГРКОВИЋ, Војин
Термоенергетска постројења : пројектовање, технологија
рада и управљење ризицима / Војин Грковић и Александар
Јовановић. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2011. XII, 274 стр. : илустр. ; 24 cm
ГРУБОР, Александар
Projekat: Razvoj studijskog programa iz mehatronike :
istraživanje tržišta / [Aleksandar Grubor, Suzana Salai]. - Subotica
: Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2011. - 151 str. : ilustr.
; 21 cm
GRUBOR, Aleksandar
Projekt: Tananyagfejlesztés mechatronikából : piackutatás /
[Grubor Aleksandar, Salai Suzana]. - Subotica : Visoka tehnička
škola strukovnih studija, 2011. - 232 str. : ilustr. ; 21 cm
ГРУЈИЋ, Гаврило
Гаврило Грујић : фотомонографија / приредио Боривој
Миросављевић ; [превод на енглески Јосип Киршек]. - Нови
Сад : Друштво новинара Војводине, 2011. - 256 стр. : илустр.
; 30 cm
ГРУЈИЧИЋ, Ненад
Вијадукт : три поеме / Ненад Грујичић. - Нови Сад :
Прометеј, 2011. - 66 стр. ; 17 cm

GRÜN, Anselm
Karácsonyi történet / [írta] Anselm Grün ; [rajzolta] Christina
Enojada ; [fordította Szabó Katalin]. - Novi Sad : Agapé, 2011. 25 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm
ДАБЕТИЋ, Радомир
Средња машинска школа : 75 година / Радомир Дабетић. Нови Сад : Средња машинска школа, 2011. - 181 стр. : илустр.
; 26 cm
DANI Balinta Vujkova : dani hrvatske knjige i riječi : zbornik
radova sa znanstvenih skupova 2006-2010. / zbornik uredila Katarina Čeliković. - Subotica : Hrvatska čitaonica, 2011. - 495 str. :
ilustr. ; 24 cm
ДАНИ од снова / [уредник Весна Ћук]. - Житиште :
Библиотека “Бранко Радичевић”, 2011. - 138 стр. ; 21 cm
ДАНИЧИЋ, Милан
Систем заштите лица и објеката / Милан Даничић, Војин
Пилиповић. - Нови Сад : Факултет за правне и пословне
студије “Др Лазар Вркатић”, 2011. - 403 стр. : илустр. ; 24 cm
ДАЦИЋ, Живојин
Jugoslovenski ratovi : 1990-1996 : posmatranja jednog Srbina u Nemačkoj / Živojin Dacić. - Sremski Karlovci ; Novi Sad :
Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2011. - 423 str. ; 23 cm
ДЕДИЋ, Никола
Slika u doba medija : Dragomir Ugren / Nikola Dedić. - Zrenjanin : Savremena galerija, 2011. - 200 str. : ilustr. ; 27 cm
ДЕЈАНОВ, Берислав
Priče o salašima i salašarima / Berislav Bata Dejanov. - Novi
Sad : B. Dejanov, 2011. - 134 str. : ilustr. ; 21 cm
ДЕЛИБАШИЋ, Љиљана Р.
Atilin krug / Ljiljana R. Delibašić. - Novi Sad : Prometej, 2011.
- 196 str. ; 21 cm

ДЕЛИЋ, Јован
Иво Андрић, мост и жртва / Јован Делић. - Нови Сад :
Православна реч ; Београд : Музеј града Београда, 2011. - 323
стр. : илустр. ; 28 cm
DESET godina Fakulteta
10 godina Fakulteta za menadžment / [urednici Nenad
Marković, Marica Marijana Suzić]. - Novi Sad : Fakultet za
menadžment ; Sremski Karlovci : Cekom, 2011. - 88 str. : ilustr. ;
22 cm
DI Mambro, Olimpio
Hipo-thèses / Olimpio Di Mambro. - Novi Sad : Kiša, 2011. 129 str. : ilustr. ; 20 cm
ДИКАМИЛО, Кејт
Priča o mišu zvanom Despero iliti priča o mišu, princezi, malo
supice i kalemu konca / Kejt Dikamilo ; ilustracije Timoti Bejzil
Ering : prevela Vanja Gvero. - Novi Sad : Ružno pače ; Beograd :
Mono i Manjana, 2011. - 258 str. : ilustr. ; 19 cm
ДОБРИЋ, Обрад
Цртам : цртање, основни елемент ликовне уметности /
Обрад Добрић. - Нови Сад : Н. Гога, 2011. - 110 стр. : илустр.
; 25 cm
ДОБРОВОЉСКИ, Милан
Eh--- ta ljubav / Milan Dobrovoljski - Rančer. - Maglić : M.
Dobrovoljski, 2011. - 76 str. ; 21 cm
ДОБРОВОЉСКИ, Милан
Miruška / Milan Dobrovoljski - Rančer. - Maglić : M. Dobrovoljski, 2011. - 68 str. ; 21 cm

ДОБРОВОЉСКИ, Милан
Prepoznaj se, ljubavi / Milan Dobrovoljski - Rančer. - Maglić :
M. Dobrovoljski, 2011. - 76 str. ; 21 cm
ДОЖИЋ, Емели
Бонтон за децу : приче / Емели Дожић. - 1. изд. - Нови Сад
: Е. Дожић, 2011. - 54 стр. : илустр. ; 21 cm
ДОНЧИЋ, Милоје
Лажиметар / Милоје Дончић ; [илустрације Пеђа
Трајковић]. - 2. изд. - Црвенка : Дом културе ; Крушчић :
Панонске нити, 2011. - 59 стр. : илустр. ; 20 cm
DRASKÓCZY, Ede
Bizonyítás egyszerű utakon : Draskóczy Ede válogatott írásai.
- Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2011. - 327 str. :
autorova slika ; 21 cm
ДРИНИЋ, Катарина
Из живота наше школе / Катарина Дринић и Маја Ђурић. Сремска Митровица : Основна школа “Јован Јовановић Змај”,
2011. - 192 стр. : илустр. ; 25 cm
ДРУШТВЕНИ односи Срба и Хрвата, национални
идентитет и мањинска права са аспекта европских
интеграција / Саша Марковић ... [и др.]. - Сомбор : Педагошки
факултет, 2011. - 230 стр. ; 24 cm
ДРУШТВО, структура, промене : тематски зборник /
уредио Срђан Шљукић. - Нови Сад : Филозофски факултет,
2011. - 243 стр. ; 22 cm
ĎUGA, Michal
Pozriet slnku do očí / Michal Ďuga ; [zostavil a doslov napísal
Michal Babiak]. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2011. - 108 str. ; 20 cm
ĐEKIĆ, Slobodan
Oastea ciudatǎ / Slobodan Đekić ; traducere de Vasa Barbu. Panciova : Libertatea, 2011. - 87 str. : ilustr. ; 23 cm
ЂОРЂЕВИЋ, Бошко
Мала енциклопедија Оџака / Ђорђевић Бошко. - Оџаци :
Општина : Народна библиотека “Бранко Радичевић”, 2011. 239 стр. : илустр. ; 23 cm
ĐORĐEVIĆ, Jasmina
Scientific, professional and official translation : the theory /
Jasmina Đorđević. - Novi Sad : Fakultet za pravne i poslovne
studije “Dr Lazar Vrkatić”, 2011. - 151 str. : ilustr. ; 24 cm
ĐORĐEVIĆ, Jasmina
Scientific, professional and official translation : the written
/ Jasmina Đorđević. - Novi Sad : Fakultet za pravne i poslovne
studije “Dr Lazar Vrkatić”, 2011. - 118 str. : ilustr. ; 30 cm
ЂУРЕТИЋ, Ненад
Demokratsko povijanje javnosti / Nenad Đuretić. - Novi Sad :
Europromet, 2011. - 148 str. ; 21 cm
ЂУРИЋ, Жељко Р.
Служење епископа : канонско предање / Жељко Р. Ђурић.
- Београд : Висока школа - Академија Српске православне
цркве за уметности и консервацију, 2011. - 239 стр. ; 24 cm
ЂУРИЋ, Неђо
Hidrogeološka i inženjerskogeološka istraživanja / Neđo Đurić.
- Subotica : Građevinski fakultet ; Bijeljina : Tehnički institut,
2011. - 309 str. : ilustr. ; 24 cm
EVA Fišer / priredio Alan David Bauman ; [prevod sa italijanskog Ana Srbinović i Elizabet Vasiljević]. - Vršac : Kulturni centar, 2011. - 72 str. : ilustr. ; 22 cm

Е, Ж, З
ЕДУКАТИВНИ научно-стручни скуп из мерења и контроле
квалитета у производном машинству и заштите животне
средине - ЕТИКУМ (6 ; 2011 ; Нови Сад)
Zbornik radova = Proceedings / [6.] Edukativni naučno-stručni
skup iz merenja i kontrole kvaliteta u proizvodnom mašinstvu i
zaštite životne sredine - ETIKUM, Novi Sad, 2011 ; urednik, editor Janko Hodolič. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Departman za proizvodno mašinstvo, 2011. - 219 str. : ilustr. ; 30 cm
ЕЕ препоруке : препоруке за пројектовање енергетски
ефикасних стамбених објеката / уредник Александра
Јовановић-Галовић. - Нови Сад : Градска управа за заштиту
животне средине, 2011. - 104 стр. : илустр. ; 22 cm
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EKONOMSKI fakultet Subotica / [urednik Nenad Vunjak]. Subotica : Ekonomski fakultet, 2011. - 30 str. : ilustr. ; 24 cm
ЕНЦЕНСБЕРГЕР, Ханс Магнус
Хамерштајн или непоколебљивост : немачка историја /
Ханс Магнус Енценсбергер ; с немачког превеле Босиљка
Милакара и Ана Милакара. - Нови Сад : Прометеј, 2011. - 341
стр. : илустр. ; 21 cm
EUROPRRS2011 Symposium “Understanding and combating
PRRS in Europe” COST Action FA902 (2011 ; Novi Sad)
Proceedings / EuroPRRS2011 Symposium “Understanding
and combating PRRS in Europe” COST Action FA902, Novi Sad,
12th-14th October 2011 ; [editors Tamas Petrović, Tahar Ait-Ali].
- Novi Sad : Scientific Veterinary Institute “Novi Sad” ; Edinburgh
: The Roslin Institute of the University of Edinburgh, 2011. - 120
str. : ilustr. ; 25 cm

ЗЛОЧИНИ окупатора и њихових помагача у Војводини.
I група масовних злочина : улазак мађарске војске у Бачку
и Барању : 1941. / приредио Драго Његован. - Нови Сад
: Прометеј : Мало историјско друштво, 2011. - 215 стр. :
илустр. ; 31 cm
ZNANJE kao proizvod kulture učenja / [urednici Olja
Arsenijević, Goran Bulatović, Ljiljana Lj. Bulatović]. - Novi Sad :
Fakultet za menadžment, 2011. - 715 str. : ilustr. ; 25 cm
ZODKIEL
Significant history of the world : what was and what is to be? :
the way of the Earth : a rounded-up collection of papers published
in 2009 (abridged version) / Zodkiel ; [editor Zdravko Popov ;
translated into English [by] Maja Šimrak]. - 2nd ed. - Beograd : Z.
Popov, 2011. - 221 str. : ilustr. ; 26 cm
ZRENJANIN : grad pristupačan za sve / [urednik Alisa Halak].
- Zrenjanin : Centar za razvoj civilnog društva, 2011. - 80 str. :
ilustr. ; 20 cm

