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РАД БМС У ПРВОМ ТРОМЕСЕЧЈУ 2012.

П

рема пројекту Опис ћирилских рукописних књига БМС прикупљана је грађа за опис рукописних
катихизиса, у циљу припреме за штампу 16. књиге у серији Ћирилске рукописне књиге БМС.
Завршени су послови припреме за штампу каталога Ситна штампана грађа БМС 1801–1867, осма
књига у едицији Каталог старих и ретких књига БМС.
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Каталог БМС

*
Обавезним примерком, куповином, разменом, поклоном и депозитом
БМС је примила и у своје збирке укључила укупно 18.730 публикацијa
(5.754 књигe, 3.270 јединицa посебних збирки и 9.706 бројeва периодике).
Обавезним примерком примљено је 11.637, куповином 116, разменом
3.032, поклоном 3.917 и депозитом 28 публикација.
*
Укупно су креирана, допуњена или преузета из узајамне електронске
базе 14.722 записа за све врсте публикација (књиге, периодика, прилози
у периодичним публикацијама и некњижни материјал). Од тога је 5.030
нових записа, 5.497 записа је допуњено, а 4.195 записа је преузето. Редигованo je 2.016 записа, a уједначена су 1.234. Формиране су 13.792 предметне одреднице и 17.013 децималних бројева. Урађена су 582 CIP записа.
Ревизијом и ретроспективном обрадом укупно су обухваћене 3.064
публикације, од тога је 2.787 књига, 249 годишта периодике и 28 јединица посебних збирки. До сада је обављена ревизија и ретроспективна
обрада 666.373 публикације (503.820 књига, 49.628 годишта периодике,
112.925 публикација посебних збирки).
Електронска бaзa БМС je 31. марта 2012. године имала укупно
1.202.848 записа.

*

У првом тромесечју 2012. године у БМС уч
ланило се 1.136 читалаца.
У читаоницама за периодику и истраживач
ки рад, општој читаоници и научној читаоници
коришћено је 6.858 књига и 2.239 јединица
часописа и новина. За научни и стручни рад
коришћено је 2.417 публикација и за изложбе
822.

Научна читаоница БМС

Библиотекари информатори пружили су 1.240
каталошких и 18 библиографских информа
ција, урадили 1.145 тематских претраживања
електронског каталога и узајамне базе катало
шко-библиографских података и сачинили 26
исписа из базе података. Реализовали су 422
захтева за међублиотечку позајмицу књига и
162 захтева за копије чланака и скенирање.
Другим библиотекама упутили су 27 захтева
за међубиблиотечку позајмицу књига и копије
чланака, ради потреба читалаца и библиографа
БМС.
Топографски је евидентирано 10.046 књига
(од тога 698 музејских), 1.482 годишта часопи
са са 7.180 бројева и 116 томoва новина са 4.033
броја.
У Централни магацин уложено је 3.470 река
талогизованих и нових књига, а у Нови мага
цин уложене су књиге примљене обавезним
примерком, нове стране књиге и књиге, часописи
и новине из поклоњених збирки, укупно 5.827.
*
У Рефералном центру БМС у електронским
сервисима КоБСОН-а (������������������������
Inočas, Naši u WoS, SCIDirect, Ebsco, WоS, Emerald, Sage, Scindeks и
др.) било је укупно 14 тематских претраживања
и издвојена су 22 чланка у пуном тексту.
Путем међубиблиотечке позајмице из ино
странства укупно је позајмљено 65 публикација
(45 копија и 20 књига).
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На лични захтев корисника из Новог Сада,
Сомбора, Зрењанина, Београда, Винче, Крагу
јевца и Ниша истражена је цитираност радова у
Индексима научних цитата. За 55 аутора било је
76 претраживања и нађена су 6.352 цитата и 827
самоцитата. На лични захтев корисника истраживана је цитираност и у другим цитатним базама.
За међународну базу АГРИС обрађена је 831
јединица.
Електронским изложбама обележене су годишњице рођења Јанка Веселиновића, Илије Гарашанина, Клода Дебисија и Чарлса Дикенса.
Припремљен је и штампан 81. број Вести, гласило БМС.
Припремљени су четворогодишњи и годиш
њи извештаји о раду БМС за Рад Матице срп
ске. Месечни извештаји припремљени су за
Министарство културе.
У оквиру законских обавеза из домена матичних служби припремљене су и послате анкете о
стању библиотечке делатности за народне и високошколске библиотеке, одржан је састанак
са руководиоцима матичних служби и обављен
стручни надзор у Семинарској библиотеци Одсека за српски језик и лингвистику Филозофског
факултета у Новом Саду.
Из електронског каталога је штампана инвентарна књига 1107371 до 1112295.
Припремљен је прелом и на паусу одштампан
каталог Ситно штампана грађа БМС.
За Дигиталну БМС припремљенo 510 публи
кација (укупно 23.713 дигиталних страница). У
Дигиталну БМС је укључено 18 каталога.
Одржаван је сервер за Дигиталну БМС у
функцији конфигурација рачунара и мреже, као
и корисничких налога. Свакодневно је скидан
дневни бекап електронске базе БМС и израђи
ване су сигурносне копије дигиталне базе.
*
У лабораторији за конзервацију и рестаура
цију спроведене су мере конзервације 6.597 и
рестаурације 6.589 страница старих и ретких
књига.
У лабораторији за микрографију, дигитализа
цију и фотографију настављено је заштитно
микрофилмовање културних добара и појединих одабраних ретких или оштећених примерака. Израђено је 5.711 микроснимака на 16 мм
и 35 мм архивским микрофилмовима у складу
са захтевима важећих стандарда и у квалитету потребном за архивирање. Дигитализацијом
микроформи на ScanPro2000 скенеру скенирано
је 2.270 кадрова са претходно припремљене 22
ролне микрофилмова.

За потребе корисника или Библиотеке SonyDSC
камером израђено је 11.389 дигиталних снимака.
У потребним форматима обрађена су 8.944 дигитална снимка, израђено је 1.770 принтер копија
и нарезана су 62 DVD диска.
Настављени су послови скенирања књига дигиталним Bookeye3 скенером. Израђено је 12.110
дигиталних снимака, 76 црно-белих копија на
А4 принтеру, а 285 скенираних страница публикација је за потребе корисника Библиотеке копирано на преносне меморије.

СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ И
НАДЗОРНОГ ОДБОРА БМС

Н

ајпре 20. седница Надзорног одбора
БМС, а потом и 44. седница Управног
одбора БМС одржане су 2. фебруара 2012.
године. Уз чланове Надзорног одбора, Бо
ривоја Јуришина и Радована Мићића, сем
председника Дејана Живанца који је оправ
дано био одсутан, седници су присуствовали
управник Миро Вуксановић, шеф рачуно
водства мр Јелица Грбић, секретар Милена
Мирић и референт за опште послове Ивана
Трифуновић Торовић. Том приликом усвојени
су: Записник са 19. седнице Надзорног од
бора, Завршни рачун за 2011, Пројекција фи
нансијског плана за 2012. и План набавки за
2012. годину.
Поред чланова Управног одбора, председ
нице проф. емеритус др Марије Клеут, Лазе
Чурчића, мр Душице Грбић, Ђорђа Вилов
ског и проф. др Драгана Станића, седници
су присуствовали дописни члан САНУ и
управник БМС Миро Вуксановић, заменик
управника Новка Шокица Шуваковић, руко
водиоци одељења Горан Влаховић, мр Јелица
Грбић, Марија Јованцаи, Мирослав Алексић
и Гордана Ђилас, библиотекар за набавку и
размену Радивој Додеровић, те секретар Ми
лена Мирић и референт за опште послове
Ивана Трифуновић Торовић. Том приликом
усвојени су: Записник са 43. седнице Управног
одбора, Извештај о раду за 2011, Извештај о
четворогодишњем раду (2008–2011), Завршни
рачун за 2011, Пројекција финансијског пла
на за 2012, План набавки за 2012. годину и
Споразум о сарадњи Библиотеке САНУ, НБС
и БМС.
Након упућених честитки поводом стица
ња права на националну пензију члану Управ-

ног одбора Лази Чурчићу, управник Миро
Вуксановић је у уводном излагању говорио
о резултатима рада које је БМС остварила
у претходном периоду. Он је подсетио да је
Народна скупштина Републике Србије 14. јула 2011. године донела три закона из обла
сти библиотекарства: Закон о обавезном при
мерку публикација, Закон о библиотечко-ин
формационој делатности и Закон о старој и
реткој библиотечкој грађи и да је њима први
пут уређен статус БМС као установе културе
од националног значаја. Такође је истакао да су
у поступку доношења ових закона учествовали
запослени у библиотекама, и у БМС, што до
сад није био случај.
Лаза Чурчић и професори др Драган Станић и Марија Клеут истакли су да Четво
рогодишњи и Извештај о раду БМС за 2011.
заслужују само похвале. Чурчић је посебно
био задовољан бројем корисника и учешћем
у пројекту заштите манастира Крушедола,
похвалио је рад и труд на изради Библиографије
Иве Андрића, електронске изложбе и истакао
значај међубиблиотечке позајмице. Станић је
указао на значај презентације електронског ка
талога Библиотеке на интернету са станови
шта уштеде времена корисницима и истако
изузетан значај Библиографије Иве Андрића за
научно-истраживачки рад.

Каталог БМС

ПОКЛОНИ ИЗ БМС

Т

оком првог тромесечја 2012. године
БМС је послала на поклон институ
цијама и појединцима укупно 1.910 публи
кација, властита издања, као и књиге из
дупликата БМС. Клубу Неопланта у Мел
бурну упућено је 700 књига, Колу српских
сестара Епархије бачке 60, Радио Београду
за акцију „Књига солидарности” 500. БМС
је библиотекама и научним радницима у
април 2012 – гласило бмс – вести
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ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ (1862–
1905)

У

Општа читаоница БМС

нашој земљи упутила на поклон 650 пуб
ликација, издања БМС.
Депозитом ФАО и УНЕСКО примљене
су 23 књиге, 1 јединица посебних збирки и
4 броја периодике.
*
Користимо ову прилику да Вам се у име
манастирских управа и свих оних који се
буду користили овим књигама, најискреније
захвалимо, јер ће наши вјерници који ду
шу своју хране посјећујући света богослу
жења, од сада моћи и културно да се уздижу
и образују, а што и јесте циљ постојања
манастира као духовних и културних цен
тара.
Захваљујући Вам се још једном на овоме
вриједном дару, уз наду да ће наша сарадња бити настављена и у будућности, ис
крено Вас поздрављамо призивајући Бо
жији и Светог Саве благослов за Ваш даљи
успјешан и благословен рад.
Епископ зворничко-тузлански Василије
*
Поштовани и драги пријатељи!
Хвала вам од срца за књиге које сте нам
послали. Били смо пријатно изненађени.
Наша катедрална библиотека оскудева срп
ским издањима, те смо стога неописиво
захвални што сте је попунили корисним
савременим књигама. Посебно хвала за
Библиографију Иве Андрића – нама је то
велика част!
Са захвалношћу и поштовањем и у име
Катедре за општу и словенску лингвисти
ку Филолошког факултета Националног
универзитета „И. И. Мечников” у Одеси
шаљем вам најлепше жеље.
Олга Пејчева
4
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знак сећања на „песника мачванског села”, приповедача, романописца и драмског писца Јанка Веселиновића, од чијег се
рођења ове године навршaва 150 година, БМС
припремила је електронску изложбу грађе из
својих и збирки РОМС. Поставка, коју чини
избор из Веселиновићевих дела и литературе,
могла се погледати у Каталогу Библиотеке од 9.
до 26. јануара 2012. године. Ауторке изложбе су
Ивана Гргурић и Силвија Чамбер, уредник Миро Вуксановић. Електронски каталози свих изложби трајно се чувају и доступни су на CD-у
у Библиотеци, а у скраћеном облику и на сајту
www.bms.rs.

Целокупна дела Јанка Веселиновића из 1933.

Јанко Веселиновић је рођен 1862. године у
Салашу Црнобарском. Као несвршени учитељ
службовао је у родној Мачви, након чега је у
Београду радио као новинар, уредник, коректор
Државне штампарије и драматург Народног
позоришта. Књижевним радом почео је да с
бави током учитељевања у Шапцу, а његова
прва приповетка Луда Велинка објављена је у
подлиску Шабачког гласника. О селу и сеоском
животу, којима је посветио највећи број својих
дела, писао је присно и с много љубави, често
идеализујући патријархалну породицу и односе
у њој. До смрти (Глоговац, 1905) објавио је више
од сто приповедака (Зелени вајати, Самртна
чаша, Рајске душе, Мале приче, збирке Слике
из сеоског живота и друге), позоришне комаде
Потера и Ђидо (са Драгомиром Брзаком) и
романе Сељанка и Хајдук Станко.

o

ИЛИЈА ГАРАШАНИН (1812–1874)

П

оводом двестогодишњице рођења политичара и државника Илије Гарашанина
(1812–1874), БМС припремила је електронску
изложбу грађе из својих и збирки РОМС. По
ставкa, чији су аутори Ивана Гргурић и Силвија
Чамбер, а уредник Миро Вуксановић, могла се
погледати у Каталогу Библиотеке од 27. јануара
до 22. фебруара 2012. године.
Илија Гарашанин, рођен 1812. године у селу
Гараши у породици Милутина Савића, био је
администратор уставобранитељског времена
и један од најзначајнијих српских државника.
Био је први старешина војске кнеза Милоша, од
1843. до 1852. министар унутрашњих дела�������
, �����
a����
затим и министар спољних послова. Под његовом управом заведене су прве поште, формиране прве болнице, основане и унапређене бројне
школе, отворене Војна академија и Велика школа, донет je први полицијски закон... У његово
време први пут су успостављене свестране везе са Србима ван Србије. Као човек који је „знао
и умео политички мислити, стварати и изводити политичке планове” (Д. Страњаковић), Гарашанин је у великој мери утицао на формирање
унутрашње и спољашње политике Србије тог
времена. Аутор је Начертанија (1844), програма спољашње и националне политике Кнежевине Србије, који предвиђа стварање велике југословенске државе под вођством Србије.

КЛОД ДЕБИСИ (1862–1918)

П

оводом 150-годишњице рођења композитора Клода Дебисија (1862–1918), БМС
припремила је
електронску
изложбу грађе из својих
збирки. Аутори поставке
су Ивана Гргурић и Силвија Чамбер, а
уредник Миро Вуксановић. Изложба
се могла погледати у Каталогу Библиотеке од 23.
фебруара до 21. марта 2012. године.
Клод Дебиси се сматра предводником музичке школе импресионизма и убраја у најмар
кантније личности француске и европске му
зике новог времена. Клавир је почео да свира
као дечак, а већ у једанаестој години примљен
је на Париски конзерваторијум. Био је велики
револуционар у музици на преласку из 19. у
20. век. Његова дела настајала су под утицајем
песника Верлена, Бодлера и Малармеа и сли
кара Манеа и Монеа, супротстављала су се
традиционалном концепту тематског развоја и
често изазивала полемике и поделу париске пуб
лике и критике. Сматра се композитором који
је ослободио француску музику Вагнеровог
утицаја.
Компоновао је клавирска, оркестарска, вокал
на и друга дела. Међу најпознатијим су Арабе
ске, Бергамска свита, Естампе, Слике, Пре
лиди; Поподне једног фауна, Ноктурно, Море,
Пет Бодлерових песама, Заборављене аријете и
Галантне свечаности. Аутор је опере Палеас и
Мелисанда и више дела камерне музике.

ЧАРЛС ДИКЕНС (1812–1870)

У

Илија Гарашанин је у политици остао до 1867,
када је изненада отпуштен. Године до смрти
(1874) провео је на свом имању у Гроцкој. Иза
себе је оставио обимну политичку преписку.

знак сећања на Чарлса Дикенса (1812–
1870), енглеског књижевника од чијег
се рођења ове године навршило 200 година,
БМС припремила је електронску изложбу грађе
из својих збирки. Аутори поставке су Ивана
Гргурић и Силвија Чамбер, уредник Миро Вук
сановић. Изложба се могла погледати у Катало
април 2012 – гласило бмс – вести
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гу Библиотеке од 22. марта до 19. априла 2012.
године.

Izdava^ki pOjEkat BMS
ПРЕВОД ПРИРУЧНИКА
ЗА ЉУБИТЕЉА КЊИГЕ
АЛЕКСАНДЕРА АЈЕРЛАНДА

У

Чарлс Дикенс, најпознатији викторијански
романописац и један од најпопуларнијих ен
глеских аутора, рођен је у породици државног
чиновника у Портсмуту. Како му је отац завршио
у дужничком затвору, веома рано је напустио
школу и запослио се у фабрици. Радио је, затим,
као чиновник и новинар, а прву књигу, избор из
новинских чланака под називом Бозове цртице
о свакодневном животу и свакодневним људима, објавио је 1836. Исте године изашао је и први
од двадесет месечних наставака његовог првог
романа Пиквиков клуб, који је постигао вели
ки успех. У месечним наставцима уследили су
затим романи Оливер Твист (1837–38) и Нико
лас Никлби (1838–39). Дикенсова популарност у
Енглеској вртоглаво је расла, а убрзо је постао
веома читан и у Немачкој, Америци, Аустралији,
Канади... Писао је и објављивао много и данас
се сматра једним од најплоднијих енглеских писаца. Уз Оливера Твиста у његова најзначајни
ја дела убрајају се романи Стара продавница
реткости, Живот и пустоловине Мартина
Чазлвита, Домби и син, Дејвид Коперфилд,
Суморна кућа, Тешка времена, Мала Дорит,
Прича о два града, Велика очекивања, Наш
заједнички пријатељ и други. Његови рома
ни, препознатљиви по разгранатој, често мело
драматичној фабули, богатој галерији ликова и
специфичној смеси сентименталности, хумора
и реалистичног приповедања, доживели су број
на издања широм света и неколико филмских
адаптација.
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складу са овогодишњим Програмом ра
да БМС, за Едицију Посебна издања,
библиотекарка Оливера Кривошић, професор
енглеског језика и књижевности, превешће књи
гу Приручник за љубитеља књиге Александера
Ајерланда (The Book-Lover’s Enchiridion – Alexander Ireland – London, 1884).
Књига се састоји од цитата, максима, али и
дужих текстова који се баве читањем, учењем
и уопште значајем који имају књиге у животу
човека. Међу цитираним ауторима има оних који
су били веома утицајни писци и мислиоци, али и
оних сасвим непознатих који су из љубави према
књизи написали надахнуте текстове. Писци су
навођени хронолошки, од Платона и Цицерона,
па све до Карлајла, Емерсона и Раскина, који су
били Ајерландови савременици.

Писац Александер Ајерланд (1808–1894) био
је уредник новина The Manchester Examiner
и Times, а колекција његових књига и других
радова налази се данас у Библиотеци за језик
и књижевност у Манчестеру. Био је пријатељ
са Томасом Карлајлом, а угостио је и есејисту
Р. В. Емерсона када је овај посетио Британију
1847. Његов син, Џон Ајерланд, био је познати
енглески композитор.

Mati^nost
ПЛАН ОБАВЉАЊА МАТИЧНИХ
ФУНКЦИЈА БМС У 2012. ГОДИНИ

Т

оком 2012. године БМС обављаће матичне
функције као поверене послове од НБС,
у складу са законским прописима и стручним
стандардима и у сарадњи са окружним матичним
библиотекама у Новом Саду, Суботици, Сомбору,
Зрењанину, Панчеву, Сремској Митровици и
Кикинди. Планиране су следеће активности:
ПРАЋЕЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ СТАЊА,
ПОТРЕБА И УСЛОВА РАДА НАРОДНИХ
И ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА У
ВОЈВОДИНИ
1. Слање упитника народним и високошкол
ским библиотекама у Војводини. Рок: 29.
фебруар 2012.
2. Прикупљање статистичких и текстуалних
извештаја о раду библиотека у Војводини.
Рок: 31. март 2012. године.
3. Обрада података, израда и слање Анализе
рада народних библиотека у Војводини за
2011. годину и Анализе рада високошкол
ских библиотека у Војводини за 2011. го
дину. Рок: 15. јул 2012. године.
ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОМОЋИ И
ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ НАДЗОРА
1. Стручна помоћ и информације библиоте
кама у Војводини. Током целе године.
2. Стручни надзори у високошколским биб
лиотекама у Војводини:
Семинарска библиотека Одсека за срп
ски језик и лингвистику Филозофског фа
култета у Новом Саду – март 2012.
Библиотека Педагошког факултета у Сом
бору – април 2012.
Библиотека Високе техничке школе у Но
вом Саду − мај 2012.
Библиотека Техничког факултета у Зрења
нину – јун 2012.
Библиотека Високе техничке школе у Су
ботици – септембар 2012.
Библиотека Високе школе за образовање
васпитача у Сремској Митровици − окто
бар 2012.
Библиотека Одсека за словакистику Фи
лозофског факултета у Новом Саду − но
вембар 2012.