И, Ј, К

ЖЂИК-Накрајкућин, Јагода
Раскршће / Јагода Жђик-Накрајкућин. - Кикинда :
Организација слепих “Северни Банат”, 2011. - 66 стр. ; 20 cm
ЖИВАНОВ, Мирјана
Гомеопатическая медицина : терапия / Мирьяна Живанов
; [перевод Анна Радун]. - Изд. 1-е. - Нови Сад : М. Живанов,
2011. - 143 стр. : илустр. у бојама ; 22 cm
ЖИВКОВИЋ, Синиша
Put Magelanove mape : pikarski roman / Siniša Živković. Novi Sad : Prometej, 2011. - 390 str. : ilustr. ; 21 cm
ЖИНИЋ-Илић, Марина
Светодарни круг : изабране песме / Марина Жинић Илић. Нови Сад : М. Жинић Илић, 2011. - 401 стр. : илустр. ; 21 cm
ЖИЦИНА, Милка
Све, све, све / Милка Жицина ; приредили Радмила Гикић
Петровић, Љуба Вукмановић. - Нови Сад : Дневник, 2011. 348 стр. ; 21 cm
ЗАВАДОВСКИ, Владимир
Ženski horoskop / Zavadovski Vladimir. - Subotica : VDA projekt, 2011. - 209 str. : ilustr. ; 24 cm
ЗАРУБИЦА, Јелена
Кроз слан ваздух / Јелена Зарубица. - Нови Сад : Прометеј,
2011. - 74 стр. ; 20 cm
ZBIRKA zadataka iz tehnologije obrade rezanjem / Pavel
Kovač ... [et al.]. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2011. - X,
196 str. : ilustr. ; 24 cm
ZBIRKA rešenih zadataka iz fizike. Deo 2, Optika, kvantna
priroda svetlosti, atomska fizika, kvantna mehanika i statistička fizika / M. [Miljko] Satarić ... [et. al.]. - 2. izd. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2011. - 121 str. : ilustr. ; 24 cm
ЗДРАВКОВИЋ, Сунчица
Percepcija / Sunčica Zdravković ; [ilustracije Marko Jakšić].
- 2. izd. - Zrenjanin : Gradska narodna biblioteka “Žarko Zrenjanin”, 2011. - 332 str. : ilustr. ; 24 cm
ЗДРАВСТВЕНО стање становништва АП Војводине
2010. године / [аутори Арсић Миодраг ... [и др.]] ; главни и
одговорни уредник Марија Јевтић. - Нови Сад : Институт за
јавно здравље Војводине, 2011. - 188 стр. : граф. прикази ; 29
cm
ЗДРАВСТВЕНО стање становништва града Новог Сада
2010. године / [аутори Арсић Миодраг ... [и др.]] ; главни и
одговорни уредник Марија Јевтић. - Нови Сад : Институт за
јавно здравље Војводине, 2011. - 128 стр. : граф. прикази ; 29
cm
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ИВАНЧЕВИЋ, Марко
Успаванка за анђела / Марко Иванчевић. - Нови Сад : М.
Иванчевић, 2011. - 190 стр. : ауторова слика ; 21 cm
ИВЕТИЋ, Милош
Рехабилитација / Милош Б. Иветић. - Футог : М. Иветић,
2011. - 77 стр. : илустр. ; 21 cm
IZ riznice multijezičke Vojvodine : istraživanja ličnih imena,
nadimaka i prezimena u nacionalnim zajednicama Vojvodine / priredile Danijela Stanojević i Svenka Savić. - Novi Sad : Pedagoški
zavod Vojvodine, 2011. - 137 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm
INTERNATIONAL GeoGebra Conference for Southeast Europe
(2011 ; Novi Sad)
International GeoGebra Conference for Southeast Europe,
Novi Sad, 15-16, January, 2011 = Međunarodna GeoGebra konferencija za Jugoistočnu Evropu, [Novi Sad, 15-16. januar 2011.]
/ [uredila Djurdjica Takači]. - Novi Sad : Prirodno-matematički
fakultet, Departman za matematiku i informatiku, 2011. - 172 str.
: ilustr. ; 21 cm
INTERNATIONAL Interdisciplinary Symposium “Encounter of
Cultures” (6 ; 2011 ; Novi Sad)
Programme and book of abstracts / The Sixth International Interdisciplinary Symposium “Encounter of Cultures”, Novi Sad,
1st December, 2011. - Novi Sad : Faculty of Philosophy, 2011. 95 str. ; 25 cm
INTERNATIONAL Conference Information and Communication Technologies for Small and Medium Enterprises (2011 ;
Aranđelovac)
International Conference Information and Communication
Technologies for Small and Medium Enterprises, Aranđelovac,
September 22, 2011 / organizer University of Novi Sad, Technical
Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin. - Zrenjanin : Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, 2011. - 343 str. : ilustr. ; 23 cm
INTERNATIONAL Conference - Process Technology and Environmental Protection (1 ; 2011 ; Zrenjanin)
Proceedings / I International Conference - Process Technology
and Enviromental Protection (PTEP 2011), Zrenjanin, 7th December 2011 ; [organizer] University of Novi Sad, Technical Faculty
“Mihajlo Pupin”, Zrenjanin. - Zrenjanin : Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, 2011. - 408 str. : ilustr. ; 30 cm
INTERNATIONAL Conference Theatre Space after 20th Century
(2 ; 2011 ; Užice)
Theatre space after 20th century / 4th International Conference
in the cycle “Spectacle-City-Identity”, 7-9 November 2011, Užice
(Serbia) ; [editors Radivoje Dinulović, Milena Krklješ]. - Novi
Sad : Faculty of Technical Sciences, Department of Architecture
and Urbanism, 2011. - 44 str. ; 30 cm
INTERNATIONAL Conference 2011 “Towards a Humane City”
(3 ; 2011 ; Novi Sad)
Proceedings / 3rd International Conference 2011 “Towards a
Humane City”, Novi Sad, 27th and 28th October 2011 ; [editor-inchief Ratomir Vračarević]. - Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, Department for Traffic Engineering, 2011. - 342 str. : ilustr.
; 25 cm

INTERNATIONAL Scientific Conference The methodology of
working with talented pupils (5 ; 2011 ; Subotica)
Final program and abstracts / V. International Scientific Conference “The methodology of working with talented pupils”, November 3-5, 2011, Subotica ; [organized by] Hungarian Language
Teacher Training Faculty, Subotica ; szerkesztő Czékus Géza. Szabadka : Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2011. - 64 str. ;
23 cm
INTERNATIONAL Scientific Conference “Transnational Sustainable Methods for Quality Increase in Higher Education” (2011 ;
Timisoara)
Proceedings / International Scientific Conference “Transnational Sustainable Methods for Quality Increase in Higher Education”,
Timisoara, Romania, 26th October, 2011 ; [editors Grozdanka
Gojkov, Titus Slavici]. - Timisoara : “Ioan Slavici” Foundation for
Culture and Education Press ; Vršac : Preschool Teacher Training
College “Mihajlo Pavlov”, 2011. - 270 str. : ilustr. ; 30 cm
INTERNATIONAL Symposium on Power Electronics (16 ; 2011
; Novi Sad)
Book of abstracts / 16th International Symposium on Power
Electronics - Ee 2011 and/i XVI Savetovanje Energetska elektronika, October 26th-28th, 2011, Novi Sad ; [organized by] Power
Electronics Society Novi Sad ... [et al.] ; [editor Vladimir Katić].
- Novi Sad : Power Electronics Society : Faculty of Technical Sciences ; Belgrade : Electrotechnical Institute “Nikola Tesla”, 2011.
- XXII, 74 str. ; 30 cm
INTERNATIONAL conferences from September to October
2011. - Novi Sad : Higher Education Technical School of Professional Studies, 2011. - 36 listova : ilustr. ; 29 cm

ISDF : међународни стандард за описивање функција /
[превод с енглеског Владимир Иванишевић]. - 1. изд. - Нови
Сад : Друштво архивских радника Војводине, 2011. - 101 стр.
: табеле ; 30 cm
ИСТЛАНД, Сем
Crveni kovčeg / Sem Istland ; preveo s engleskog Aljoša Molnar. - Novi Sad : Solaris, 2011. - 329 str. ; 19 cm
ЈАРИЋ, Душан
Principi ekonomije / Dušan Jarić, Viktor Radun, Radmila
Ćurčić. - Novi Sad : D. Jarić, 2011. - 320 str. ; 24 cm
ЈАРИЋ, Светислав М.
Божански смисао Косова = The divine sense of Kosovo. Св.
1 / Светислав М. Јарић. - Нови Сад : Центар духовности “Ф.
М. Достојевски” : Корак, 2011. - 220 стр. : илустр. ; 20 cm
ЈАРИЋ, Светислав М.
Светлосни патријарх = Luminous patriarch / Светислав М.
Јарић. - Нови Сад : Центар духовности “Ф. М. Достојевски” ;
Београд : Српска православна црква, 2011. - 430 стр. : илустр.
; 30 cm
ЈАУКОВИЋ, Слободан
Umetnost posle filozofije / Slobodan Jauković. - Novi Sad :
Filozofski fakultet, 2011. - 202 str. ; 24 cm
ЈАШО, Владислав
Praktikum iz prerade plastičnih masa / Vladislav Jašo. - Novi
Sad : Tehnološki fakultet, 2011. - 53 str. : ilustr. ; 30 cm
ЈЕВТИЋ, Стеван Л.
Узгредно забележено / Хаџи Стеван Л. Јевтић. - Нови Сад :
С. Јевтић, 2011. - 234 стр. ; 21 cm

ЈЕВТОВИЋ, Милован
Незаштићени свједок / Милован Јевтовић. - 2. допуњено
изд. - Нови Сад : Прометеј, 2011. - 137 стр. ; 20 cm
ЈЕГДИЋ, Васо
Menadžment turističke destinacije / Vaso Jegdić, Dragan
Marković. - Novi Sad : Fakultet za sport i turizam TIMS, 2011. 190 str. : graf. prikazi ; 23 cm
ЈЕГДИЋ, Васо
Turizam i održivi razvoj / Jegdić Vaso. - Novi Sad : Fakultet za
sport i turizam, 2011. - 250 str. : ilustr. ; 25 cm
ЈЕЈТС, Вилијам Батлер
Изабране песме / Вилијам Батлер Јејтс ; препев, предговор
и коментари Милован Данојлић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus,
2011. - LXI, 235 стр. ; 19 cm
ЈЕРКОВ, Јован
У мајуру шлингуједу / Јован Јерков. - Кула : Народна
библиотека, 2011. - 87 стр. : илустр. ; 25 cm
ЈЕРКОВ, Јован
Уметност из љубави / Јован Јерков. - Нови Сад : Завод за
културу Војводине, 2011. - 158 стр. : илустр. ; 24 cm
ЈЕРКОВИЋ, Јован
Школски правопис српскога језика / Јован Јерковић,
Душанка Вујовић. - 4. изд. - Нови Сад : Либер, 2011. - 145 стр.
: илустр. ; 27 cm
ЈЕРКОВИЋ, Јован
Школски правопис српскога језика / Јован Јерковић,
Душанка Вујовић. - 4. изд. - Београд : Школа плус, 2011. - 145
стр. : илустр. ; 27 cm
ЈЕСЕЊИН, Сергеј Александрович
Исповест мангупа / Сергеј Јесењин. - Рума : Панонија,
2011. - 355 стр. : илустр. ; 24 cm
JEFTIĆ, Milica
Serbia agriculture : fact sheet 2012 / Milica Jeftić, Marija
Kalentić, Emilija Stefanović. - Beograd : Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit GIZ, 2011. - 36, 36, 36 str. :
ilustr. ; 24 cm
ЈОВАНОВ, Светислав
Junak i sudbina : poetika nemačke romantičarske tragedije /
Svetislav Jovanov. - Novi Sad : Sterijino pozorje, 2011. - 288 str.
; 20 cm
ЈОВАНОВИЋ, Марија
Господари глине и жита / Марија Јовановић ; [фотографије
Ана Олајош, Миленко Дашић, Драган Огар]. - Нови Сад :
Музеј Војводине = Museum of Vojvodina, 2011. - 183 стр. :
илустр. у бојама ; 29 cm
JOVANOVIĆ, Marija
Masters of clay and wheat / Marija Jovanović. - Novi Sad :
Muzej Vojvodine, 2011. - 183 str. : ilustr. ; 30 cm
ЈОКИЋ, Душко
Zlatne kapi / Duško Jokić. - Novi Sad : D. Jokić, 2011. - 42 str.
; 21 cm
JUNG, Károly
Ikerkönyvek. 1, Magyar folklórtémák - délszláv kitekintéssel /
Jung Károly. - Újvidék : Forum, 2011. - 235 str., [2] str. s tablama
u bojama : ilustr. ; 22 cm
ЈУРИЋ, Паулина
На стазама спознања : песме / Паулина Јурић. - Нови Сад :
П. Јурић, 2011. - 175 стр. ; 21 cm
КАРАПАНЏА, Стево
Ukusi regiona : odabrana jela jugoistočne Evrope i Balkana /
Stevo Karapandža i Janez Bogataj. - Novi Sad : Studio Moderna,
2011. - 115 str. : ilustr. ; 24 cm
КАРАЏИЋ, Вук Стефановић
Изабрана дела / Вук Стефановић Караџић ; приредила
Марија Клеут. - Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, 2012. - 396 стр. ; 23 cm
КАСТОРИ, Рудолф
Ekološki i fiziološki aspekti kisele sredine : zemljište, biljke
i mikroorganizmi = Ecological and physiological aspects of acid
environment : soil, plants and microorganisms / Rudolf Kastori,
Nada Milošević. - Novi Sad : Institut za ratarstvo i povrtarstvo :
Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, 2011. - 199 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm
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КАУРИН, Тања
Bezbednost informacionih sistema : priručnik / Tanja Kaurin, Dragan Anucojić. - Novi Sad : Fakultet za pravne i poslovne
studije “Dr Lazar Vrkatić”, 2011. - 163 str. : ilustr. ; 24 cm
KVALITET obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi : zbornik radova. Knj. 1, Ka uspostavljanju vrednosnih okvira
i standarda kvaliteta : odabrani teorijsko-metodološki koncepti =
The quality of education system in Serbia from European perspective : proceedings of papers. Vol. 1, Towards establishing a framework of values and standards of quality : selected theoreticalmethodological concepts / [urednik Olivera Gajić]. - Novi Sad :
Filozofski fakultet, 2011. - 462 str. : ilustr. ; 28 cm
KÉVE : vajdasági költők antológiája : 1928 / egybegyűjtötte
Csuka Zoltán. - Szabadka : Szabadegyetem : Életjel, 2011. - 99
str. ; 23 cm
КЕКЕЉЕВИЋ, Игор
Slobodoručno crtanje / Igor Kekeljević. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2011. - 127 str. : ilustr. ; 24 cm
КИУРСКИ, Јелена
Хемиграфија / Јелена Киурски. - Нови Сад : Факултет
техничких наука, 2011. - 133 стр. : илустр. ; 24 cm
КИУРСКИ, Јелена
Хемиграфија : практикум / Јелена Киурски. - 3. изд. - Нови
Сад : Факултет техничких наука, 2011. - 132 стр. : илустр.
(делимично у бојама) ; 24 cm
КИШ, Мирослав
Solarna joga : sangezing / Miroslav Kiš. - 2. izd. - Novi Sad :
Kuća dobre knjige, 2011. - 127 str. ; 21 cm
КЛИНАР, Иван
Техничка експлоатација машина / Иван Клинар. - 2. izd. Нови Сад : Факултет техничких наука, 2011. - VIII, 348 str. :
ilustr. ; 24 cm
КЛОДЕЛ, Пол
Оде : (изабране песме) / Пол Клодел ; избор, препев и
предговор Милован Данојлић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus,
2011. - LV, 422 стр. ; 18 cm
KNOWLEDGE, education, media : proceedings / [editors Milica Andevski, Olja Arsenijević]. - Novi Sad : Faculty of Management, 2011. - 186 str. : ilustr. ; 30 cm
КОВАЧ, Павел
Metode planiranja i obrade eksperimenta / Pavel Kovač. - Novi
Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2011. - IX, 163 str. : ilustr. ; 24 cm
КОВАЧЕВИЋ, Душко М.
Бешеново : манастир светих архангела Михаила и Гаврила
/ Душко М. Ковачевић. - Сремска Митровица : Историјски
архив “Срем” ; Нови Сад : Филозофски факултет, 2011. - 141
стр. : илустр. ; 25 cm
КОЗМИДИС-Петровић, Ана
Техничка физика / Ана Козмидис-Петровић. - [2. izd.]. Нови Сад : Факултет техничких наука, 2011. - 240 str. : ilustr.
; 24 cm
КОЈИЋ, Марко
Probudi se kad budeš bio srećan / Marko Kojić. - Novi Sad :
Centar za razvoj vizuelne kulture, 2011. - 100 str. ; 21 cm
KONTEXTUS-konferencia (6. ; 2011 ; Újvidék)
Habitus / 6. Kontextus-konferencia 2011, interdiszciplináris
tudományos konferencia nemzetközi részvétellel = Habitus / 6.
Kontextus-konferencia 2011, interdisciplinarna naučna konferencija sa međunarodnim učešćem = Habitus / 6. Kontextus-konferencia 2011, Interdiciplinary Scientific Conference with international attendance ; [szerkesztő Csányi Erzsébet]. - Újvidék :
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 2011. - 36 str. ; 22 cm
KONFERENCIA muzikológov a hudobných odborníkov (6 ; 2010
; Nový Sad)
Slovenská hudba vo Vojvodine 2010 : zborník prác 6. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov, Nový Sad, 11.
decembra 2010 / [editorka Milina Sklabinská ; resumé Milina
Sklabinská ; fotografie Katarína Melichová a Milica Bracióvá]. Nový Sad : Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
v Srbsku : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2011. - 91
str., [11] str. s tablama : ilustr. ; 20 cm
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КОНЧАР, Ранко
Stevan Doronjski : odbrana autonomije Vojvodine / Ranko
Končar, Dimitrije Boarov. - Novi Sad : Muzej Vojvodine, 2011. 883 str., [32] str. s tablama ; 25 cm
КОПРИВИЦА, Миодраг
Međunarodni menadžment / Miodrag Koprivica. - Novi Sad :
Prometej, 2011. - 404 str. : ilustr. ; 24 cm
КОРИЦА, Синиша
Електрификација Суботице / [Синиша Корица]. - Суботица
: Електровојводина, Електродистрибуција, 2011. - 166 стр. :
илустр. ; 21 cm
КОСТАДИНОВИЋ, Светолик
Poslovno pravo / Svetolik Kostadinović, Mile Račić. - 6.
izmenjeno i dopunjeno izd. - Petrovaradin : Futura, 2011. - 497
str. ; 24 cm
КОСТЕЛНИК, Габријел
Поезија и проза / Габријел Костелник. - Нови Сад :
Друштво за русински језик, књижевност и културу, 2011. - 282
стр. ; 24 cm
КОСТИЋ, Александар
Житиште, лепа варош / Александар Костић ; [фотографије
Лазар Миљевић и Бојан Марчета]. - Допуњено и проширено
изд. монографије Житишта. - Житиште : Библиотека “Бранко
Радичевић”, 2011. - 163 стр. : илустр. ; 21 cm
КОСТИЋ, Зоран
СРП / Зоран Костић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2011. XXIV, 319 str. ; 18 cm
КОСТИЋ, Лаза
Theses e scientiis juridicis et politics / Lazar Kostić = Тезе
из правних и политичких наука / Лазар Костић ; превод са
латинског језика и коментари Срђан Шаркић ; приредио
Душан Николић. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - 211 стр.
; 19 cm
КРСТИЋ, Бошко
Sagmajsterova istraga / Boško Krstić. - 1. izd. - Sremski Karlovci : Kairos, 2011. - 178 str. ; 20 cm
КУЛЕБА, Євген
Монографія : з нагоди віѕначення 40-річчя від заснування
= поводом обележавања 40-годишњице од оснивања : [19712011] / [аутор Еуген Кулеба]. - Кула : Культурно-мистецьке
товариство им. Івана Сенюка, 2011. - 110 стр. : илустр. ; 21 cm
KULTURA, komunikacija, kompjuter : zbornik radova /
[prevodioci Svetlana Pavlović, Kristina Vukelić]. - Novi Sad
: Pedagoško društvo Vojvodine : Gimnazija “Isidora Sekulić”,
2011. - 122 str. : ilustr. ; 23 cm
КУПУСИНАЦ, Александар
Збирка решених задатака из програмског језика C++
/ Александар Купусинац. - 2. izd. - Нови Сад : Факултет
техничких наука, 2011. - IV, 131 str. : ilustr. ; 24 cm