Библиотека Департмана за физику При
родно-математичког факултета у Новом
Саду − децембар 2012.
3. Посете библиотекама које се укључују у
систем узајамне каталогизације.
ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ИСПИТА
1. Пролећни испитни рок – мај 2012.
2. Јесењи испитни рок
– новембар 2012.
3. Слање обавештења о роковима – фебруар,
септембар 2012.
Инструктивни семинари за кандидате почет
нике у раду биће одржани у априлу и октобру
2012. године, а консултативни семинари за све
кандидате у мају и новембру 2012.
СЕМИНАРИ ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ У ВОЈВОДИНИ
1. Нова законска акта о библиотечкој делат
ности
2. Дигитализација
РАДНИ САСТАНЦИ
1. Учешће у раду Заједнице матичних биб
лиотека Србијe.
2. Састанци радника матичних служби. По
договору.
ПРИПРЕМА ВЕСТИ, ГЛАСИЛА БМС
Приредиће се за штампу четири броја.

САСТАНАК СА РУКОВОДИОЦИМА
МАТИЧНИХ СЛУЖБИ

С

астанак руководилаца матичних служби
народних библиотека у Војводини одржан је 29. фебруара 2012. године у БМС.

Са састанка
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Састанак је, у канцеларији управника БМС,
водила заменик управника Новка Шокица Шу
ваковић, а присутни су били: Александар Јо
кановић (Градска библиотека у Новом Саду),
Ђурђевка Јарић (Градска библиотека Панче
во) Верица Ракић Јованов (Народна библиоте
ка „Јован Поповић” у Кикинди), Зорка Иса
ков (Градска библиотека „Карло Бијелицки” у
Сомбору), Ирена Богнар (Градска библиотека
у Суботици), Душанка Милорадић (Библиотека
„Глигорије Возаревић” у Сремској Митровици),
Душица Мандић (Библиотека „Жарко Зрењанин” у Зрењанину), као и Ивана Гргурић и Сил
вија Чамбер из БМС. Након разговора о актуел
ним темама из струке, у којем су учествовали
сви присутни, закључено је следеће:
1. Прихвата се предложени План обављања
матичних функција за 2012;
2. Окружне библиотеке ће до 31. марта 2012.
доставити БМС статистичке упитнике и
текстуалне извештаје о раду народних
библиотека у 2011;
3. Окружне библиотеке обавестиће библи
отеке на својој територији о начину и
роковима полагања стручних испита и
ангажоваће се у припреми кандидата за
успешно полагање;
4. Окружне библиотеке ће до 15. јуна 2012.
године доставити податке о пословању
библиотека у свом округу за потребе ажу
рирања базе података МБС.

СТРУЧНИ ИСПИТ У МАЈСКОМ
РОКУ

Б

МС организује полагање стручног
испита у библиотечкој делатности
у пролећном року 2012. године за све биб
лиотеке у Војводини. Испит почиње 28. маја
полагањем предмета Алфабетски каталог
и Стварни каталози (усмени испит и прак
тична провера знања у области библио
графске обраде, класификације и формирања каталога). Ради припреме кандидата
за што успешније савлађивање програма
стручног испита, БМС организује два
припремна семинара. Инструктивни семи
нар, који је намењен почетницима у раду,
биће одржан је од 17. до 20. априла 2012.
године у Учионици БМС. Консултативни се
минар, који је за кандидате обавезан, биће
одржан од 14. до 18. маја 2012.
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priznawa i imenovawa
НАЦИОНАЛНА ПЕНЗИЈА ЛАЗИ
ЧУРЧИЋу

Лаза Чурчић

Н

а предлог БМС, а одлуком Владе Ре
публике Србије, 4. јануара 2012. њен
истакнути стручњак за стару књигу и њену
историју Лаза Чурчић добио је националну
пензију, као први библиотекар у Србији с таквим
признањем.
Лаза Чурчић, рођен 24. октобра 1926. у Тите
лу где и данас живи, најбољи је познавалац
старе српске књиге и старог српског издаваштва
и штампарства. Он је историчар српске књиге
међународног гласа. На основу изузетних резултата постигнутих у библиотечко-информа
ционој делатности стекао је звање библиоте
кар саветник, највише стручно звање у овој
области. Током свог дугогодишњег активног
рада, као и после пензионисања, остварио је
капиталне резултате на пољу откривања, при
купљања, евидентирања, описа, објављивања,
популаризације и заштите старих српских
штампаних књига које представљају спомени
ке културе од изузетног значаја, а својим ини
цијативама, знањем и искуством значајно је
подстицао и друге истраживаче да се баве тим
пословима, несебично им помажући у томе.
Неуморно трагајући за књигама и зналачки
их сакупљајући, знатно је допринео да збирке

раритета БМС, у којој је провео скоро цео свој
радни век, од 16. децембра 1953. до половине
1986, по много чему буду јединствене и не
заобилазне ризнице књижног блага.
О значају дела Лазе Чурчића за српско биб
лиотекарство и српску науку и културу уоп
ште сведочи његов обиман опус – многобројни
радови, прилози и рецензије, као и четири књи
ге, високо оцењени како у нашој, тако и у ино
страној научној јавности. Покренуо је и уређи
вао неколико часописа и листова, учествовао је
на стручним и научним скуповима и приредио
је више репрезентативних изложби. Добитник
је Награде „Милорад Панић Суреп” за 2000.
годину, највише републичко признање у српском
библиотекарству, и „Митровданске повеље”
1996. за изузетан допринос библиотекарству.
Библиографија Лазе Чурчића садржи 672 је
динице. О тог броја 624 јединице су његова дела,
а 48 јединица чини литературу о њему.
БМС је у Едицији Трагови објавила две књиге
Лазе Чурчића: Казивања о БМС (1996) и Исходи
и стазе српских књига 18. века (2006). Његови
прилози редовно се објављују у Годишњаку
БМС.

ДУШИЦА ГРБИЋ ЧЛАН
СТАРОСЛОВЕНСКОГ ОДБОРА И
СЕНТАНДРЕЈСКОГ ОДБОРА САНУ

О

дељење језика и књижевности САНУ
именовало је мр Душицу Грбић, руко
водиоца Одељења старе и ретке књиге и легата
БМС, за члана Старословенског одбора и Сент
андрејског одбора.

Читаоница раритета БМС

o

POrtrEt
ОЛИВЕРА ШЕРБЕЏИЈА

О

ливера Шербеџија рођена је 21. фебруара
1975. године у Ужицу. Основну школу
„Прва основна” и Средњу економску школу по
хађала је у родном граду, а 1994. године упи
сала је Природно-математички факултет у
Приштини где је дипломирала на Одсеку за ге
ографију и добила звање професора ове научне
дисциплине.

У БМС запослила се 1. септембра 2006. го
дине. Радно искуство стицала је под ментор
ством редактора Наде Новаков у Одељењу
каталошко-библиографске обраде. Рад за струч
ни библиотекарски испит под насловом Са
времене функције Народне библиотеке Ужи
це у библиотечко-информационом систему од
бранила је 2007. године.
Од 2008. године ангажована је на обради
посебних збирки БМС и то на каталогизацији
библиотечког материјала Картографско-гео
графског фонда што јој омогућава упознавање
са географским картама, плановима градова,
разгледницама и дијапозитивима које БМС де
ценијама набавља, чува и даје на коришћење.
Посебну захвалност, како каже, дугује мр Ру
жици Симин Допуђи која јој је годинама пру
жала сву неопходну помоћ у раду са обрадом
картографског материјала из свих крајева света.
За Дигиталну БМС колегиница Шербеџија ода
бира, уноси и презентује некњижни библиотечки
материјал из колекција БМС.
Сарађује на изради Српског биографског
речника Матице српске с циљем да, како исти
че, стручним текстовима представи пребогате
библиотечке збирке.
април 2012 – гласило бмс – вести
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POsetE
ЂАЦИ У БМС

Б

МС 2. марта 2012. године посетила је гру
па ђака Сенћанске гимназије. Двадесеторо
ученика предвођених професором историје Јо
ваном Гашовићем и школским библиотекаром
Снежаном Сабљић примио је у Свечаној сали
Матице српске Петер Хајнерман, библиотекар
информатор, који им је говорио о историјату,
значају и раду БМС и Матице српске.

публикација Гордана Ђилас која их је упознала
са историјом и делатношћу БМС.

ЗАХВАЛНИЦЕ

П

оштовани,
Најљубазније Вам се захваљујемо што
сте представницима Синдиката запослених
у образовању, науци и култури Војводине и
Униунеа Ц. Н. С. Л. Р. Фратиа из Румуни
је омогућили посету и обилазак Библиотеке
Матице српске у четвртак, 12. јануара 2012.
године.
Посебно се зхваљујемо Гордани Ђилас на
издвојеном времену и комплетној презентацији
Библиотеке Матице српске.
С уважавањем,
Лазар Попара, председник Одбора
делатности културе Војводине
Ђурђица Црвенко, председник СОНКВ
*

Ђаци Сенћанске гимназије у Каталогу БМС

Ђаци су потом у Каталогу Библиотеке упо
знати са техникама претраживања електронског
каталога и лисних каталога.
Наши гости 12. и 13. марта 2012. били су
и ученици Електротехничке школе „Михајло
Пупин” из Новог Сада.