Л, Љ, М
ЛАЗИЋ, Бранка
Bio-bašta za vas / Branka Lazić, Dobrila Šikoparija. - Selenča :
Centar za organsku proizvodnju, 2011. - 250 str. : ilustr. ; 24 cm
ЛАЗОВИЋ, Весна
Srpski proizvodi izgubljeni u prevodu / Vesna Lazović. - Novi
Sad : Filozofski fakultet, 2011. - 102 str. ; 24 cm
A LÁTHATATLAN változat : válogatás a Létünk négy évtizedének anyagából. - Újvidék : Forum ; Zenta : Vajdasági Magyar
Művelődési Intézet, 2011. - 237 str. ; 23 cm
ЛАТЯК, Дюра
Театрални живот Руснацох на южнославянских просторох.
Ч. 2, Театрални живот од 1945. по 1970. рок / Дюра Латяк ;
[прекладатель Наталия Канюх]. - Нови Сад : Театрални музей
Войводини : Руске слово, 2011. - 645 стр. : илустр. ; 24 cm
ЛЕВИТИН, Даниел Џ.
Muzika i mozak : zašto volimo muziku / Danijel Dž. Levitin ;
prevod sa engleskog Vladica Rakić. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2011. - 349 str. ; 20 cm
ЛЕКИЋ, Миле
Aerodinamika lakih aviona / Lekić Mile. - Novi Sad : Lem
aeropro, 2011. - 372 str. : ilustr. ; 30 cm

ЛЕКОВИЋ, Божидар
Principi menadžmenta / Božidar Leković. - 3. izd. - Bečej :
Proleter, 2011. - VIII, 276 str. : ilustr. ; 24 cm
ЛЕКСИКОЛОГИЈА, ономастика, синтакса / уредници
Владислава Ружић, Слободан Павловић. - Нови Сад :
Филозофски факултет, 2011. - 392 стр. ; 24 cm
ЛЕОВАЦ, Вукадин М.
Praktikum neorganske hemije I / Vukadin M. Leovac, Valerija I. Češljević, Ljiljana S. Vojinović Ješić. - Novi Sad : Prirodnomatematički fakultet, 2011. - 209 str. : ilustr. ; 25 cm
ЛЕТИЋ, Душко
Inženjerska grafika I : scenario u AutoCAD-u / Duško Letić,
Eleonora Desnica. - Zrenjanin : Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, 2011. - 1 knj. (razl. pag.) : ilustr. ; 25 cm
ЛЕТИЋ, Душко
Inženjerska grafika II : scenario u AutoCAD-u / Duško Letić,
Eleonora Desnica. - Zrenjanin : Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, 2011. - 1 knj. (razl. pag.) : ilustr. ; 25 cm
ЛЕТИЋ, Душко
Операциона истраживања : изводи са предавања / Душко
Летић. - Зрењанин : Технички факултет “Михајло Пупин”,
2011. - 240 стр. : илустр. ; 25 cm
ЛЕЧ, Ендре
Nomotehnika : s posebnim osvrtom na jezičko uobličavanje
pravnih akata / Endre Leč. - Novi Sad : Fakultet za evropske
pravno-političke studije, 2011. - 223 str. ; 24 cm
ЛИ, Морин
Koraci života / Morin Li ; s engleskog prevela Milena
Vuksanović. - Novi Sad : Kuća dobre knjige, 2011. - 628 str. ; 21
cm

ЛИПСКА, Ева
Одјек : песме / Ева Липска ; превела с пољског Бисерка
Рајчић. - Вршац : Књижевна општина Вршац, 2011. - 33 стр.
; 19 cm
ЛОВРЕ, Ковиљко
Ekonomska analiza agrarnih programa / Koviljko Lovre, Stanislav Zekić. - Subotica : Ekonomski fakultet ; Bečej : Proleter,
2011. - 328 str. : ilustr. ; 24 cm
ЛОВРЕКОВИЋ, Зоран
Upravljački informacioni sistemi / Zoran Lovreković. - Novi
Sad : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2011. - 231 str. :
ilustr. ; 24 cm
ЛОМПАР, Мило
Дух самопорицања : прилог критици српске културне
политике / Мило Ломпар. - Нови Сад : Orpheus, 2011. - 480
стр. ; 17 cm
ЛОРЕНС, Дејвид Херберт
Ljubavnik ledi Četerli / Dejvid H. Lorens ; prevod Svetozar
Ignjačević. - Novi Sad : Kuća dobre knjige, 2011. - 444 str. ; 21
cm
ĽUBOSLAV Majera : prvých 60 rokov režiséra Ľuboslava
Majeru : 35 rokov umeleckej činnosti / pripravil Pavel Matúch. Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2011. - 342
str. : ilustr. ; 24 cm
ЛУПУРОВИЋ, Душко
Кошаркашки клуб “Хајдук” Бешка : 1971-2011 / [Душко
Лупуровић]. - Бешка : Кошаркашки клуб “Хајдук”, 2011. - 285
стр. : илустр. ; 24 cm