ГОСТИ БМС БИБЛИОТЕКАРИ ИЗ
НИША

К

оло српских сестара и Одбор за верона
уку Епархије бачке, заједно са Центром за
ликовно васпитање деце и омладине Војводине
доделио је БМС Захвалницу за вишегодишњи
допринос у реализацији Конкурса „Светосавље
и наше доба”. Захвалница је додељена поводом
јубиларног 20. конкурса.
*

П

Б

иблиотекари Народне библиотеке „Стеван
Сремац” из Ниша посетили су БМС 2.
марта 2012. године. Њихов домаћин била је ру
ководилац Одељења за чување и коришћење
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оштовани,
Хвала лепо на помоћи. Добио сам скен
стране о Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца
из Службених новина од 28. априла 1922, бр.
92.
Срдачан поздрав,
Mihaly Bodor из Печуја

СТУДЕНТИ И РЕВИЗОРИ У БМС

С

туденти са Одсека за славистику Фило
зофског факултета у Новом Саду посетили су БМС 26. марта 2012. године. Предводила
их је проф. др Душанка Мирић, шеф одсека, а
њихов домаћин био је Петер Хајнерман, библи
отекар информатор.
Истога дана у посети БМС били су и ревизори
из Министарства за културу.

seminari, stru^ni skupovi,
sastanci...

СЕДНИЦЕ НАЦИОНАЛНОГ
САВЕТА ЗА КУЛТУРУ

Д

описни члан САНУ и управник БМС Ми
ро Вуксановић присуствовао је седници
Националног савета за културу Републике Ср
бије 11. јануара и 1. фебруара 2012. године.

СЕДНИЦА ИНСТИТУТА ЗА
СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ

Д

описни члан САНУ Миро Вуксановић је
у својству председника водио седницу
Института за српски језик САНУ 14. фебруара
2012. године.

СТРУЧНИ САСТАНАК У НБС

У

НБС, на позив в. д. управника Дејана
Ристића, 14. марта 2012. године одржан
је састанак чланова радних група за израду
подзаконских аката Закона о обавезном при
мерку публикација, Закона о библиотечко-ин
формационој делатности и Закона о старој и
реткој библиотечкој грађи ком су из БМС при
суствовали управник Миро Вуксановић, заменик
управника Новка Шокица Шуваковић и секретар
Милена Мирић.

СЕДНИЦЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МАТИЧНИХ БИБЛИОТЕКА
СРБИЈЕ

У

правник БМС Миро Вуксановић при
суствовао је седницама Управног одбора
и Скупштине Заједнице матичних библиотека
Србије које су 15. марта 2012. године одржане у
Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис”
у Чачку. Том приликом усвојени су Извештај
о раду за 2011, План рада за 2012, Завршни
рачун за 2011. и Финансијски план за 2012. Пре
почетка рада, директорка Библиотеке у Чачку
Даница Оташевић представила је Библиотеку и
актулени програм 49. Дисовог пролећа.

СЕДНИЦА УРЕДНИШТВА
ГОДИШЊАКА БМС

С

едница Уредништва Годишњака БМС
одржана је 22. фебруара 2012. Разматрани
су пристигли радови и одређен је рок за предају
радова.

СЕДНИЦА БИБЛИОТЕКАРСКОГ
ДРУШТВА СРБИЈЕ

У

Библиотеци града Београда 28. фебруара
2012. године одржана је редовна седница
Библиотекарског друштва Србије којој су из БМС
присуствовале Гордана Ђилас, Ирена Зечевић и
Татјана Ракић.

o

Читаоница за периодику и истраживачки рад БМС

САСТАНАК УРЕЂИВАЧКОГ
ОДБОРА СРПСКЕ
БИБЛИОГРАФИЈЕ ПЕРИОДИКЕ
1768–2005

У

НБС је 16. марта 2012. године одржан
састанак Уређивачког одбора Српске биб
лиографије периодике 1768–2005. Све тачке
дневног реда биле су у вези са обележавањем
април 2012 – гласило бмс – вести
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и промоцијом недавно објављеног првог тома
ове публикације и договорено је да се тим
активностима бави радна група у чијем се са
ставу из БМС налази Ката Мирић.

ПОТПИСИВАЊЕ СПОРАЗУМА О
САРАДЊИ БИБЛИОТЕКЕ САНУ,
НБС И БМС

С

поразум о сарадњи Библиотеке САНУ,
НБС и БМС којим се стичу услови за
укључивање Библиотеке САНУ у информациони
библиотечки систем Србије и доступност њене
грађе широј публици потписан је 20. марта 2012.
године у сали Председништва САНУ.

GOdi[wice, susreti, promocije...
БИБЛИОГРАФИЈА ИВЕ АНДРИЋА
ПРЕДСТАВЉЕНА У КУЛТУРНОМ
ЦЕНТРУ СРБИЈЕ У ПАРИЗУ

У

оквиру сарадње са БМС Културни центар
Србије у Паризу организовао је 4. фебру
ара 2012. године представљање Библиографи
је Иве Андрића 1911–2011, заједничко издање
Задужбине Иве Андрића, САНУ и БМС.

Са промоције

Потписивање Споразума о сарадњи Библиотеке САНУ,
НБС и БМС

Споразум су потписали председник САНУ,
академик Никола Хајдин, министар за културу
Предраг Марковић, управник БМС и Библиотеке
САНУ Миро Вуксановић и в. д. управника НБС
Дејан Ристић.

Том приликом дописни члан САНУ, управник
Библиотеке и главни уредник Библиографије
Миро Вуксановић говорио је о Иви Андрићу
и о Библиографији. О изради Библиографије
с акцентом на Андрићу на француском језику
говорила је Даниела Кермеци, једна од ауторки,
а преводилац, уједно и организатор промоције,
била је библиотекарка Соња Ивановић. Приказана је и електронска изложба о Иви Андрићу коју
је Библиотека припремила.

ЗАСЕДАЛА ОБЈЕДИЊЕНА
КОМИСИЈА ВБС

С

астанак Обједињене комисије ВБС одр
жан је 27. марта 2012. године у НБС, а из
БМС му је присуствовала Марија Јованцаи. На
састанку је припремљен плана рада Комисије за
2012. годину.
Са амбасадором Србије у Француској проф. др Душаном Т.
Батаковићем

Током боравка у Паризу, од 3. до 6. фебруара
2012, гости из БМС били су смештени у рези
денцији Амбасаде Србије, а њихов домаћин био
је амбасадор проф. др Душан Т. Батаковић.
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ЗАСЕДАО УПРАВНИ ОДБОР
ЗАДУЖБИНЕ ИВЕ АНДРИЋА

У

правни одбор Задужбине Иве Андрића,
у чијем раду је учествовао дописни члан
САНУ и управник БМС Миро Вуксановић,
усвојио је 28. марта 2012. године Извештај
о изради Библиографије Иве Андрића и Из
вештај о слању у размену и представљањима
Библиографије. Библиотека САНУ и БМС по
слале су 415 примерака Библиографије свим
народним библиотекама и научним институ
цијама у Србији, као и академијама наука и
националним библиотекама у иностранству.

180-ГОДИШЊИЦА ОСНИВАЊА
НБС

Ц

ентралној манифестацији обележавања
јубиларне 180-годишњице оснивања
НБС 28. фебруара 2012. године присуствовао
је дописни члан САНУ и управник БМС Миро
Вуксановић.

УРУЧЕЊЕ НИН-ОВЕ НАГРАДЕ

С

вечаном уручењу НИН-ове награде за нај
бољи роман у 2011. години Слободану
Тишми присуствовао је 23. јануара 2012. годи
не Миро Вуксановић, ранији добитник ове на
граде.

ПРОМОЦИЈА НОВЕ КЊИГЕ
СВЕТЛАНЕ ВЕЛМАР ЈАНКОВИЋ

Д

описни члан САНУ и управник БМС
Миро Вуксановић говорио је 23. фебруара
2012. године у Културном центру Новог Сада
о књизи Капија Балкана академика Светлане
Велмар Јанковић. Књигу је објавила Издавачка
кућа „Стубови културе”.

УРУЧЕЊЕ НАГРАДЕ „МЕША
СЕЛИМОВИЋ”

Д

описни члан САНУ и управник БМС
Миро Вуксановић, као ранији добитник,
присуствовао је уручењу Награде „Меша Се
лимовић” за 2011. годину Дејану Алексићу за
књигу песама Једино ветар 24. фебруара 2012.
године. Књигу је објавила Издавачка кућа „Имам
идеју”.

Нова читаоница НБС

Истим поводом, дан раније, заменик управ
ника БМС Новка Шокица Шуваковић и шеф
Одељења за чување и коришћење публикација
Гордана Ђилас биле су на презентацији Вир
тулене библиотеке Србије коју је одржала Ве
сна Стефановић из НБС.

Iz stranih ^asopisa
„ПРЕМЕРАВАЊЕ” НАУКЕ
Индекс научних цитата (Science citation index,
SCI) – база података, арбитар и инструмент
моћи

П

рва издања Индексa научних цитата (SCI)
објављена су у папиру, у томовима попут
телефонских именика.
Пре 50 година је настао SCI, инструмент који
је требао радикално да промени вредновање
научног достигнућа – да ли на боље, остало је
спорно.

Реферални центар БМС поседује највећу збирку Индекса
научних цитата
април 2012 – гласило бмс – вести
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Шта значи појам „добра наука”? И ко треба
то да процени: сами истраживачи или екстерни
експерти? Oво питање је дуго било предмет
расправе унутар наука. Али онда је почетком
60-их година уведена квантитативна алатка која
је требала да демократизује мерење научног
квалитета и тиме га из основа промени – SCI.
Ова база података је по први пут сакупљала не
само стручне чланке сортиране по темама – такве
библиографије актуелне науке су већ одавно
постојале – него и уз сваки чланак све цитате
који су указивали на претходне истраживачке
радове.
Значајне упутнице
SCI је требало да олакша проналажење ре
левантне литературе из неке области истра
живања. Убрзо ју је и научна социологија откри
ла као интересантну алатку. Ко кога цитира, како
се „пробија” млади научник, где настају плодне
везе између истраживачких области? Све то је
сад могло да се прочита из анализе цитираности
односно из обраде упутница између стручних
радова. Рођена је стручна област сцијентометрије,
„премеравaње” науке.
Али са индексом је и „зло квантитета” заку
цало на врата вредновања науке: почело је пре
бројавање. Онај ко је најчешће био цитиран –
важио је за најбољег истраживача – тако је укратко
гласила формула. Овај закључак није сасвим
нетачан – нико не пориче да између цитираности
и значаја неког научног рада постоји веза. Ипак
до дана данашњег и након увођења проучавања
феномена „научне цитираности” још увек је
више него нејасно шта у ствари значи цитат одно
снo упутница са једног чланка на други. Да ли
истраживачи заиста приликом цитирања указују
на најважније изворе, да ли желе цитатима да
подигну вредност свог чланка или можда само
да уваженом колеги дају референцу?

Претраживање цитираности радова у Web of Science

Питања не представљају цепидлачење. Јер чим
је уведен SCI, он је постао политичко оруђе које
14
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су консултовале научне управе и администра
ције на факултетима да би се вредновао учи
нак истраживачког особља. Подела новца и про
фесорских радних места постала је зависна од
анализе цитираности. Ту се види почетак сталне
расправе у вези са SCI.
Какав је квалитет?
Да ли је учесталост цитираности недвосми
слено у корелацији са научним квалитетом – на
то је немогуће одговорити јер постоје различите
представе о квалитету – оригиналност, утицај,
популарност, примењивост, сазнајно-теоретска
добит итд. Ако би се инструменти за унапре
ђење директно повезивали са квантитативном
количином, онда се не би награђивао „квалитет
сам по себи” него конкретни аспекти које ове
цифре исказују.
У једној полемици социолог Петер Вајнгарт
са Универзитета у Билефелду пише да се „у
међувремену предност даје истраживачком
квантитету насупрот квалитету, исто тако краткорочном учинку, а не дугорочном истражи
вачком капацитету и коначно предност се да
jе конвенционалним истраживачким калкулаци
јама”. Тако критичари ове методе из Енглескe
извештавају да је на медицинским факултетима
дошло до смањења броја клиничких истраживача,
јер лабораторијска истраживања носе собом
више цитата него клиничке студије и зато су
средства у складу с тим преусмерена.
Питање како се квалитет истраживачког учин
ка може мерити у почетку није имало везе са
ограниченим јавним средствима за правдање
пореских обвезника. Они су се сукобили са
другим проблемом: мало места у стручним
публикацијама, које су нову генерисану науку
објављивале и тиме је за истраживачку заједницу
ставили на увид ради провере ваљаности. Које
истраживање је било вредно објављивања,
одлучивале су колеге – рецензенти.
Рецензија је од почетка била метода која је
изричито обезбеђивала пролазност. Као осло
нац „алумни удружења“ оцена колега је сходно
томе увек изнова критикована. Ипак рецензија
и даље важи као одлучујући стандард прили
ком вредновања науке: изнутра, херметички и
елитно.
Рецензија и квантитативне методе сцијен
тометрије су често описиване као два фронта,
као два супортна, непомирљива гледишта. То
је, међутим, заблуда; те методе не могу лако
истиснути једна другу. У суштини је анализа
цитираности једна врста рецензијe, јер и она
мери специјалну врсту оцене рецензената за
колеге – коју они изражавају цитатима.

Добијени резултати претраживања цитираности радова
у Web od Science

Оваква процена може бити поузданија него
процена групе експерата и она има ширу
демократску подршку: истраживачки рад не
процењују рецензенти, него целокупна научна
заједница. Тако анализе цитираности могу дати
објективније додатне информације за рецензију
и код упадљивог несклада је могуће раскринкати
„сумњива” мишљења. Све у свему, доста студија
је показало да две методе не координирају лоше
– то значи, ко са рецензијом добро прође, вредно
сакупља и цитате.
Карактеристике спорта
Одлучујућа разлика између рецензијe и
квантитативних метода је такмичење. Рецензија
допушта само апсолутне одлуке: унапредити
или не, објавити или не. Са квантитативним
методама је у науку ушла карактеристика спорта:
ранг-листа, на којој универзитет, часопис или
истраживач може да се попне или падне.
Данас специјализованe базe података све више
стављају на располагање унапред конфигурисане
алгоритме који притиском на дугме обављају
рангирање. Они већ дуго сумирају не само
све цитате, него укључују и компликована
статистичка мерења, која омогућују упоређивање
различитих области науке. Тако се универзитети
или институти могу оценити, а часописи поређати
према важности. То се врши помоћу тзв. импактфактора, који је пуно допринео лошем гласу
сцијентометрије. Често се погрешно користи и
стручни часописи могу манипулисати њиме.
Још сумњивијe је помоћу SCI квантификовати
учинак самих истраживача. Ни сами заговорници
квантитативне методе не држе пуно до таквих
поједичних оцена. По Вајнгарту треба упозорити
на то, јер бројке имају сугестивну моћ и оне
доводе до (сувише) једноставних закључака:
истраживач X је прошле године био на 37. месту,
ове године је доспео на 29. местo – то изгледа
као приличан успех. Али такво померање на

ранг-листи не мора да значи ништа – превише
статистичких колебања и методички несигурних
поступака утиче на мерења. Као основно правило
може да важи да се у оквиру неке струке највише
погодака може поуздано идентификовати
помоћу анализе цитираности, али се они после
на академској лествици једва могу поуздано
сортирати јер регистар података једноставно
није ваљан – на крају крајева неки чланак се у
просеку цитира само 1,7 пута годишње.
Извештај аустралијског Пројекта истражи
вачке евалуације и политике из 2005. године
је приговарао „тренду за све чешћу примену
библиометрије аматера”. С тим феноменом је
упознат и Урс Хугентоблер са Швајцарског тех
ничког универзитета у Цириху, који је задужен
за стављање на располагање цифри евалуације
за интерне и екстерне сврхе. „Наравно да код
политичара и установа постоји жеља да се ради
са једноставним цифрама.” Али уз цифрe је увек
потребна и стручна интерпретација. На срећу
изгледа да су та времена, у којима је број цитата
директно утицао на одлуке о финансирању, за
нама.
Google „преписује”
Sci и даље појачава утицај и делује изван
граница науке. И претраживачи морају да ураде
процене да би корисницима из огромне количине
погодака понудили листу „најбољих”. Google
је за то пронашао идеалан пут – притом га је
SCI инспирисао. Претраживач броји и цитате
тј. линкове са интернет-страница. Што више
линкова, то „боље”. Критичари зато Google
називају
„претраживачем
популарности”.
Заиста на нету постоји нешто попут „победник
добија све” ефекта: добро вредноване странице
привлаче још више линкова само зато што их је
Google издвојио – и зато упадају у очи.
У међувремену су претраживачи прешли на то
да анализу структуре мреже допуне динамичним
системима, који узимају у обзир понашање
корисника: сад o доброј класификацији не
одлучује само број линкова него и број „кликова”.
О таквим идејама дискутује се и приликом
евалуације науке под појмом сцијентометрија
2.0, али неће се остварити у блиској будућности.
Прoценити вредности „клика” мишем је ионако
много теже него проценити цитате саме по
себи.
Роланд Фишер, Neue Zürcher Zeitung, 10.
август 2011.
Превела с немачког Марија Ваш
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ДАРОДАВЦИ

О

бјављивањем имена дародаваца који су
БМС поклонили књиге и часописе током
јануара, фебруара и марта 2012. године, желимо
и на овај начин да им изразимо искрену захвалност.
Бранислава Аврамовић (Нови Сад)
Мела Апић (Петроварадин)
Добрило Аранитовић (Шабац)
Душан Т. Батаковић (Париз)
Добривоје Благојевић (Чачак)
Милан Благојевић (Добој)
Јованка Божић (Ваљево)
Љубомир Бошков (Баваниште)
Љубица Бошковић (Нови Сад)
Ладислав Варга (Нови Сад)
Марија Ваш (Нови Сад)
Зоран Вељановић (Суботица)
Предраг Вранешевић (Нови Сад)
Предраг Вукић (Цетиње)
Момчило Вукићевић (Нови Сад)
Миро Вуксановић (Нови Сад)
Витомир Вулетић (Нови Сад)
Милан Вучићевић (Крушевац)
Вера Вучковић (Свилајнац)
Милена Гавриловић (Нови Сад)
Марија Гајицки (Нови Сад)
Дејан Дашић (Јагодина)
Владимир Димитријевић (Чачак)
Жарко Димић (Сремски Карловци)
Вера Добрашиновић (Београд)
Соња Довлев Бугарски (Чока)

Компактни смештај у Новом магацину БМС

Софија Довниковић (Нови Сад)
Радивој Додеровић (Нови Сад)
Лили Дукова (Нови Сад)
Срђан Ђерић (Лашко)
Гордана Ђилас (Нови Сад)
Радомир Ђорђевић (Косовска Митровица)
Анђелко Ердељанин (Нови Сад)
Бојана Жакула (Нови Сад)
Даринка Жакула (Нови Сад)
Србољуб Живановић (Лондон)
Гордана Заварко (Ветерник)
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Ирена Зечевић (Бачка Паланка)
Мирјана Зрнић (Нови Сад)
Душан Иванић (Београд)
Соња Ивановић (Нови Сад)
Рајко Игић (Чикаго)
Јелена Јергић (Шид)
Василије Јовановић (Нови Сад)
Георг Јовановић (Нови Сад)
Драгана Јовановић (Нови Сад)
Светозар Н. Јовановић (Београд)
Марија Јованцаи (Нови Сад)
Бранислав Јованчић (Ниш)
Драгољуб Јуришин (Нови Сад)
Даниела Кермеци (Нови Сад)
Марија Кнежевић (Београд)
Јелена Ковачек Светличић (Нови Сад)
Василије Ђ. Крестић (Београд)
Милутин А. Љешевић (Београд)
Вања Миличић (Нови Сад)
Миладин Милосављевић (Превешт)
Бранко Мићић (Нови Сад)
Оливера Михајловић (Нови Сад)
Вукосава Модић (Београд)
Јелена Мрђанов (Нови Сад)
Далибор Недвидек (Нови Сад)
Благоја Николовски (Београд)
Петар Пејовић (Барајево)
Миленко Пекић (Београд)
Лазар Попара (Нови Сад)
Дарко Првуљ (Нови Сад)
Бранка Протић Гава (Нови Сад)
Миљана Радић (Нови Сад)
Александар Радовић (Нови Сад)
Милорад Родић (Нови Сад)
Нада Роквић (Бачка Паланка)
Марко Сабовљевић (Београд)
Свенка Савић (Нови Сад)
Милан Совиљ (Ваљево)
Владислав Сотировић (Виљнус)
Љиљана Стаменовић (Сремски Карловци)
Драган Станић (Нови Сад)
Мирјана Д. Стефановић (Нови Сад)
Душан Стојковић (Младеновац)
Габриела Теглаши Велимировић (Нови Сад)
Недељко Терзић (Сремска Митровица)
Бошко Томашевић (Батајница)
Миливоје Трнавац (Гојна Гора)
Будимир Фрка (Нови Сад)
Петер Хајнерман (Нови Сад)
Ото Хорват (Фиренца)
Душан Чампраг (Нови Сад)
Оливера Шербеџија (Сремски Карловци)
Александра Шиндић (Бања Лука)
Данко Шипка (Flagstaff, САД)
Злата Шмит (Нови Сад)
Маја Штрбац (Нови Сад)