A MAGYAR nyelv a többnyelvű Vajdaságban : programfüzet
és rezümékötet / [szerkesztő Bene Annamária]. - Szabadka : Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2011. - 16 str. ; 23 cm
A MAGYAR nyelv a többnyelvű Vajdaságban. 1. köt., Nyelvi
jelenségek / [szerkesztő Bene Annamária]. - Szabadka : Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2011. - 133 str. ; 23 cm
MAGYARI, Ferenc
Minden elképzelhető--- / Magyari Ferenc. - Tóthfalu : LogosPrint, 2011. - 76 str. : ilustr. ; 25 cm
MAGYARSÁGKUTATÁS Vajdaságban / szerkesztette Gábrity Molnár Irén. - Szabadka : Magyarságkutató Tudományos Társaság, 2011. - 312 str. : ilustr. ; 24 cm
МАКДАУЕЛ, Џош
Не служи ти глава за украс : да знаш у шта верујеш и зашто
: књига хришћанских доказа / Џош Мекдауел и Боб Хостетлер
; [превод Александра Стриковић]. - Нови Сад : Фокус, 2011. 159 стр. : илустр. ; 21 cm
МАКДАУЕЛ, Џош
Повезаност с оцем / Џош Мекдауел ; [превод Александра
Стриковић]. - Нови Сад : Фокус, 2011. - 165 стр. : илустр. ; 21
cm
МАКДОНАЛД, Меган
Smrda i najgore supersmrdljive patike na svetu / Megan Makdonald ; preveo Aljoša Molnar ; ilustrovao Piter H. Rejnolds. Beograd : Mono i Manjana ; Novi Sad : Ružno pače, 2011. - 138
str. : ilustr. ; 19 cm
МАКДОНАЛД, Меган
Smrda i neverovatna supergalaktička vilicolomka / Megan
Makdonald ; ilustrovao Piter H. Rejnolds ; preveo Aljoša Molnar.
- Beograd : Mono i Manjana ; Novi Sad : Ružno pače, 2011. - 122
str. : ilustr. ; 19 cm
МАКДОНАЛД, Меган
Caca Faca ide na koledž / Megan Makdonald ; ilustrovao Piter
H. Rejnolds : preveo Aljoša Molnar. - Beograd : Mono i Manjana ;
Novi Sad : Ružno pače, 2011. - 139 str. : ilustr. ; 19 cm
МАКДОНАЛД, Меган
Caca Faca proglašava nezavisnost! / Megan Makdonald ; ilustrovao Piter H. Rejnolds : preveo Aljoša Molnar. - Beograd :
Mono i Manjana ; Novi Sad : Ružno pače, 2011. - 153 str. : ilustr.
; 19 cm
МАКСИМОВИЋ, Небојша
Sportski menadžment / Nebojša Maksimović, Aleksandar Raič.
- 2. ponovljeno izd. - Novi Sad : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2011. - VI, 288 str. : ilustr. ; 24 cm
МАЛОТРА, Дипак
Ja sam ti maznuo sir : za one koji odbijaju da žive kao miševi
u tuđem lavirintu / Dipak Malotra ; [prevod s engleskog Marija
Bošković]. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2011. - 126 str. : ilustr.
; 21 cm
МАРАВИЋ, Манојло
Kritika politike i fenomenologije video igara / Manojlo
Maravić. - Novi Sad : Vojvođanska akademija nauka i umetnosti,
2011. - 223 str. ; 24 cm
МАРИНШЕК-Николић, Мирјана
Снохвати о летењу / Мирјана Мариншек Николић ;
[цртежи Мирјана Мариншек Николић]. - Нови Сад : Прометеј,
2011. - 98 стр. : илустр. ; 21 cm
МАРИЋ-Ђорђевић, Ксенија
Šećerna vuna : (Balkanci na ringišpilu - poslednji krug) /
Ksenija Marić Đorđević. - Sombor : Garden print, 2011. - 51 str.
; 21 cm
MARJANOVIĆ, Jovan
Basic principles of over unity electromagnetic machines : a scientific view into the world of free energy from electric charges
and magnetic fields / Jovan Marjanović ; [illustrations Jovan Marjanovic]. - 1st ed. - Novi Sad : Veljko Milkovic Research & Development Center, 2011. - XI, 203 str. : ilustr. ; 24 cm
МАРКОВ, Зорица
Трагови / Зорица Марков ; [илустрације Никола Васић
Тополовачки]. - Кикинда : Клуб књижевника “Душко
Трифуновић”, 2011. - 88 стр. : илустр. ; 20 cm
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МАРКОВИЋ, Ненад
Preduzetni menadžment / Nenad Marković, Jelena Simić.
- Sremski Karlovci : Cekom books, 2011. - 275 str. : ilustr. ; 24 cm
МАРКОВИЋ, Радован
О свему ће причати Гаврило : приче и приповетке /
Радован Бели Марковић. - Сомбор : Вељкови дани : Градска
библиотека “Карло Бијелицки”, 2011. - 239 стр. ; 20 cm
МАРКОВИЋ, Саша
Политичка биографија Јована Јоце Лалошевића / Саша
Марковић. - Сомбор : Педагошки факултет, 2011. - 281 стр. ;
24 cm
МАРОВСКИ, Татјана
Monografija Odbojkaškog kluba Vojvodina : (1946-2011) /
[autori Tatjana Marovski, Nikola Marić]. - Novi Sad : Odbojkaški
klub Vojvodina, 2011. - 280 str. : ilustr. ; 28 cm
МАСНИКОСА, Биљана
Беле ноћи / Биљана Масникоса. - 1. изд. - Сремски
Карловци : Каирос, 2011. - 121 стр. ; 20 cm
MATIJEVIĆ, Zolna
Szabadka 1860. / Zolna Matijević. - Szabadka : Szabadegyetem : Életjel, 2011. - 96 str. : ilustr. ; 15 cm
МАТИЦКИ, Миодраг
Делта / Миодраг Матицки. - Нови Сад : Прометеј, 2011. 135 стр. ; 21 cm
MAXIMA minimis : najkraće latinske i francuske maxime,
sentence, izrazi, poslovice i refleksija u hrvatskom i srpskom jeziku / [priredila i prevela] Mila Markov-Španović. - Petrovaradin :
Maximagraf, 2011. - 124 str. ; 21 cm
MEDIA discourse of poverty and social exclusion / [editor Dubravka Valić Nedeljković]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2011.
- 312 str. : ilustr. ; 23 cm
МЕДОВИЋ, Владимир
Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji / Vladimir Medović. - 2.
izd. - Novi Sad : Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment,
2011. - 120 str. ; 24 cm
MEDOVNÍK : chrestomatia slovenskej vojvodinskej literatúry pre deti / [zastavila] Jarmila Hodoličová. - Báčsky Petrovec
: Slovenské vydavateľské centrum ; Nový Sad : Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovákov, 2011. - 484 str. : ilustr. ; 25 cm
МЕЂУНАРОДНА саветовања у периоду септембароктобар 2011. године. - Нови Сад : Висока техничка школа
струковних студија, 2011. - 40 листова : илустр. ; 29 cm
МЕЂУНАРОДНИ интердисциплинарни симпозијум
Екологија, спорт, физичка активност и здравље младих (19 ;
2011 ; Нови Сад)
Zbornik sažetaka = Summary / Devetnaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Ekologija, sport, fizička aktivnost i
zdravlje mladih, Novi Sad, 7. oktobra 2011.= 19th International Interdisciplinary Symposium Ecology, Sport, Physical Activities and Health of Youth, Novi Sad, 7. October 2011. ; urednici
Branko Krsmanović, Tibor Halaši, Milan Dolga. - Novi Sad : Univerzitet : Novosadski maraton, 2011. - 60 str. ; 25 cm
МЕЂУНАРОДНИ сусрети студената заштите животне
средине и екологије (8 ; 2011 ; Будва)
Зборник радова / Осми међународни сусрети студената
заштите животне средине и екологије, Будва - Црна Гора,
мај 2011 = Proceedings / Eight International Gathering of Students of Environment Engineering and Ecology ; [главни и
одговорни уредник Марко Топо]. - Нови Сад : Студентски
информативно-издавачки центар, 2011. - 144 стр. : илустр. ;
24 cm
МЕЂУНАРОДНИ, традиционални, научни скуп о хрватскосрпским односима (4 ; 2011 ; Голубић)
Srpsko-hrvatski odnosi u XX veku : dvadeset godina od
početka rata / [Četvrti međunarodni, tradicionalni, naučni skup
o hrvatsko-srpskim odnosima, Golubić, 2011. ; glavni i odgovorni urednik Darko Gavrilović]. - Novi Sad : Centar za istoriju,
demokratiju i pomirenje : Grafomarketing ; Golubić : Udruga za
povijest, suradnju i pomirenje, 2011. - 295 str. : ilustr. ; 25 cm
MELVINGER, Jasna
O Iliji Okrugiću Srijemcu : književnopovijesni i jezikoslovni
članci i rasprave / Jasna Melvinger. - Subotica : Hrvatska riječ,
2011. - 166 str. ; 20 cm
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МЕТОДОЛОГИЈА дијагностичког истраживања и процене
потреба пољопривредних произвођача : приручник / [аутори
Моме Младеновски ... [и др.]]. - Београд : Институт за
примену науке у пољопривреди, 2011. - 60 стр. ; 21 cm

МИКАЛАЧКИ, Милена
Спортска рекреација / Милена Микалачки. - 2. поновљено
изд. - Нови Сад : Факултет спорта и физичког васпитања,
2011. - 255 стр. : илустр. ; 24 cm
МИКЛОВИЦ, Јарослав
Istorijat zdravstva u Staroj Pazovi / Jaroslav Miklovic, Jan
Horvat. - Stara Pazova : Centar za kulturu, 2011. - 320 str. : ilustr.
; 24 cm
МИЛИВОЈЕВИЋ, Стеван
Песме из Орфелина / Стеван Миливојевић. - Нови Сад :
Тиски цвет, 2011. - 59 стр. ; 21 cm
МИЛКОВ, Драган
Управно право. [Књ.] 1, Уводна и организациона питања /
Драган Милков. - 5. измењено и допуњено изд. - Нови Сад :
Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2011. - 223
стр. ; 23 cm
МИЛКОВ, Драган
Управно право. [Књ.] 2, Управна делатност / Драган
Милков. - 5. измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Правни
факултет, Центар за издавачку делатност, 2011. - 316 стр. ; 23
cm
МИЛКОВ, Драган
Управно право. [Књ.] 3 / Драган Милков. - 4. неизмењено
изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку
делатност, 2011. - 146 стр. ; 23 cm
МИЛОВАНОВИЋ, Спасоје Ж.
О драмском стваралаштву др Војислава М. Јовановића
Марамбоа / Спасоје Ж. Миловановић. - Нови Сад :
Позоришни музеј Војводине, 2011. - 321 стр. : илустр. ; 24 cm
МИЛОШЕВИЋ, Божо
Žene u zagrljaju diskriminacije / Božo Milošević, Marica
Šljukić, Tijana Vučević. - Novi Sad : OLD Commerce, 2011. - 221
str. : tabele ; 24 cm
МИЛОШЕВИЋ, Бојан
Sportsko nasilje i društveno okruženje : (pristup razumevanju
problema) / Bojan Milošević. - Novi Sad : OLD Commerce, 2012.
- 82 str. ; 24 cm
МИЛОШЕВИЋ, Борислав Д.
Хајдук Пеција : Петар Пеција Поповић (Петровић)
хајдучки харамбаша и војвода 1853-58. и један од вођа
Босанскохерцеговачког устанка 1875. године : Поповићи
(породична хроника и родослов) / Борислав Д. Милошевић.
- Бачка Паланка : Штампарија Станишић, 2011. - 100 стр. :
илустр. ; 29 cm
МИЉКОВИЋ, Александар
Analiza poslovanja : opšti pristup / Aleksandar Miljković,
Ljubomir Miljković. - Novi Sad : Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće
kadrove, 2011. - 316 str. : ilustr. ; 24 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. ; 30
cm

МИРА Бањац : шездесет година уметничког рада /
приредио Зоран Максимовић. - Нови Сад : Позоришни музеј
Војводине, 2011. - 496 стр. : илустр. ; 24 cm
MIREASMA iluziilor : antologia prozei româneşti din Voivodina : 1920-2010 / alcǎtuitǎ de Ionela Mengher. - Zrenianin : Institutul de Culturǎ al Românilor din Voivodina, 2011. - 371 str. :
ilustr. ; 24 cm
МИЋИЋ, Радослав
Hidrodesulfurizacija / Radoslav Mićić. - Novi Sad : Tehnološki
fakultet, 2011. - 223 str. : ilustr. ; 24 cm
МИХАЈИЛО, Јован
Sjećanje na Boju Gašić Ivetić / Jovan Mihajilo, Miloš Ivetić.
- Novi Sad : Savez književnika u otadžbini i rasejanju, 2011. - 97
str. : ilustr. ; 21 cm
МИХАЉЧИЋ, Миленко
Кикиндски делфини : 60 година ватерполо клуба ЖАК
Кикинда : 1951-2011. / Миленко Михаљчић. - Кикинда :
Ватерполо клуб ЖАК, 2011. - 425 стр. : илустр. ; 24 cm
MIC, Valentin
Casa palcenǎ / Valentin Mic. - Panciova : Libertatea, 2011. - 70
str. ; 19 cm
МИШКОВИЋ, Душан
Upravljanje i zaštita životne sredine Evropske unije / Dušan
Mišković. - Novi Sad : Fakultet za ekonomiju i inženjerski
menadžment, 2011. - VIII, 150 str. : ilustr. ; 24 cm
МИШЧЕВИЋ, Николај
Арго ; Time quarrels : песме на српском и енглеском језику
/ Николај Мишчевић Николас. - 1. изд. - Сремски Карловци :
Каирос, 2011. - 116 стр. ; 20 cm
MODELOVANJE u elektroenergetici / Dragan Popović ... [et
al.]. - Novi Sad : DMS grupa, 2011. - 340 str. : ilustr. ; 24 cm
МОЛНАР, Роберт
Teorija sistema : praktikum / Robert Molnar. - Zrenjanin : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2011. - 145 str. : ilustr. ;
24 cm
МРДАЉ, Милан
Минулих заблуда сјај / Милан Мрдаљ. - Нови Сад :
Прометеј, 2011. - 147 стр. : ауторова слика ; 20 cm
MÜLLER, Teréz
Igaz történet : önéletírás / Müller Teréz. - Zenta : Vajdasági
Magyar Művelődési Intézet ; Újvidék : Forum, 2011. - 99 str. :
ilustr. ; 24 cm
MUČAJI, Pavel
Básnik a hra / Pavel Mučaji ; ilustrovala Katarína Gasko. Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2011. - 61
str. : ilustr. ; 21 cm
МУШКАТИРОВИЋ, Јован
Притче илити по простому пословице тјемже сентенције
илити рјеченија / Јован Мушкатировић ; приредио Милорад
Радевић, уредио Миодраг Матицки. - Нови Сад : Матица
српска ; Београд : Институт за књижевност и уметност, 2011.
- 256 стр. ; 24 cm
МУШКИЊА-Хајнрих, Анико
Dečje prosjačenje u Vojvodini : istraživanje / [autorke izveštaja
Aniko Muškinja Hajnrih, Ankica Dragin, Marija Duškov]. - 1. izd.
- Novi Sad : Pokrajinski ombudsman, 2011. - 48 str. : graf. prikazi
; 24 cm

Н, Њ, О
A NAGYBECSKEREKI Egyházmegye névtára és évkönyve :
2011 = Schematismus statusque Dioecesis Zrenianensis : anno domini MMXI / [szerkesztette Csipak Csaba, Kovács Szöszill ; a fényképeket készítették Borsos Mária ... [et al.]]. - Nagybecskerek
: Nagybecskereki Egyházmegyei Hivatal, 2011. - 203 str. : ilustr.
; 24 cm
НАДОВЕЗА, Бошко
Menadžment ljudskog potencijala / Boško Nadoveza. - Sremski Karlovci : Cekom books, 2011. - 344 str. ; 24 cm
NAJLEPŠA ljubavna pisma / priredila Dragica S. Ivanović. Novi Sad : Kuća dobre knjige, 2011. - 199 str. ; 21 cm

НАЈЛЕПШЕ бајке за принцезе и витезове / [илустрације
Марианна Олегова Кићигина Петаковић]. - Рума : Панонија,
2011. - 260 стр. : илустр. ; 30 cm
НАСТОВИЋ, Иван
Letnji san Isidore Sekulić : dubinsko-psihološki eseji / Ivan
Nastović. - Novi Sad : Prometej, 2011. - 568 str. ; 20 cm
NAUKA i praksa semenarstva strnih žita / Srbislav Denčić ...
[et al.]. - Novi Sad : Vojvođanska akademija nauka i umetnosti :
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 2011. - 153 str. : ilustr. ; 21 cm
НАУЧНИ скуп “Савремени трендови у европској економији:
импликације за Србију” (2011 ; Нови Сад)
Zbornik apstrakata / [Naučni skup] “Savremeni trendovi u evropskoj ekonomiji: implikacije za Srbiju” Novi Sad, 27. oktobar
2011. ; redaktori Radovan Tomić, Danilo Tomić. - Novi Sad : Visoka poslovna škola strukovnih studija, 2011. - 120 str. ; 24 cm
НАУЧНО-стручни симпозијум Инсталације и архитектура
(2011 ; Београд)
Zbornik radova / Naučno-stručni simpozijum Instalacije & arhitektura, Beograd, 27-28. oktobar 2011. ; [organizator]
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет = [organizer] University of Belgrade, Faculty of Architecture ; urednik G.
[Gordana] Ćosić. - Beograd : Arhitektonski fakultet, 2011. - 299
str. : ilustr. ; 24 cm
НАЦИОНАЛНА конференција Социјални идентитет у
условима кризе (1 ; 2011 ; Нови Сад)
Socijalni identitet u uslovima krize : problemi i rešenja / Prva
nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Novi Sad,
5. novembar 2011. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2011. 204 str. : ilustr. ; 25 cm

NAŠE drugo ja : knjiga o nama / [urednik Ljiljana Lj.
Bulatović]. - Novi Sad : Fakultet za menadžment ; Sremski Karlovci : Cekom, 2011. - 153 str. : ilustr. ; 24 cm
НЕШИЋ, Немања
“Revir” - jedna priča / Nemanja Nešić. - Novi Sad : Prometej,
2012. - 165 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm
НЕШКОВ, Драгослав
Систем уређивања заштите : основе правног регулисања
заштите са практикумом / Драгослав Нешков. - Нови Сад :
Висока техничка школа струковних студија, 2011. - 276 стр. ;
26 cm
НИВЕН, Дејвид
100 jednostavnih tajni sjajnih veza : šta su naučnici otkrili i
kako to možete iskoristiti / Dejvid Niven ; [preveo s engleskog
Aljoša Molnar]. - Novi Sad : LIB, 2011. - 222 str. ; 19 cm
НИКОЛИЋ, Александра
Upravljanje investicijama / Aleksandra Nikolić. - Novi Sad :
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, 2011. - VII, 327
str. ; 24 cm
НИКОЛИЋ, Зоран С.
Metodologija naučnoistraživačkog rada / Zoran S. Nikolić. - 2.
izd. - Novi Sad : Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment,
2011. - 134 str. ; 24 cm
НОВАКОВ, Марина
Породични и друштвени положај мајке у селу / Марина
Новаков. - Нови Сад : Пољопривредни факултет, 2011. - 211
стр. : табеле ; 24 cm
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НОВАКОВИЋ, Драгољуб
Технике штампе : практикум за вежбе / Драгољуб
Новаковић, Живко Павловић, Немања Кашиковић. - Нови Сад
: Факултет техничких наука, 2011. - 209 str. : ilustr. u bojama ;
24 cm
НОВАКОВИЋ, Драгољуб
Увод у графичке технологије / Драгољуб Новаковић. - 2.
изд. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2011. - 193 str. :
ilustr. (delimično u bojama) ; 24 cm
НОВАКОВИЋ, Сандра
Пут до крста светог Владимира : живот и дело Атанасија
Стојковића / Сандра Новаковић. - Рума : Градска библиотека
“Атанасије Стојковић”, 2011. - 92 стр. : илустр. ; 20 cm
НОРМАН, Чарлс
Ezra Paund / Čarls Norman ; prevod, predgovor i napomene
Viktor Radun Teon. - Novi Sad : Orpheus, 2011. - 670 str. : ilustr.
; 21 cm
ЊЕГОМИР, Владимир
Osiguranje / Vladimir Njegomir. - 1. izd. - Novi Sad : Ortomedics book, 2011. - 466 str. ; 24 cm
ЊУТН, Исак
Matematički principi prirodne filozofije / Isak Njutn ; prevela s
engleskog Ljiljana Matić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2011. 481 str. ; 23 cm
ОГЛЕДИ из иконографије / [уредник Радомир Поповић].
- Београд : Академија - Висока школа Српске православне
цркве за уметности и консервацију, 2011. - 160 стр. : илустр.
; 21 cm
ОЖЕГОВИЋ, Лазар
Menadžment / Lazar Ožegović, Zvonko Sajfert, Saša Igić.
- Novi Sad : Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment,
2011. - 333 str. : ilustr. ; 24 cm
ОЗЕР, Агнеш
Petrovaradin - tvrđava na Dunavu / [autor teksta Agneš Ozer]. Novi Sad : Magyar Szó, 2011. - 167 str. : ilustr. ; 8 cm
ORGANSKA poljoprivreda u Srbiji 2012. / [autori Ulrich
März ... [et al.]]. - Beograd : Serbia Organica, 2011. - 44 str. : ilustr. ; 21 cm
ORGANIC agriculture in Serbia 2012 : at a glance / [authors
Ulrich März ... [et al.]]. - Beograd : Serbia Organica, 2011. - 44
str. : ilustr. ; 21 cm
ОРОЗОВИЋ, Јулија
Добровољно ватрогасно друштво “Котеж” : 1981-2011.
: [монографија] / Јулија Орозовић. - Београд : Добровољно
ватрогасно друштво “Котеж” ; Петроварадин : Alfagraf, 2011. 108 стр. : илустр. ; 24 cm
ОРОС, Јанош
Srpsko-mađarski rečnik pravnih i upravnih termina = Szerbmagyar jogi és közigazgatási szótár / Orosz János. - Újvidék : Forum, 2011. - 165 str. ; 24 cm
ОСТИН, Џејн, 1775-1817
Razum i osećajnost / Džejn Ostin ; prevod Milica Simeonović ;
[ilustracije Hju Tomson]. - Novi Sad : Kuća dobre knjige, 2011. 441 str. : ilustr. ; 21 cm

П, Р, С
PANDORINA kutija - projekat borbe protiv seksualnog
zlostavljanja i iskorišćavanja dece : preporuke za bolju praksu u
borbi protiv seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece / nosilac projekta Novosadska novinarska škola ; [urednica Jelena
Jovović ; prevod na engleski jezik Selena Tasić]. - Novi Sad : Novosadska novinarska škola, 2011. - 117 str. : ilustr. ; 14 x 20 cm
ПАНЧИЋ, Теофил
Stanica fantomskih vozova / Teofil Pančić. - Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, 2011. - 185 str. ; 22 cm
ПАРК, Барбара
Sara B. Savić je mala maturantkinja / Barbara Park ; ilustrovala
Denise Brunkus ; prevela Vanja Gvero. - Beograd : Mono i Manjana ; Novi Sad : Ružno pače, 2011. - 63 str. : ilustr. ; 19 cm
ПАРК, Барбара
Sara B., đak prvak (konačno!) / Barbara Park ; ilustrovala De-
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nise Brunkus ; prevela Vanja Gvero. - Beograd : Mono i Manjana ;
Novi Sad : Ružno pače, 2011. - 59 str. : ilustr. ; 19 cm
ПАРК, Барбара
Sara B., đak prvak : krezubo čudo / Barbara Park ; ilustrovala
Denise Brunkus ; prevela Vanja Gvero. - Beograd : Mono i Manjana ; Novi Sad : Ružno pače, 2011. - 59 str. : ilustr. ; 19 cm
ПАРК, Барбара
Sara B., đak prvak : šefica ručka / Barbara Park ; ilustrovala
Denise Brunkus ; prevela Vanja Gvero. - Beograd : Mono i Manjana ; Novi Sad : Ružno pače, 2011. - 60 str. : ilustr. ; 19 cm
ПАУЖИЋ, Грго
U dvadeset prvom veku i cveće plače / Grgo Paužić. - 1. izd. Subotica : Printex, 2011. - 192 str. ; 23 cm
PAULA Kaasinen Stajević : keramoskulptura = ceramic
sculpture : monografija = monograph / uvodni tekst, introductory text Spomenka Jelić Medaković ; fotografije, photos Dragiša
Radulović. - Subotica : Moderna galerija Likovni susret ; Beograd
: Interprint, 2011. - 142 str. : ilustr. ; 23 cm
ПЕДЕСЕТ две омиљене
52 омиљене бајке : сваке недеље - једна бајка / [уредник
Љубица Новаковић ; превео са енглеског Војин В. Анчић ;
илустровао Bob Williams]. - 3. српско изд. - Нови Сад : Трио,
2011. - 216 стр. : илустр. ; 31 cm
PEIĆ, Marko
Oscilacije života / Marko Peić. - Subotica : Bunjevačka matica,
2011. - 243 str. : ilustr. ; 21 cm
ПЕЈАНОВИЋ, Радован
Ekonomika, menadžment i organizacija / Radovan Pejanović. Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2011. - 255 str. ; 24 cm

ПЕКАРИЋ-Нађ, Неда
Основи електротехнике за рачунарство / Неда ПекарићНађ, Дејана Херцег. - 5. изд. - Нови Сад : Факултет техничких
наука, 2011. - 299 стр. : илустр. ; 24 cm
ПЕРЕГИ-Копчански, Ирис
Monografija Društva multiple skleroze Vojvodine : 1991-2011
/ autor Iris Peregi-Kopčanski. - Novi Sad : Maxima graf, 2011. 116 str. : ilustr. ; 23 cm
ПЕРИШКИЋ, Фабијан
Nikad više dijeta : treba ti ljubav, a ne nova dijeta / Fabijan
Periškić. - Sombor : Yoga Centar Publishing, 2011. - 73 str. ; 21
cm
PERCEPCIJA obrazovnog ambijenta na teritoriji zemalja bivše
Jugoslavije : (PER_EDU) / Slavka T. Nikolić ... [et al.]. - Novi
Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2011. - 101 str. : ilustr. ; 24 cm
PERCEPTION of educational environment in the region of
former Yugoslav republics : (PER_EDU) / Slavka T. Nikolić ... [et
al.]. - Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, 2011. - 101 str. :
ilustr. ; 24 cm
PÉTER, László
Kërësztapám nadrágja : al-dunai székely felemás és apró történetek / Péter László ; [a kötetet Péter László illusztrálta]. - Zenta
: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2011. - 267 str. : ilustr. ;
22 cm
ПЕТКОВИЋ, Виолета
Мотиви биљног и животињског света у нижим разредима
основне школе : књижевно-методички аспект / Виолета
Петковић. - Нови Сад : Педагошки завод Војводине, 2011. - 94
стр. : табеле ; 23 cm

ПЕТКОВИЋ, Сретен С.
Ženska vrata : roman ; Dnevnik Rose : od 1991. godine do kraja milenijuma i početka novog / Sreten S. Petković. - Novi Sad :
Prometej, 2011. - 265, 106 str. ; 20 cm
PETROVEC & Ivan Križan : emotívna prechádzka ulicami
a uličkami starého Petrovca a petrovského chotára / [spracoval]
Ján Kišgeci ; [preklad textov do srbčiny Samuel Boldocký, do
angličtiny Ondrej Franko, Miroslav Čižmanský ; fotografie obrazov Michal Madacký, Ján Kišgeci]. - Báčsky Petrovec : Matica
slovenská v Srbsku, 2011. - 158 str. : ilustr. ; 20 x 23 cm
PETROVIĆ, Uroš
Tördafejed-mesék. 1. könyv / Uroš Petrović ; illusztrálta Ilija
Melentijević ; [fordította Solymosy-Kurunci Viktória]. - Topolya :
Solymosy, 2011. - 78 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm
ПЕШИКАН, Митар
Правопис српскога језика / Митар Пешикан, Јован
Јерковић, Мато Пижурица. - 2. изд. - Нови Сад : Матица
српска, 2011. - 508 стр. ; 24 cm
ПИШТАЛО, Владимир
Venecija : Bildungsroman / Vladimir Pištalo. - 2. izd. - Zrenjanin : Agora, 2011. - 162 str. ; 22 cm
ПИШТАЛО, Владимир
Milenijum u Beogradu : roman / Vladimir Pištalo. - 4. izd. Zrenjanin : Agora, 2011. - 214 str. ; 21 cm
ПИШТАЛО, Владимир
Tesla, portret među maskama : roman / Vladimir Pištalo. - 5.
izd. - Zrenjanin : Agora, 2011. - 420 str. ; 22 cm
ПИШТАЛО, Владимир
Tesla, portret među maskama : roman / Vladimir Pištalo. Specijalno izd., zvučna knjiga. - Zrenjanin : Agora, 2011. - 420
str. ; 22 cm

ПЈЕВАЦ, Гордана
Ljubav u meni je večna / Gordana Pjevac ; [ilustracije Ana
Ševo]. - Temerin : Enigma plus, 2011. - 92 str. : ilustr. ; 21 cm
PLURALIZAM u obrazovanju : dometi i ograničenja : zbornik
radova. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2011. - 241 str. : ilustr. ;
22 cm
PODSEĆANJE na zločine : rasprava o genocidu i ubistvu
naroda / (priređivači) Folkhard Knige, Norbert Fraj ; preveli sa
nemačkog jezika Andrej i Ivan Ivanji. - Novi Sad : Platoneum ;
Beograd : Savez jevrejskih opština Srbije, 2011. - XII, 444 str. :
fotogr. ; 22 cm
POZNAVANJE materijala / Slobodan Stojadinović ... [et al.]. 4. izd. - Zrenjanin : Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, 2011. - 445
str. : ilustr. ; 24 cm
ПОЉОПРИВРЕДНА школа, Бачка Топола = Mezőgazdasági
Iskola, Topolya : првих 50 година = az első 50 év : 1961-2011
/ група аутора = szerzők csoportja. - Бачка Топола : Панониапринт, 2011. - 272 стр. : илустр. ; 25 cm
ПОПОВ, Ђорђе
Основи економије / Ђорђе Попов, Фуада Станковић. - 3.
измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Правни факултет,
Центар за издавачку делатност, 2011. - 340 стр. : илустр. ; 24
cm
ПОПОВ, Раша
Ђавољи дисидент : еп / Раша Попов. - Нови Сад : Прометеј
: Тиски цвет, 2011. - 72 стр. ; 21 cm