Алта Нова (Београд)
Апостроф (Београд)
Архитектонски факултет (Београд)
Астрономска опсерваторија (Београд)
Аустријска амбасада (Београд)
Библиотекарско друштво Србије (Београд)
Буњевачка матица (Суботица)
Војнотехнички институт (Београд)
Галерија Матице српске (Нови Сад)
Галерија Рима (Крагујевац)
Градска библиотека Лајковац
Друштво књижевника Војводине (Нови Сад)
Економика (Ниш)
Економски факултет (Крагујевац)
Задужбина Иве Андрића (Београд)
Институт за рударство и металургију (Бор)
Институт за сточарство (Земун)
Институт за филозофију и друштвену теорију
(Београд)
International Labour Office (Женева)
Iskra Periodicals (Birmingham)
Историјски архив (Сента)
Историјски институт (Београд)
Јасен (Београд)
Канадски Србобран (Хамилтон)
Канцеларија Националног савета за
децентрализацију (Београд)
Кинеска амбасада (Београд)
Књижевна заједница (Суботица)
Коло српских сестара Епархије бачке (Нови
Сад)
Korea Foundation (Сеул)
Криминалистичко-полицијска академија
(Београд)
Krug Commerce (Београд)
Културни центар Новог Сада
Манастир Хиландар (Света Гора)
Машински факултет (Ниш)
Министарство рада и социјалне политике
(Београд)
Мост Арт (Земун)
Музеј града Београда
Народна банка Србије (Београд)
Народна библиотека (Бор)
Народна библиотека (Добој)
Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“
(Нови Пазар)
Народна библиотека „Јован Поповић“
(Кикинда)
Народна библиотека Србије (Београд)
Народна библиотека „Стеван Сремац“ (Ниш)
Народна скупштина Републике Србије
(Београд)
Народни музеј (Панчево)
Народни музеј (Чачак)
Open Society Fund (Њујорк)

Планинарски савез Србије (Београд)
Планинарско-смучарски савез Војводине (Нови
Сад)
Пољопривредни факултет (Нови Сад)
Правни факултет (Нови Сад)
Правни факултет Универзитета Унион (Београд)
Православни богословски факултет (Београд)
Републички завод за статистику (Београд)
Sirius & Color Design (Чока)
Словачки издавачки центар (Бачки Петровац)
Специјална болница за психијатријске болести
„Др Лаза Лазаревић” (Београд)
Српско друштво за заштиту вода (Београд)
Српско народно позориште (Нови Сад)
Српско удружење за маркетинг (Београд)
Српско хемијско друштво (Београд)
Standard-Media (Петроварадин)

Општа читаоница БМС

STEPI (Сеул)
Технички факултет (Чачак)
Технолошки факултет (Нови Сад)
Трећи трг (Београд)
Удружење Паштровића и пријатеља
Паштровића у Београду „Дробни пијесак”
Удружење ратних добровољаца1912-1918,
њихових потомака и поштовалаца (Београд)
Удружење филмских уметника Србије (Београд)
УНЕСКО (Париз)
Универзитет у Нишу
Универзитет у Новом Саду
Универзитетска библиотека „Светозар
Марковић” (Београд)
Учитељски факултет (Београд)
Факултет драмских уметности (Београд)
Факултет техничких наука (Нови Сад)
ФАО (Рим)
Филозофски факултет (Нови Сад)
Филолошко-уметнички факултет (Крагујевац)
Хелсиншки одбор за људска права у Србији
(Београд)
Центар за либерално-демократске студије
(Београд)
Центар за научна истраживања САНУ и
Универзитета у Крагујевцу (Крагујевац)
Clio (Београд)
април 2012 – гласило бмс – вести
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НОВЕ КЊИГЕ
(У штампи)

О

бјављујемо 436 наслова нових књига и
електронских публикација, осим уџбеника
за основне и средње школе, које су припремље
не за штампу или су објављене у Војводини у
протекла три месеца (јануар, фебруар, март) 2012.
године. Скраћени записи су из компјутерске базе
БМС, а на основу каталогизације нових књига. У
поменутом периоду укупно су урађена 582 CIP
записа.
А, Б, В
АГИЋ, Мара
Кратко! Јасно! : српски језик : сажет преглед граматике,
књижевности и правописа за ученике основне школе
/ Мара Агић, Анђелка Нинковић ; [илустрације Лука
Дробац]. - Нови Сад : Школска књига, 2012. - 77 стр. :
илустр. ; 30 cm
АДАМОВИЋ-Шаула, Јелена
Даљинске дирке / Јелена Адамовић Шаула. - Рума :
Градска библиотека “Атанасије Стојковић”, 2012. - 160
стр. : илустр. ; 21 cm
АЛЕКСАНДРОВИЋ, Марија
Bacila sam jabuku u peć : romske epsko-lirske i lirske
pesme - starija i nova beleženja: klasifikacija, teme, značenja
/ Marija Aleksandrović. - Novi Sad : Zavod za kulturu Vojvodine, 2012. - 309 str. ; 21 cm
АЛЕКСИЋ, Љиљана
Osnovi projektovanja zgrada : priručnik za studente / Ljiljana Aleksić. - Subotica : Građevinski fakultet, 2012. - 57 str. :
ilustr. ; 24 cm
АЛЕРГИЈСКЕ биљке / Ружица Игић и сарадници. Нови Сад : Природно-математички факултет, Департман
за биологију и екологију : “Врело”, друштво за исхрану и
заштиту животне средине, 2012. - 390 стр. : илустр. ; 24 cm
АНДЕРСЕН, Ханс Кристијан
Ружно паче : избор Андерсенових бајки / Ханс
Кристијан Андерсен ; приредио Ласло Блашковић ст. ;
[превод с данског Петар Вујичић ; илустровао Стеван
Брајдић]. - 4. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи, 2012. 63 стр. : илустр. ; 17 cm
АНДРИЋ, Александар
Песме / Александар Андрић. - Бачка Паланка :
Штампарија Станишић, 2012. - 28 стр. ; 20 cm
АНДРИЋ, Иво
Деца и друге приповетке : избор / Иво Андрић ;
приредио Ласло Блашковић ст. - 3. изд. - Нови Сад :
Ризница лепих речи, 2012. - 110 стр. ; 17 cm
АНТИЋ, Мирослав
Ту где почиње небо : избор из дела / Мирослав Антић ;
приредио Зоран Пеневски. - 2. изд. - Нови Сад : Stylos art,
2012. - [152] стр. : илустр. ; 25 cm
АНТУЛА, Јован
Емоције у политици / Јован Антула. - Нови Сад :
Прометеј, 2012. - 147 стр. : илустр. ; 20 cm
APORIJE multikulturalizma / priredili Alpar Lošonc i Dragan Prole. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2012. - 132 str.
; 24 cm
АРХЕОЛОШКА топографија општине Нови Кнежевац
/ [уредник Станко Трифуновић]. - Нови Сад : Музеј
Војводине : Покрајински завод за заштиту споменика
културе, 2012. - 377 стр. : илустр. ; 30 cm
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БАБИЋ, Биљана
Naučimo srpski 1 i 2 : rečnik glagola / Biljana Babić. Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, Centar za srpski jezik kao strani, 2011. - 540 str. ; 21 cm
БАБИЋ, Бранко
Заштита и спасавање. Књ. 1 / Бранко Бабић. - Нови Сад
: Висока техничка школа струковних студија, 2012. - 236
стр. : илустр. ; 24 cm
БАБИЋ, Љиљана
Sušenje i skladištenje / Ljiljana Babić, Mirko Babić. - 2.
izd. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2012. - VI, 306 str. :
ilustr. ; 24 cm
БАБИЋ, Милена
Рукопис нежности / Милена Бабић. - Ириг : Друштво
Ирижана, 2012. - 69 стр. : ауторова слика ; 21 cm
БАБОВИЋ, Јован
Tihi gorostas / Jovan Babović. - Novi Sad : Feljton, 2012. 194 str. : ilustr. ; 20 cm

Каталог БМС
БАЛЏЕР, Ентони
Engleski / Anthony Bulger ; ilustracije Ž.-L. [Jean-Louis]
Gussé ; preveo i prilagodio Branko Rakić. - 2. izd. - Novi Sad
: Riznica lepih reči, 2012. - XVII, 690 str. : ilustr. ; 24 cm
БАРАТ, Андраш
Основна школа “Фејеш Клара” = Fejős Klára Általános
Iskola : 1812-2012 / [аутори Андраш Барат, Золтан Чемере,
Лазар Демић ; преводилац Виолета Момић]. - Кикинда =
Nagykikinda : Историјски архив, 2012. - 250 стр. : илустр.
; 24 cm
БАРЗУТ, Драгослава
Zlatni metak / Dragoslava Barzut. - Kikinda : Narodna
biblioteka “Jovan Popović”, 2012. - 83 str. ; 18 cm
БАРЈАКТАРЕВИЋ, Милијана
Само ти пиши : изабране колумне објављене у
Сремским новинама од 2009. до 2012. године / Милијана
Барјактаревић ; [илустрације Јелена Секулић-Вољанек].
- Сремска Митровица : Сремске новине, 2012. - 170 стр. :
илустр. ; 21 cm
БАСТА, Богдан
За њихову и нашу душу / Богдан Баста. - Зрењанин :
“Београд”, 2012. - 150 стр. ; 21 cm
БЕЛЕГИШАНИН, Милан
Шапутање живота / Милан Белегишанин. - Нови Сад :
Позоришни музеј Војводине, 2012. - 96 стр. : илустр. ; 20
cm
БЕЛИЋ, Бранко Б.
Два села у северном Банату Беодра и Плевна (Карлово,
Драгутиново) данас Ново Милошево : од најстаријих
времена до 1918. године : прилози за историјску
монографију / Бранко Б. Белић. - Кикинда : Историјски
архив, 2012. - 397 стр. : илустр. ; 27 cm