ПОПОВИЋ, Нуне
Živela sloboda! : [monografija povodom prve retrospektivne
izložbe o radu Nuneta Popovića i grupe Magnet] / Nune Popović
i grupa Magnet. - Novi Sad : Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 2011. - 164 str. : ilustr. ; 31 cm
ПОТКОЊАК, Владо
Transportna sredstva u poljoprivredi / Vlado Potkonjak, Lazar
Savin, Miodrag Zoranović. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet,
2011. - 200 str. : ilustr. ; 30 cm
ПОЧУЧА, Милан
Nasledno pravo / Milan Počuča. - Novi Sad : Pravni fakultet za
privredu i pravosuđe, 2011. - 307 str. ; 24 cm
PRAVO na rad osoba sa invaliditetom : asistivne tehnologije
u Srbiji / urednici Damir Krkobabić i Tamara Blagojević ; [prevod Višnja Jerković]. - Novi Sad : Ekumenska humanitarna organizacija, 2011. - 55 str. : ilustr. ; 23 cm
ПРВУЛОВИЋ, Славица С.
Tehnologija obrade proizvoda / Slavica S. Prvulović, Dragiša
M. Tolmač. - Zrenjanin : Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, 2011.
- 100 str. : ilustr. ; 24 cm
PREPREKOVO proljeće 2011 : zbirka pjesama / [izabrao
i uredio Marijan Piljić]. - Novi Sad : Hrvatsko kulturnoumjetničko-prosvjetno društvo “Stanislav Preprek”, 2011. - 113
str. : ilustr. ; 21 cm
PRIVREDNO pravo / Slavko Carić ... [et al.]. - Novi Sad :
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, 2011. - XVI,
424 str. ; 24 cm
PRILOZI za istoriju bibliotekarstva u Petrovaradinu / priredio
Đuro Rajković. - Novi Sad : Градска библиотека, 2011. - 203 str.
: ilustr. ; 24 cm
ПРИМЕНА ученичких минипројеката у реализацији
наставе интегрисаних природних наука и математике у
разредној настави / Станко Цвјетићанин ... [и др.]. - Сомбор :
Педагошки факултет, 2011. - 138 стр. ; 24 cm
PRIRUČNIK praktičnih i seminarskih vežbi iz patološke fiziologije / autori Lj. [Ljiljana] Babić ... [et al.]. - 10. preštampano
izd. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2011. - 635 str. : ilustr. ; 24
cm
PRIČA G-IV/1 razreda : Subotica : 1949-1953. / priredio Sima
Jančić. - Subotica : Učenici GIV/1 razreda, 2011. - 129 str. : ilustr.
; 24 cm
ПРОДАНОВИЋ, Милета
Tranziciona galanterija / Mileta Prodanović. - Zrenjanin :
Gradska narodna biblioteka “Žarko Zrenjanin”, 2011. - 165 str. :
ilustr. u bojama ; 21 cm
ПРЋИЋ, Диана
Desertne godine / Donna Diana Prćić. - Subotica : D. Prćić,
2011. - 199 str. : ilustr. ; 21 cm
ПУТ ка врху = Ways to the top / [аутори Милован Витезовић
... [и др.] ; уредник Нада Вујовић]. - Нови Сад : Медиа инвент,
2011. - 907 стр. : илустр. ; 29 cm
РАДАКОВИЋ, Душан
U blizini poznatih : dokumentaristička proza / Dušan Duda
Radaković. - Zrenjanin : “Beograd”, 2011. - 145 str. ; 21 cm
РАДВОЉИНА, Ида
Дугачко писмо које није стигло до примаоца / Ида
Марковна Радвољина ; превела с руског Лидија Дмитријев.
- Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница
Зорана Стојановића, 2011. - 401 стр. ; 23 cm
РАДИЋ, Јова
Industrijski odnosi i tržište rada u Evropskoj uniji / Jova Radić.
- Bečej : Proleter, 2011. - 130 str. : graf. prikazi ; 24 cm
РАДОШ, Јово
Филозофија са етиком / Јово Радош. - 3. изд. - Бачка
Паланка : Логос, 2011. - 153 стр. : илустр. ; 24 cm
РАДУЛОВИЋ, Биљана
Informacioni sistemi : odabrana poglavlja / Biljana Radulović,
Ljubica Kazi, Zoltan Kazi. - 2. ponovljeno izd. - Zrenjanin :
Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, 2011. - II, 219 str. ; 24 cm
РАДУЛОВИЋ, Оливера
Нове научне методологије у настави књижевности /
Оливера Радуловић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2011. - 323
стр. ; 24 cm
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РАДУН Теон, Виктор
Vavilonski vodopadi : (hronike i prikazanja Vavilona) / Viktor
Radun Teon. - 1. izd. - Novi Sad : Orpheus, 2011. - 75 str. : ilustr.
; 21 cm
РАДУНОВИЋ, Милорад
Савремени приступ књижевној критици / Милорад
Радуновић. - Рума : Српска књига М, 2011. - XXVIII, 294 стр.
; 20 cm
РАЈЧЕВИЋ, Петар
Дидактичка хрестоматија : за студије Дидактике на
учитељским факултетима / Петар Рајчевић. - Нови Сад :
Будућност, 2012. - 454 стр. ; 24 cm
РАКОЧЕВИЋ-Цвијанов, Маја
Fasadni reljefi i skulpture u zaštićenom jezgru Subotice : (antropomorfni opus) / Maja Rakočević-Cvijanov, Neda Džamić.
- Subotica : Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture,
2011. - 110 str. : ilustr. ; 24 cm
РАМАДАНСКИ, Драгиња
Снешко у тропима : превођење с лица на наличје /
Драгиња Рамадански. - Нови Сад : Академска књига ; Београд
: Службени гласник, 2011. - 310 стр. ; 21 cm
РАНКОВИЋ-Луковић, Мирјана
Приче из Причевића / Мирјана Ранковић Луковић. - Рума :
Српска књига М, 2011. - 87 стр. ; 20 cm
РАСПОПОВИЋ, Светислав П.
Prošlost, fudbal u našem gradu i SK “Juda Makabi” - Novi
Sad : 1920-1941 / Svetislav P. Raspopović. - Novi Sad : S. P.
Raspopović, 2011. - 84 str. : ilustr. ; 23 cm
RACIONALNA upotreba đubriva u ratarskoj proizvodnji /
Branko Marinković ... [et al.]. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet,
2011. - 25 str. : ilustr. ; 30 cm
REFORMÁTUS valláskönyv. - Újvidék : Magyar Szó, 2011. 208 str. ; 17 cm
РЕЧНИК српскога језика / [израдили Милица Вујанић ...
[и др.] ; редиговао и уредио Мирослав Николић]. - Измењено
и поправљено изд. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - 1527
стр. ; 31 cm
РИСТИВОЈЕВИЋ, Бранислав
Међународна кривична дела. Део 1 / Бранислав
Ристивојевић. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за
издавачку делатност, 2011. - 172 стр. ; 24 cm
РИСТИЋ, Бранко С.
Дидактичко и књижевно у интерпретацији књижевности
за децу / Бранко С. Ристић. - 1. изд. - Нови Сад : Бистрица ;
Призрен : Учитељски факултет, 2011. - 210 стр. ; 24 cm
РИСТИЋ, Зоран А.
Gajenje i zaštita divljači / Zoran A. Ristić. - Novi Sad :
Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i
hotelijerstvo, 2011. - 349 str. : ilustr. ; 23 cm
РИСТИЋ, Зоран А.
Lovačko društvo - udruženje “Novi Bečej” : 1885-2011. /
Zoran A. Ristić ; [fotografije Pap Jaroslav ... [et al.]]. - Novi Bečej
: Lovačko udruženje “Novi Bečej”, 2011. - 294 str. : ilustr. ; 24 cm
РОДИЋ, Јован
Analiza finansijskih izveštaja / Jovan Rodić, Gordana Vukelić,
Mirko Andrić. - Bečej : Proleter, 2011. - XIX, 287 str. ; 24 cm
ROKAY, Zoltán
Adventi útmutató : gondolatok a szentmise olvasmányairól advent napjaira / Rokay Zoltán. - Újvidék : Agapé, 2011. - 72 str. ;
20 cm
ROKAY, Zoltán
Jézus gyermekségtörténete / Rokay Zoltán. - Óbecse : Lux Color Printing, 2011. - 121 str. ; 21 cm
РОМАН, Биляна
Танєц на рубцу : визуална моноґрафия у двох дїйох :
дзецинство и одрастанє = Dance on the edge : visual monograph
in two parts : childhood and growing up / Биляна Роман. - Нови
Сад : Руске слово, 2011. - 44 стр. : илустр. у бојама ; 20 cm
РОМЕЛИЋ, Јован
Дидактички принципи у настави географије / Јован
Ромелић и Љубица Ивановић. - Нови Сад : Природноматематички факултет, Департман за географију, туризам и
хотелијерство, 2011. - 168 стр. : илустр. ; 23 cm
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РОСИЋ, Борислав
Дврсница : напуштено село које је продужило да “живи”
са нашим умрлим прецима вијековима сахрањиваним у овом
нама драгом насељу / Борислав-Борко Росић. - Нови Сад :
Сајнос, 2011. - 93 стр. : илустр. ; 24 cm
РОТ, Јозеф
Jov / Jozef Rot ; preveo s nemačkog Relja Dražić. - Novi Sad :
Futura publikacije, 2011. - 268 str. ; 23 cm
РОТ, Јозеф
Hotel Savoy / Jozef Rot ; preveo s nemačkog Relja Dražić. Novi Sad : Futura publikacije, 2011. - 152 str. ; 21 cm
РОШУ, Коста
Leksikon znamenitih Rumuna iz Vojvodine : (1730-2010) /
Kosta Rošu ; predgovor Valeriu Leu ; prevod sa rumunskog jezika Florin Ursulesku. - Zrenjanin : Zavod za kulturu vojvođanskih
Rumuna, 2011. - 352 str. ; 24 cm
ROŞU, Costa
Bibliografia sǎptǎmânalului Libertatea : suplimente : (19452010) / Costa Roşu. - Panciova : Libertatea, 2011. - VIII, 503 str.
: ilustr. ; 23 cm
ROŞU, Costa
Cǎlǎtorii din amintiri / Costa Roşu. - Panciova : Libertatea,
2011. - VIII, 339 str. : ilustr. ; 20 cm
РОШУЉ, Жарко
Час описа часописа. 5, Краљеви и политичари у српској
шаљивој периодици : (1868-1918) / Жарко Рошуљ. - Нови
Сад : Матица српска ; Београд : Институт за књижевност и
уметност, 2012. - 341 стр. : илустр. ; 19 cm
РУЖИЋ-Димитријевић, Љиљана
Računari i praktikum / [autori Ljiljana Ružić Dimitrijević,
Zoran Lovreković, Nataša Subić]. - 1. izd. - Novi Sad : Visoka
tehnička škola strukovnih studija, 2011. - 176 str. : ilustr. ; 29 cm
СА свих страна / предговор, преводи и препеви Милован
Данојлић. - Нови Сад : Orpheus, 2011. - XXVIII, 236 стр. ; 18
cm
САБО, Ерне
Metodika fizičkog vaspitanja predškolske dece : (teorija i praksa) / Erne Sabo. - Novi Sad : ABM ekonomik, 2011. - 340 str. :
ilustr. ; 24 cm
SAVREMENI pristup upravljanju skladištem za zrnaste kulture
: priručnik za javni rad skladišta za zrnaste kulture / autori teksta
Jasna Mastilović ... [et al.]. - Novi Sad : Institut za prehrambene
tehnologije, 2011. - 321 str. : ilustr. ; 24 cm
САЗВЕЖЂА 9 : зборник радова чланова СКОР-а, Нови Сад
/ [главни и одговорни уредник Марина Жинић-Илић]. - Нови
Сад : Савез књижевника у отаџбини и расејању, 2011. - 83 стр.
: илустр. ; 26 cm
SALČÁK, Ján
Poviedky a divadelné hry / Ján Salčák ; [ilustroval Zvonimír
Pudelka]. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateĺské centrum,
2011. - 126 str. : ilustr. ; 20 cm
САМОЈЛИК, Исидора
Savremena farmakoterapija : praktikum iz farmakografije i oblika lekova / Isidora Samojlik i Olga Horvat. - 2. preštampano izd.
- Novi Sad : Medicinski fakultet, 2011. - 155 str. ; 24 cm
САНТРАЧ, Бранислав
Електрометрологија 1 : практикум лабораторијских вежби
са елементима теорије / Бранислав Сантрач. - Нови Сад :
Висока техничка школа струковних студија, 2011. - 65 стр. :
илустр. ; 29 cm
SARNYAI, Béla
A nagy kalandor : egy család életútja / Sarnyai Béla ; [illusztráció Pósa Károly]. - Tóthfalu : Logos-Print, 2011. - 118 str. :
ilustr. ; 17 cm
СВА слова у сунцу. - 3. изд. - Суботица : Т. Таушан, 2011. 296 стр. ; 23 cm
СВЕЗНАЊЕ : [све што сте одувек желели да знате] /
[превод с енглеског Звездана Шелмић]. - Сремска Митровица
: Имприматор, 2011. - 512 стр. : илустр. ; 25 cm
СВИЛАР, Предраг
Medijska konstrukcija Zapadnog Balkana / Predrag Svilar. Novi Sad : Mediterran publishing, 2011. - 252 str. : tabele ; 21 cm