BENE, Annamária
A vajdasági magyarok nyelvhasználati szokásairól : szocio- és pszicholingvisztikai tanulmányok / Bene Annamária.
- Becse : A. Bene : Lux Color Printing, 2012. - 88 str. : ilustr.
; 23 cm
BENCSIK, Emese
A kert labirintusai : versek / Bencsik Emese ; [Dodony Anikó illusztrációival]. - Újvidék : Forum, 2012. - 87 str. : ilustr.
; 20 cm
БЕЋИЋ, Александар
Svi naši razvodi i ostale porodične priče : autobiografija sa
neznatno izmenjenim detaljima / Aleksandar Bećić. - Novi Sad
: Kuća dobre knjige, 2012. - 160 str. ; 21 cm
BEŠLIN, Stipan
Tajanstvenosti trag / Stipan Bešlin ; [predgovor Sanja
Vulić i Marija Šeremešić]. - Sombor : Urbani Šokci, 2011. 120 str. ; 21 cm
BINZBERGER, Peter
Seelenliebe : von Finden und Höherstreben / Peter Binzberger. - Novo Miloševo : Banater Kultur-Zentrum, 2012. 191 str. ; 21 cm
БЛОК, Александар Александрович
Песме и поеме / Александар Блок ; одабрао и препевао
Радојица Нешовић. - Нови Сад : Академска књига, 2012. 350 стр. ; 21 cm
BOAROV, Dimitrije
Vajdaság politikai története : harminchárom fejezetben /
Dimitrije Boarov ; [fordította Nagy Georgina]. - Újvidék : Forum, 2012. - 245 str. ; 23 cm
БОГДАНОВ, Војислав
Драма добриначке безданске вечери / Војислав
Богданов. - Ривица : Месна заједница, 2012. - 45 стр. ; 24
cm
БОГДАНОВ, Војислав
Ђока Чаканац : приповетка / Војислав Богданов. Ривица : Месна заједница, 2012. - 9 стр. ; 24 cm
БОГДАНОВ, Војислав
Исповест Добринчана / Војислав Богданов. - Ривица :
Месна заједница, 2012. - 59 стр. ; 24 cm
БОГДАНОВ, Војислав
Фрушкогорски мачкара. Књ. 2 / Војислав Богданов. Ривица : Месна заједница, 2012. - 92 стр. ; 24 cm
БОГДАНОВ, Војислав
Фрушкогорски мачкара. Књ. 3 / Војислав Богданов. Ривица : Месна заједница, 2012. - 194 стр. ; 24 cm
БОГДАНОВИЋ, Борислав
Корак по корак - раскорак / Борислав Богдановић. Мачванска Митровица : Принтекс, 2012. - 70 стр. ; 21 cm
БОДРОЖИЋ, Јован
Врела суза из сивог камена / Јован Бодрожић. - Инђија
: Књижевни клуб “Мирослав Мика Антић”, 2012. - 342
стр. : ауторова слика ; 21 cm
БОЖИЋ-Трефалт, Вера
Приручник за полагање стручног испита о практичној
оспособљености лица за обављање послова безбедности и
здравља на раду и послова прегледа и испитивања опреме
за рад и испитивања услова радне околине. Књ. 1, [Збирка
прописа] / Вера Божић-Трефалт, Симо Косић, Божо
Николић. - 7. допуњено изд. - Нови Сад : Висока техничка
школа струковних студија, 2012. - X, 472 стр. : табеле ; 25
cm
БОЖИЋ-Трефалт, Вера
Приручник за полагање стручног испита о практичној
оспособљености лица за обављање послова безбедности
и здравља на раду и послова прегледа и испитивања
опреме за рад и испитивања услова радне околине. Књ.
2, [Процена ризика] / Вера Божић-Трефалт, Симо Косић,
Божо Николић. - 7. допуњено изд. - Нови Сад : Висока
техничка школа струковних студија, 2012. - X, 272 стр. :
илустр. ; 25 cm

БОРН, Едмунд
Priručnik za prevazilaženje anksioznosti i fobija / Edmund
Born ; [prevod sa engleskog jezika Tamara Boškić, Snežana
Gavrilović, Miroslav Kozarski]. - 2. izd. - Novi Sad : Magona,
2012. - XII, 432 str. ; 24 cm
БОСАНЧИЋ, Душко
Исправљање криве Дрине / Душко Босанчић,
Милорад Бибин. - 1. изд. - Житиште : Библиотека “Бранко
Радичевић”, 2012. - 92 стр. ; 20 cm
БОШКОВИЋ, Мило
Krivično pravo / Milo Bošković. - Novi Sad : Unija fakulteta Jugoistočne Evrope : Fakultet za pravne i poslovne studije, 2012. - 568 str. ; 24 cm
БОШКОВИЋ, Мило
Socijalna patologija / Milo Bošković. - Novi Sad : Unija
fakulteta Jugoistočne Evrope, 2012. - 280 str. ; 24 cm
БОШКОВИЋ, Мићо
Kriminalistika : metodika - operativa / Mićo Bošković,
Zdravko Skakavac. - Novi Sad : Fakultet za pravne i poslovne
studije “Dr Lazar Vrkatić”, 2012. - 332 str. : ilustr. ; 24 cm
БРАЈКОВИЋ, Драгомир
Повратак у Писану Јелу : изабране песме / Драгомир
Брајковић ; избор и предговор Слободан Ракитић. - 1. изд.
- Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа
; Нови Сад : Orpheus, 2012. - 345 стр. ; 21 cm
БРОНТЕ, Шарлот
Džejn Ejr / Šarlot Bronte ; prevela Radmila Todorović ;
[ilustracije F. H. Townsend]. - Novi Sad : Kuća dobre knjige,
2012. - 652 str. : ilustr. ; 21 cm
БУДАЛИЋ, Елвира
Укроћена страст / Елвира Будалић. - Петроварадин :
Alfagraf, 2012. - 72 стр. ; 21 cm
БУДАЋ, Љубица
Архиви у Војводини / аутори Љубица Будаћ, Милена
Поповић Субић. - Нови Сад : Друштво архивских радника
Војводине, 2012. - 37 стр. : илустр. у бојама ; 22 x 22 cm
БУИНАЦ, Јелена
Krhotine od mene : sabrane pesme / Jelena Buinac. - Ruma
: Srpska knjiga M : Udruženje Srba u Hrvatskoj, 2012. - 93 str.
; 21 cm
БУЛАТОВИЋ, Анђелка
Priprema dece za polazak u školu : praktikum za studente visokih škola struktovnih studija za obrazovanje vaspitača
/ Anđelka Bulatović, Vlasta Sučević. - Novi Sad : Znatiželja,
agencija za izdavačku delatnost, 2012. - 119 str. : ilustr. ; 24
cm
БУРА, Никола
Без обдукције : књига о епидемији великих богиња
у Србији 1972. године : верна реконструкција догађаја
/ Никола Бура. - Нови Сад : Прометеј, 2012. - 117 стр. :
илустр. ; 20 cm
ВАСИЋ, Драгиша
Драгиша Васић / приредио Марко Недић. - Нови Сад :
Издавачки центар Матице српске, 2012. - 392 стр. ; 24 cm
ВЕЈИНОВИЋ, Славко
Задужбинарство код Срба / Славко Вејиновић. Београд : Вукова задужбина ; Нови Сад : Прометеј, 2012. 407 стр. : илустр. ; 24 cm
ВЕЉАНОВИЋ, Зоран
Добровољачка колонија Мишићево : 1918-1941 :
прилози за историју добровољачких колонија у Војводини
: архивска грађа и извори / Зоран Вељановић. - Нови Сад
: Мало историјско друштво ; Мишићево : Дом културе
“Мишићево”, 2012. - 210 стр. : илустр. ; 20 cm
ВЕЉАНОВИЋ, Зоран
Устави и правила Српске читаонице у Суботици у
XIX и XX веку : прилози за историју српске читаонице у
април 2012 – гласило бмс – вести
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Суботици : архивска грађа и извори / Зоран Вељановић.
- Нови Сад : Мало историјско друштво ; Суботица : Клуб
љубитеља лепих уметности Aliass, 2012. - 214 стр. :
илустр. ; 21 cm
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Соња
Преводилачка поетика Ивана В. Лалића / Соња
Веселиновић. - Нови Сад : Академска књига, 2012. - 296
стр. ; 18 cm
ВИМИЋ, Ђорђе Д.
Зов српских гробаља и беспућа у туђини / Ђорђе
Д. Вимић. - Рума : Градска библиотека “Атанасије
Стојковић”, 2012. - 148 стр. : илустр. ; 20 cm
ВИРАГ, Габор
Škola koja traje. 2 / Gabor Virag, Pal Červenak ; [prevod
Marta Celuška Apostolović]. - Dopunjeno i redigovano izd. Bačka Topola : Osnovna škola “Čaki Lajoš”, 2012. - 102 str. :
ilustr. ; 25 cm
VIRÁG, Gábor
Az iskola. 2 / Virág Gábor, Cservenák Pál. - Bővítettjavított kiad. - Topolya : Csáki Lajos Általános Iskola, 2012. 102 str. : ilustr. ; 25 cm
ВИСОКА школа - Академија Српске православне цркве за
уметности и консервацију (Београд)
Статут ; Правилници ; Стратегија 2010-2016. /
Висока школа - Академија Српске православне цркве
за уметности и консервацију. - Београд : Висока школа
- Академија Српске православне цркве за уметности и
консервацију, 2012. - 117 стр. ; 24 cm
ВИТЕЗ, Григор
Шевина јутарња песма / Григор Витез ; [приредио и
уредио Иван Јелинић]. - 2. изд. - Нови Сад : Ризница лепих
речи, 2012. - 48 стр. ; 17 cm
ВЛАХОВИЋ, Бранислав
Marketing vina Vojvodine / Branislav Vlahović. - Novi
Sad : ABM ekonomik, 2012. - 192 str. : ilustr. ; 22 x 22 cm
ВЛАХОВИЋ, Радован
O zavičajnim piscima i slikarima / Radovan Vlahović. Novo Miloševo : Banatski kulturni centar, 2012. - 106 str. ; 21
cm
ВЛАХОВИЋ, Радован
О писцима и сликарима / Радован Влаховић. - Ново
Милошево : Банатски културни центар, 2012. - 96 стр. ; 21
cm
VLAHOVIĆ, Radovan
Mein Herr / Radovan Vlahović ; eine Übersetzung von Johann Lavundi ; [illustrationen Senka Vlahović Filipov]. - 1.
Aufl. - Novo Miloševo : Banater Kultur-Zentrum, 2012. - 45
str. : ilustr. ; 21 cm
VLAHOVIĆ, Radovan
Unangekündigt wie der Tod : Facebook Notizen I / Radovan Vlahović ; [aus dem Serbischen übersetzt von Daliborka
Stojanović ; fotos Dragan Belić]. - 1. Aufl. - Novo Miloševo :
Banater Kultur-Zentrum, 2012. - 102 str. : fotogr. ; 21 cm
ВОЈНИЋ Пурчар, Петко
Odlazak Pauline Plavšić : roman / Petko Vojnić Purčar. Novi Sad : P. Vojnić Purčar, 2012. - 137 str. ; 21 cm
ВУЈАНОВИЋ, Чедомир
Челебић : гнијездо и проклетство / Чедомир Вујановић.
- Нови Сад : Сајнос, 2012. - 171 стр. : илустр. ; 24 cm
ВУЈИЧИЋ, Јован
За истином / Јован Вујичић. - 2. допуњено изд. Житиште : Библиотека “Бранко Радичевић”, 2012. - 102
стр. : илустр. ; 20 cm
ВУЈКОВ, Даница
Небеска шума / Даница Вујков ; приредио Никола
Страјнић. - Нови Сад : Градска библиотека, 2011. - 150
стр. ; 21 cm
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ВУЈОВИЋ, Душанка
Граматоломија : прегледна граматика српскога језика
/ Душанка Вујовић ; [илустрације Лазо Сатмари]. Допуњено и измењено изд. - Београд : Школа плус, 2012. 145 стр. : илустр. ; 27 cm
ВУЈЧИЋ, Никола
Докле поглед допире и нове песме / Никола Вујчић. Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2012. - 119 стр. ;
22 cm
ВУКАШИНОВИЋ, Димитрије
212 - плус 1 и кусур / Димитрије Вукашиновић. - 1.
изд. - Рума : Српска књига М, 2012. - 84 стр. ; 20 cm
VUKOV Raffai, Éva
Az örökíró, a hémijszka és ami körülöttük van : a magyar
nyelvhasználat vajdasági terei: nyelvi tervezés és oktatás / Vukov Raffai Éva. - Szabadka : Életjel Könyvek, 2012. - 139 str.
: ilustr. ; 21 cm
ВУКОВИЋ, Зоран
Комитет 300 и светска економска криза / Зоран
Вуковић. - Нови Сад : Бистрица, 2012. - 38 стр. ; 21 cm
ВУЛОВИЋ, Владислав
Кикинда : прилози обнови историјског и културног
памћења / Владислав Вуловић. - Кикинда : Envirotech,
2012. - 296 стр. : илустр. ; 24 cm
ВУЧУРОВИЋ, Дамјан
Projektovanje bioprocesa : zbirka zadataka / Damjan Vučurović, Siniša Dodić, Stevan Popov. - Novi Sad :
Tehnološki fakultet, 2012. - 245 str. : ilustr. ; 24 cm
Г, Д, Ђ
ГАВРИЛОВИЋ, Владимир М.
Изабрана дела. Роман “Тотал хаос” и други
недовршени романи / Владимир М. Гавриловић. - Нови
Сад : В. М. Гавриловић, 2012. - 400 стр. ; 21 cm
GARAY, Béla
Magyar műkedvelők az őrhelyen : a Népkör amatőr színjátszó társulatának története / Garay Béla. - Szabadka : Életjel
Könyvek, 2012. - 296 str. : fotogr. ; 21 cm
ГЕНЕВАЈН, Јован
Srce moje duše : pesme / Jovan Genevajn-Jovgen. - Novi
Sad : J. Genevajn, 2012. - [5], 60 listova : autorova slika ; 21
cm
ГИЈО, Рене
Бела грива / Рене Гијо ; приредио Ласло Блашковић ст.
- 4. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи, 2012. - 79 стр. ;
17 cm
GINEKOLOGIJA / [autori Bjelica Artur ... et al.] ;
urednici Srđan Đurđević, Vesna Kopitović i Aleksandra
Kapamadžija. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2011. - XX,
317 str. : ilustr., fotogr. u bojama ; 24 cm
ГОЛОЧОРБИН-Кон, Светлана
Praktikum iz farmaceutske tehnologije : tečni i polučvrsti
preparati / Svetlana Goločorbin-Kon, Mladena Lalić-Popović.
- Novi Sad : Ortomedics, 2012. - 174 str. ; 24 cm
ГОЛУБОВИЋ, Михајло
Хвала ти за мир у свету / Михајло Голубовић. Сремски Карловци : Каирос, 2012. - 152 стр. ; 20 cm
ГРАХОВАЦ, Спасоје
Позне романсе / Спасоје Граховац ; препев на
румунски���������������������������������������������
Иво�����������������������������������������
��������������������������������������������
Мунћан����������������������������������
����������������������������������������
= Romanţe târzii / Spasoje Grahovac ; versiune în limba românǎ Ivo Muncian. - Житиште :
Библиотека “Бранко Радичевић”, 2012. - 45 стр. ; 21 cm
ГРГУРЕВИЋ, Сандра
Када срце запева / Сандра Гргуревић. - Нови Сад :
Савез књижевника у отаџбини и расејању, 2012. - 112 стр.
; 21 cm