SEMENARSTVO. [Vol.] 1 / [autori Mirjana Milošević ... et
al.] ; [urednici] Mirjana Milošević, Borislav Kobiljski. - Novi Sad
: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 2011. - 397 str. : ilustr. ; 25 cm
SEMENARSTVO. [Vol.] 2 / [autori Miroslav Malešević ... [et
al.] ; [urednici] Mirjana Milošević, Borislav Kobiljski. - Novi Sad
: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 2011. - 830 str. : ilustr. ; 25 cm
SEMENARSTVO. [Vol.] 3 / [autori Đuro Gvozdenović ... [et
al.] ; [urednici] Mirjana Milošević, Borislav Kobiljski. - Novi Sad
: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 2011. - 802 str. : ilustr. ; 25 cm
СЕРАНО Плаха, Артуро
Сервантесов “магични” реализам : Дон Кихот виђен
из угла Тома Сојера и Идиота / Артуро Серано Плаха ;
превела са шпанског Нина Мариновић. - Нови Сад ; Сремски
Карловци : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2011.
- 245 стр. ; 18 cm
SZÉCSI, Zsolt
Lakodalom Horgoson / [Szécsi Zsolt ; a vőfélyszövegeket rekonstruálta Farkas Károly és Farkas Árpád]. - Magyarkanizsa :
Fotografika, 2011. - 50 str. : fotogr., note ; 24 cm
SZÖLLŐSY Vágó, László
„Hagyományok büszke őre---“ : képeskönyv a szabakai Népkör 140 éves jubileumára / Szöllősy Vágó László ; [a Múlt és jövő
mezsgyéjén című fejezet szerzője Sutus Áron]. - Szabadka : Népkör Magyar Művelődési Központ, 2011. - 147 str. : fotogr. ; 27 cm
A SIKERES ember. 1. rész. - Novi Sad : Men World Progress,
2011. - 139 str. : ilustr. ; 24 cm
A SIKERES ember. 2. rész. - Novi Sad : Men World Progress,
2011. - 206 str. : ilustr. ; 24 cm
A SIKERES ember. 3. rész. - Novi Sad : Men World Progress,

2011. - 193 str. : ilustr. ; 24 cm
A SIKERES ember. 4. rész. - Novi Sad : Men World Progress,
2011. - 245 str. : ilustr. ; 24 cm
SILAĐEV, Ruža
Šokica pripovida / Ruža Silađev. - Subotica : Hrvatska riječ,
2011. - 232 str. ; 21 cm
СИМИЋ, Јелена
Pisma iz Amerike--- / Jelena Simić. - Sremski Karlovci :
Cekom books, 2011. - 121 str. : ilustr. ; 24 cm
СИМПОЗИЈУМ о савременој графици (2010 ; Нови Сад)
Између истока и запада до фотографике / Симпозијум о
савременој графици у оквиру 5. студентског арт фестивала
СТАРТФЕСТ, 8-10. децембар 2010, Мултимедијални центар
Академије уметности Универзитета у Новом Саду = Between east and west: towards the photo-graphics / Symposium
on Contemporary Graphic art organized within the 5th Student
Art Festival STARTFEST, 8th-10th December 2010, Multimedia Centre of the Academy of Arts of the University of Novi Sad
; [уредници Зоран Тодовић, Кристина Ковач ; превод Лидија
Капичић, Кристина Копрившек, Кристина Ковач]. - Нови Сад
: Академија уметности = Novi Sad : Academy of Arts, 2011. 142 стр. : илустр. ; 21 cm
СИЧ, Магдолна
Formiranje prava Rimske imperije i pozno rimsko zakonodavstvo : harmonizacija prava i stvaranje jedinstvenog pravnog
poretka u toku rimske istorije / Magdolna Sič. - Novi Sad :
Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, 2011. - 309 str. ; 24 cm

СЛАВНИЋ, Радослав
Nemezis / Radoslav Slavnić. - Ruma : Srpska knjiga M, 2011.
- 177 str. ; 20 cm
СМОТРА научних радова студената пољопривреде и
ветеринарске медицине (35 ; 2011 ; Нови Сад)
Zbornik radova sa 35. smotre naučnih radova studenata poljoprivrede i veterinarske medicine sa međunarodnim učešćem, Novi
Sad, 18. novembar 2011. = Proceedings of the 35th Conference of
Agricultural Students and Veterinary Medicine with International
Participation, [Novi Sad, 18 November 2011] / [organizers of the
Conference University of Novi Sad, Faculty of Agriculture ; urednik Milan Krajinović]. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2011.
- 231 str. : ilustr. ; 25 cm
СОЛЕША-Гријак, Ђурђа
Razvojna psihologija : od začeća do adolescencije / Đurđa
Soleša-Grijak. - Novi Pazar : Državni univerzitet, 2011. - 212 str.
: ilustr. ; 24 cm
СОНДИ, Леополд
Učenje o familijarnom nesvesnom / Leopold Sondi ; predgovor
Ivan Nastović ; [s nemačkog preveo Petar Bojanić]. - Novi Sad :
Prometej, 2011. - 179 str. : autorova slika ; 21 cm
SPREČAVANJE pojave klasične kuge svinja u seoskim
domaćinstvima / Sava Lazić ... [et al.]. - Novi Sad : Naučni institut
za veterinarstvo, 2011. - 78 str. : ilustr. ; 25 cm
SPRIJEČAVANJE pojave klasične svinjske kuge na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima / Sava Lazić ... [et al.]. Novi Sad : Naučni institut za veterinarstvo, 2011. - 78 str. : ilustr.
; 25 cm
СРБИЈА. Закони
Грађански законик Републике Србије. Књ. 4, Наслеђивање
/ Влада Републике Србије, Комисија за израду Грађанског
законика. - Београд : Генерални секретаријат Владе, 2011. 109 стр. ; 24 cm
СРБИНОВИЋ, Вера
Перунике / Вера Србиновић. - Нови Сад : Прометеј, 2011. 76 стр. : илустр. ; 21 cm
СРПСКА енциклопедија. Том 1. Књ. 2, Беог - Буш /
[главни уредници Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови
Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и
уметности : Завод за уџбенике, 2011. - 692 стр. : илустр. ; 31
cm
СРЦЕ што у срцу бије : гружанска песничка шареница
/ уредник Добрица Ерић. - Рума : Српска књига М ; Кнић :
Општинска библиотека “Др Драгиша Витошевић”, 2011. - 100
стр. ; 20 cm
СРЦЕМ кроз равницу : зборник радова песника оштећеног
вида. - Кикинда : Организација слепих “Северни Банат”, 2011.
- 58 стр. ; 21 cm
СТАЈИЋ, Љубомир
Основи система безбедности : са основама истраживања
безбедносних појава / Љубомир Стајић. - 4. измењено и
допуњено изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за
издавачку делатност, 2011. - X, 414 стр. ; 24 cm
СТЕВАН Сремац - “Сенћанин” / [приредио] Петар Терзић.
- 3. изд. - Сента : Завичајна фондација “Стеван Сремац”, 2011.
- 184 стр. : илустр. ; 21 cm
СТЕНДАЛ
Crveno i crno / Stendal ; prevod Miloš Jovanović. - Novi Sad :
Kuća dobre knjige, 2011. - 652 str. ; 21 cm
СТЈУАРТ, Ијан
Savremena transakciona analiza / In Stjuart, Ven Džoins ; prevod sa engleskog Olgica Tomin. - Novi Sad : Psihopolis institut,
2011. - 469 str. : ilustr. ; 20 cm
СТОЈАКОВИЋ, Милан Б.
Под сводом / Милан Б. Стојаковић. - Житиште :
Библиотека “Бранко Радичевић”, 2011. - 71 стр. ; 21 cm
СТОЈАНОВИЋ, Дејан В.
Fauna Lepidoptera Nacionalnog parka „Đerdap“. Deo 1,
Noctuidae / Dejan V. Stojanović, Srećko B. Ćurčić, Saša M.
Nestorović. - Novi Sad : Institut za nizijsko šumarstvo i životnu
sredinu, 2011. - 353 str. : ilustr. ; 24 cm
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СТОЈАНОВИЋ, Љубивоје
Култура религије / Љубивоје Стојановић. - Вршац : Висока
школа струковних студија за образовање васпитача “Михаило
Палов”, 2011. - 208 стр. ; 24 cm
СТОЈАНОВИЋ, Станоје
Osnove nebeske mehanike / Stanoje Stojanović, Milica
Pavkov-Hrvojević. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet,
Departman za fiziku, 2011. - 239 str. : graf. prikazi ; 24 cm
СТОШИЋ, Љиљана
Манастир Бођани = The Monastery of Bodjani / Љиљана
Стошић ; [превод на енглески Марина Адамовић Куленовић
; фотографије Недељко Марковић ... [и др.]]. - Нови Сад
: Покрајински завод за заштиту споменика културе :
Платонеум, 2011. - 138 стр. : илустр. ; 25 cm
СТРАЈНИЋ, Никола
Пре сирене / Никола Страјнић. - Вршац : Висока школа
струковних студија за образовање васпитача “Михаило
Палов”, 2011. - 74 стр. ; 21 cm
„STREPOW“ International Workshop (2011 ; Novi Sad)
Workshop proceedings / “STREPOW” International Workshop, February 23-24, 2011, Andrevlje - Novi Sad, Serbia ; [editor
in chief Saša Orlović]. - Novi Sad : Institute of Lowland Forestry
and Environment, 2011. - 337 str. : ilustr. ; 30 cm
СТРЕТФИЛД, Ноел
Cirkuske cipelice / Noel Stretfild ; prevela Zvezdana Šelmić ;
ilustrovala Sašenjka Meljnikov Ivanović. - Novi Sad : Ružno pače
; Beograd : Mono i Manjana, 2011. - 303 str. : ilustr. ; 19 cm
STUDENTS’ Meeting Processing and Application of Ceramics (9
; 2011 ; Novi Sad)
Programme and book of abstracts / The Ninth Students’ Meeting, SM-2011 [and] the Second ESR Workshop, COST MP0904
[being a] Conference for Young Scientists, November 16-18,
2011, Novi Sad ; [editors-in-chief Vladimir V. Srdić, Liliana Mitoseriu]. - Novi Sad : Faculty of Technology, 2011. - [4], X, 136 str.
: ilustr. ; 24 cm
СУДАРЕВИЋ, Томислав
Ekonomski faktori i marketing aktivnosti u razvoju organske
poljoprivredne proizvodnje / Tomislav Sudarević. - 1. izd. - Subotica : Otvoreni univerzitet, 2011. - 19 str. ; 24 cm
SUNCE : zbirka literarno-likovnih radova korisnika Specijalne
bolnice za psihijatrijske bolesti “Sveti Vračevi” / urednik Gordana
Georgievski. - Novi Kneževac : Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti “Sveti Vračevi”, 2011. - 63 str. : ilustr. ; 21 cm
SCIENTIFIC research at the Faculty of Sciences / [editor-inchief Slavka Gajin ; translation into English Luka Bjelica]. - Reprinted. - Novi Sad : Faculty of Sciences, 2011. - 198 str. : ilustr.
; 27 cm
SCIENTIFIC-Professional Conference Textile Science and Economy (3 ; 2011 ; Zrenjanin)
Proceedings / 3rd Scientific-Professional Conference Textile
Science and Economy, Zrenjanin, 10-11th November 2011 ; [organiser Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin]. - Zrenjanin : Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, 2011. - XI, 351 str. : ilustr.
; 30 cm

Т, Ћ, У
ТАДИЋ, Ана
Кад звонар звона утихне / Ана Тадић. - Бачка Паланка :
Књижевни клуб “Дис”, 2011. - 56 стр., [4] стр. с таблама ; 20
cm
ТАДИЋ, Дејан
Последњи плес : (песме од љубави и туге) / Дејан Тадић ;
[илустрације Петру Крду]. - Нови Сад : Тиски цвет, 2011. - 38
стр. : илустр. ; 21 cm
ТАКАРИЧ, Роберт
Pametna knjiga o školskom pozorištu : kratak vodič kroz
školsko pozorište : sa rečnikom / Robert Takarič, Milutin
Đuričković ; [ilustracije Tihomir Čelanović i Marija Ćosović
Brkić]. - Kikinda : Narodna biblioteka “Jovan Popović”, 2011. 56 str. : ilustr. ; 19 cm
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ТАПИШКА, Силвија
Primena računara u nastavi matematike u nižim razredima
osnovne škole / Silvija Tapiška. - Novi Sad : Pedagoški zavod
Vojvodine, 2011. - 108 str. : ilustr. ; 23 cm
ТАСИЋ, Драган Д.
Αγων : kult herojskog nadmetanja / Dragan D. Tasić. - Novi
Sad : Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, 2011. - 143 str. :
ilustr. ; 24 cm
ТАТИЋ, Жарко М.
Светогорска писма / Жарко М. Татић ; [фотографије
Мартин Цандир]. - Репринт. - Нови Сад : Платонеум, 2011. 161 стр. : илустр. ; 21 cm
ТЕКЕЛИЈА, Сава
Дневник / Сава Текелија ; приредио и допунске текстове
написао Стеван Бугарски. - 2. прегледано и побољшано изд. Нови Сад : Матица српска, 2011. - 328 стр. : илустр. ; 19 cm

ТЕЛЕБАК, Милорад
Правоговор : не читај како пише / Милорад Телебак. - Нови
Сад : Прометеј, 2011. - 159 стр. ; 20 cm
ТЕХНОЛОШКА логистика и предузетништво / Велимир
Тодић ... [и др.]. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2011.
- 316 стр. : илустр. ; 24 cm
TNM : klasifikacija karcinoma bronha : priručnik / autori
Branislav Perin ... [et al.]. - Novi Sad : Institut za plućne bolesti
Vojvodine, 2011. - 34 str. : ilustr. ; 19 cm
ТОЛНАИ, Ото
Morska školjka / Oto Tolnai ; [preveo s mađarskog Arpad Vicko]. - Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, 2011. - 137 str. :
ilustr. u bojama ; 19 cm
ТОПАЛОВ, Јагода
Motivacija u nastavi stranog jezika / Jagoda Topalov. - Novi
Sad : Filozofski fakultet, 2011. - 95 str. ; 24 cm
TRANSKRIPCIA priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo
slovenčiny do srbčiny = Транскрипција презимена Словака у
Војводини са словачког језика на српски / Anna Marićová ...
[et al.]. - Nový Sad : Národnostná rada slovenskej národnostnej
menšiny, 2011. - 296 str. ; 20 cm
ТРТИЦА, Милена
Бела земља / Милена Тртица. - Инђија : М. Тртица, 2011. 193 стр. : илустр. ; 21 cm
ЋУРЧИЋ, Наташа
Gajenje genetički otpornih biljaka prema bolestima u cilju zaštite životne sredine / Nataša Ćurčić i Dejana Panković. Sremska Kamenica : Fakultet zaštite životne sredine, 2011. - 102
str. : ilustr. ; 24 cm
УВАЛИН, Владимир
Летопис Основне школе у Врбасу 1944-1951. / Владимир
Увалин ; [преводиоци резимеа Марија Вујковић ... [и др.]]. Врбас : Народна библиотека “Данило Киш”, 2011. - 172 стр. :
илустр. ; 30 cm
УЗЕЛАЦ, Милан
Stare i nove pesme / Milan Uzelac. - Novi Sad : Veris studio,
2011. - 370 str. ; 21 cm
УЛРИХ, Хортенза
Veštice se ne ljube / Hortenza Ulrih ; prevela Agneš Ćurčić
Asodi. - Novi Sad : Ružno pače ; Beograd : Mono i Manjana,
2011. - 169 str. ; 20 cm

УЛРИХ, Хортенза
Ipak vredi patiti zbog ljubavi / Hortenza Ulrih ; prevela Jovana
Ivanović. - Beograd : Mono i Manjana ; Novi Sad : Ružno pače,
2011. - 175 str. ; 20 cm
УНАМУНО, Мигел де
Tetka Tula / Migel de Unamuno ; prevod sa španskog Sonja
Hornjak, Dragana Ćorić. - Zrenjanin : Gradska narodna biblioteka
“Žarko Zrenjanin”, 2011. - 122 str. ; 21 cm
UPOTREBLJIVOST vode za navodnjavanje = Water quality
for irrigation / Sima Belić ... [et al.]. - Novi Sad : Poljoprivredni
fakultet, 2011. - 177 str. : ilustr. ; 25 cm
URI, Ferenc
A magyar gimnáziumi oktatás története Újvidéken : (17892009) / Uri Ferenc. - Újvidék : Forum, 2011. - 254 str. : ilustr. ;
24 cm
УСПЕНСКИ, Ениса
Театар Сологуба / Ениса Успенски. - Нови Сад :
Позоришни музеј Војводине, 2011. - 640 стр. : илустр. ; 24 cm
USPEŠAN čovek. Deo 1 / [autor [kursa] “Ostrog”]. - Novi Sad
: Privredno društvo Men world progress, 2011. - 139 str. : ilustr. ;
29 cm
USPEŠAN čovek. Deo 2 / [autor [kursa] “Ostrog”]. - Novi Sad
: Privredno društvo Men world progress, 2011. - 206 str. : ilustr. ;
29 cm
USPEŠAN čovek. Deo 3 / [autor [kursa] “Ostrog”]. - Novi Sad
: Privredno društvo Men world progress, 2011. - 193 str. : ilustr. ;
29 cm
USPEŠAN čovek. Deo 4 / [autor [kursa] “Ostrog”]. - Novi Sad
: Privredno društvo Men world progress, 2011. - 245 str. : ilustr. ;
29 cm

Ф, Х, Ц
ФАЈФРИЋ, Жељко
Vizantijski carevi / Željko Fajfrić. - 2. izd. - Sremska Mitrovica
: Tabernakl, 2012. - 306 str. ; 24 cm
ФАЈФРИЋ, Жељко
Историја Србије / Жељко Фајфрић = The History of Serbia
/ Željko Fajfric. - 1. изд. - Бањалука : Влада Републике Српске
; Београд : Министарство просвете и културе ; Источно
Сарајево : Град ; Нови Сад : Српски културни круг ; Бијељина
: С културни круг, 2012. - 640 стр., [264] стр. с таблама ; 35 cm
ФАЈФРИЋ, Жељко
Ruski carevi / Željko Fajfrić. - 2. izd. - Sremska Mitrovica :
Tabernakl, 2012. - 541 str. : ilustr. ; 24 cm
ФАЈФРИЋ, Жељко
Turski sultani / Željko Fajfrić. - 2. izd. - Sremska Mitrovica :
Tabernakl, 2012. - 351 str. : ilustr. ; 25 cm
ФАМИЛИЋ, Маја
Ćup nadanja = Khoro ažućarimasko / Maja Familić. - 2. izmenjeno izd. - Novi Sad : Udruženje Roma Veliki rit, 2011. - 99 str. ;
23 cm
ФАРАГО, Игор
Куда иду бели облаци / Фараго Игор. - Нови Сад :
Бистрица, 2011. - 36 стр. ; 21 cm
FARKAS, Zsuzsa
Arcok gyertyafényben : interjúk, portrék, karcolatok / Farkas
Zsuzsa. - Újvidék : Forum, 2011. - 287 str. : ilustr. ; 23 cm
FEKETE, József J.
Ami átjön : magyar olvasókönyv / Fekete J. József. - Szabadka
: Életjel, 2011. - 256 str. ; 19 cm
ФЛОБЕР, Гистав
Gospođa Bovari / Gistav Flober ; [prevod Cveta Kotevska]. Novi Sad : Kuća dobre knjige, 2011. - 424 str. ; 21 cm
ФРАНЧИЧ, Фрањо
Gde se od kiše sakrivaju leptiri? / Frančič Franjo. - Valjevo :
Intelekta, 2011. - 61 str. ; 21 cm
ФРЖОВИЋ, Миленко
Pesme trostrukog cara : haiku / Milenko Fržović. - Novi Sad :
Gradska biblioteka, 2011. - 88 str. ; 17 x 17 cm

ФРИД, Алвин
Psihološki pismeno dete : transakciona analiza za mlade : (od 8
do 13 godina) / Alvin i Margaret Frid ; prevod sa engleskog Milica Janković. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2011. - 129 str. : ilustr. ; 23 cm
ФРКА, Будимир
У загрљају дечијег срца : песме за децу / Будимир Фрка. Нови Сад : СКОР, 2011. - 80 стр. : илустр. ; 21 cm
ХАИКУ фестивал (22 ; 2011 ; Оџаци)
Зборник / 22. хаику фестивал, Оџаци 2011. ; селектор
Жељко Вучковић ; уредник Биљана Златковић. - Оџаци :
Народна библиотека “Бранко Радичевић”, 2011. - 108 стр. :
илустр. ; 15 x 22 cm
ХАРИС, Томас
Ja sam OK, ti si OK : transakciona analiza Ja-Ti odnosa /
Tomas A. Haris ; prevod sa engleskog Živorad Janković. - Novi
Sad : Psihopolis institut, 2011. - 310 str. : graf. prikazi ; 20 cm
ХЕЈЛИ, Џеј
Kako brak učiniti užasnim i drugi eseji o psihoterapiji / Džej
Hejli ; prevod sa engleskog Milica Janković. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2011. - 176 str. ; 21 cm
ХЕЈСТАД, Уле Мартин
Културна историја срца : од антике до данас / Уле Мартин
Хејстад ; превела с норвешког Ангела Дреновац. - Сремски
Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, 2011. - 308 стр. ; 23 cm
HÓDI, Sándor
Szívügyek : égi és földi szerelem / Hódi Sándor. - Ada :
Széchenyi István Stratégiakutató Társaság, 2011. - 261 str. ; 23 cm
HODOLIČOVÁ, Jarmila
Kontúry slovenskej vojvodinskej literatúry a kultúry / Jarmila Hodoličová ; [ilustrovala Mária Gašková]. - Báčsky Petrovec :
Slovenské vydavateľské centrum, 2011. - 411 str. : ilustr. ; 21 cm
HÓZSA, Éva
Melyik Kosztolányi(m)? : kapcsolatformálódások / Hózsa Éva.
- Szabadka : Szabadegyetem : Életjel, 2011. - 160 str. ; 21 cm
ХОФМАНСТАЛ, Хуго фон
Imaginarna pisma / Hugo fon Hofmanstal ; preveo s nemačkog
Relja Dražić. - Novi Sad : Futura publikacije, 2011. - 143 str. ; 21
cm
ХРЕН, Марко
Izazov kooperativa : [izbor tekstova iz knjige Marka Hrena
“Novi talas kooperativa”] / [prevod Lajčo Imrić]. - Subotica : Otvoreni univerzitet, 2011. - 54 str. ; 30 cm
HRONEC, Víťazoslav
Remeslo byt 1 : denník V. A. Hronca 1964-1984 / Vladimír Lutrov. - Stará Pazova : Art centrum Chlieb a hry, 2011. - 348 str. ;
21 cm
HRUBÍK, Jano
Štyri hry / Jano Hrubík ; [ilustroval Milan Súdi]. - Báčsky
Petrovec : Slovenské vydavateĺské centrum, 2011. - 117 str. : ilustr. ; 21 cm
ЦАРИЋ, Славољуб
Evropski sistem ljudskih prava / Slavoljub Carić. - 1. izd. Novi Sad : Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment,
2011. - 344 str. ; 24 cm
ЦВЕТАЈЕВА, Марина
Песме, циклуси, поеме / Марина Цветајева ; с руског
превела Злата Коцић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2011. 317 стр. ; 18 cm
ЦЕРОВИЋ, Љубивоје
Срби у Коморану / Љубивоје Церовић. - Нови Сад :
Прометеј, 2011. - 118 стр. : илустр. ; 20 cm
CSÁNYI, Erzsébet
A VMTDK tíz éve : Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri
Konferencia / írta és szerkesztette Csányi Erzsébet. - Újvidék : Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 2011. - 365 str. : ilustr.
; 24 cm
CSORBA, Béla
Szétszórt csontjaink : tanulmányok, cikkek 1944-45-ről / Csorba Béla. - Temerin : B. Csorba, 2011. - 90 str. : ilustr. ; 21 cm
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Ч, Џ, Ш
ЧАКАН, Иван
Tradicionalno ovčarstvo Vojvodine - oblici udruživanja ovčara
= Traditional sheep keeping in Vojvodina - forms of the association of the sheep keepers / Ivan Čakan ; [ilustracije Dragan Jerinić
; prevod na engleski Ljubica Jankov ; fotografije Mila Bosić ... et
al.]. - Novi Sad : Muzej Vojvodine = The Museum of Vojvodina,
2011. - 175 str. : ilustr. ; 24 cm
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ЧАНАК, Никола
Komunikologija i timski rad / Nikola Čanak. - Novi Sad :
Fakultet za sport i turizam, 2011. - 155 str. : ilustr. ; 24 cm
ČELOVSKÁ, Emília
Epický priestor a jeho dve podoby v modernej slovenskej
novelistike / Emília Čelovská. - Báčsky Petrovec : Slovenské
vydavateľské centrum ; Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2011. - 155 str. ; 20 cm
ШАМУ, Ласло
Klasteri : vodič za udruživanje inovativnih poljoprivrednih
gazdinstava / Laslo Šamu. - 1. izd. - Subotica : Otvoreni univerzitet, 2011. - 35 str. ; 30 cm
ШАНТА, Микола
Папуча страцена у Львове : роман / Микола Шанта. - 1.
вид. - Нови Сад : Руске слово, 2011. - 239 стр. ; 21 cm
ШИПКА, Данко
Речник опсцених речи и израза / Данко Шипка. - Београд :
Корнет ; Нови Сад : Прометеј, 2011. - 400 стр. ; 21 cm
ШИПКА, Милан
Име моје и твоје / Милан Шипка, Иван Клајн. - Нови Сад :
Прометеј, 2011. - 192 стр. ; 21 cm
ШКОРИЋ, Виктор
Давнина, ружа и прах / Виктор Шкорић. - Нови Милошево
: Банатски културни центар, 2011. - 79 стр. ; 21 cm
ШМАУС, Алојз
Студије о јужнословенској народној епици / Алојз Шмаус
; избор и превод Томислав Бекић. - 1. изд. - Београд : Завод
за уџбенике : Вукова задужбина ; Нови Сад : Матица српска,
2011. - 383 стр. : ауторова слика ; 24 cm
ШОБОТ-Јеличић, Бранка
Пипање у мраку / Шобот Јеличић Бранка. - Кикинда :
Организација слепих “Северни Банат”, 2011. - 55 стр. ; 21 cm
ШУРЈАНОВИЋ, Милена
Сласт и носталгија / Милена Шурјановић. - Нови Сад :
Прометеј, 2011. - 122 стр. : ауторова слика ; 21 cm
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