ГРИМ, Јакоб
Мачак у чизмама : избор бајки / Браћа Грим ; приредио
Ласло Блашковић ст. ; [превео Бранимир Живојиновић ;
илустровао Стеван Брајдић]. - 5. изд. - Нови Сад : Ризница
лепих речи, 2012. - 64 стр. : илустр. ; 17 cm
ГРУЈИЋ, Оља
Avanture stanara / Olja Grujić. - Zrenjanin : Illusion press,
2012. - 367 str. ; 24 cm
ДАВИДОВИЋ, Стеван
Na krovu Evrope : prilog za monografiju Kuglaškog kluba “Jedinstvo” Novi Bečej / Stevan Davidović. - Novi Bečej :
Narodna biblioteka, 2011. - 40 str. : ilustr. ; 22 cm

Општа читаоница БМС
ДАЛМАЦИЈА, Мирко М.
Очи боје неба / Мирко М. Далмација. - Нови Сад :
Прометеј, 2012. - 205 стр. ; 20 cm
ДАМЈАНОВИЋ, Томислав
Основе уређења и заштите земљишне територије и
поседа у Србији / Томислав Дамјановић, Павел Бенка. Нови Сад : Пољопривредни факултет, 2011. - XXVI, 636
стр. : илустр. ; 30 cm
ДАНОЈЛИЋ, Милован
Мартовско сунце : избор из поезије за децу / Милован
Данојлић ; приредио Ласло Блашковић ст. ; [илустровао
Стеван Брајдић]. - 4. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи,
2012. - 62 стр. : илустр. ; 17 cm
ДЕСПОТОВ, Војислав
Konac dvadesetog veka : vežbe budućnosti / Vojislav Despotov. - Novi Sad : Misao, 2012. - 245 str. ; 21 cm
ДЕФО, Данијел
Робинзон Крусо / Данијел Дефо ; приредио Ласло
Блашковић ст. - 5. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи,
2012. - 271 стр. ; 17 cm
ДЕЦА воле чудне ствари : избор из савремене поезије
за децу југословенских народа и националних мањина
/ приредио Ласло Блашковић ст. ; [илустровао Стеван
Брајдић]. - 5. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи, 2012. 64 стр. : илустр. ; 17 cm
ДИВНО чудо : избор из светске поезије и прозе за
децу / приредио Ласло Блашковић ст. ; [илустровао Стеван
Брајдић]. - 4. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи, 2012. 64 стр. : илустр. ; 17 cm
DIGITALNE medijske tehnologije i društveno-obrazovne
promene : medijska istraživanja: zbornik radova III / [urednik
Dubravka Valić Nedeljković]. - Novi Sad : Filozofski fakultet,
Odsek za medijske studije, 2012. - 307 str. : ilustr. ; 24 cm
ДОБИТНИЦИ Награде Павле Марковић Адамов :
(1988-2010) / приредила Даница Вујков. - Бачка Паланка
: Логос ; Сремски Карловци : Карловачка уметничка
радионица, 2012. - 158 стр. ; 24 cm

ДОВЛЕВ-Бугарски, Соња
Nisi sam / Sonja Dovlev-Bugarski. - Čoka : Sirius & color
design, 2012. - 12 str. ; 15 cm
DOVLEV-Bugarski, Sonja, 1972Nem vagy egyedül / Sonja Dovlev-Bugarski. - Csóka : Sirius & Color Design, 2012. - 16 str. : ilustr. ; 15 cm
ДОКМАНОВИЋ, Мирјана
Globalizacija i razvoj zasnovan na ljudskim pravima iz rodne perspektive : doktorska disertacija / Mirjana
Dokmanović. - Novi Sad : Pokrajinski zavod za ravnopravnost
polova, 2012. - 210 str. ; 24 cm
ДРАГОВИЋ, Марија
Време је за молитву / Марија Драговић. - Нови Сад :
Прометеј ; Куцура : КПД Док, 2012. - 80 стр. : илустр. ; 20
cm
ДРЧА, Јанко
Društvo i stari / Janko D. Drča. - Novi Sad : Prometej,
2012. - 234 str. ; 24 cm
ДУКИЋ-Мијатовић, Маријана
Међународно приватно право / Маријана ДукићМијатовић. - Нови Сад : Правни факултет за привреду и
правосуђе, 2012. - 306 стр. ; 24 cm
ДУЧИЋ, Јован
О жени, о срећи, о љубави / Јован Дучић. - Сремски
Карловци : Каирос, 2012. - 159 стр. ; 17 cm
ЂОРЂЕВИЋ, Драгомир Р.
Savremene mikroekonomske analize : test. 1 / Dragomir
R. Đorđević. - Novi Sad : Fakultet za ekonomiju i inženjerski
menadžment, 2012. - 45 str. ; 24 cm
ЂОРЂЕВИЋ, Драгомир Р.
Savremene mikroekonomske analize : test. 2 / Dragomir
R. Đorđević. - Novi Sad : Fakultet za ekonomiju i inženjerski
menadžment, 2012. - 87 str. ; 24 cm
ЂУКИЋ, Драгутин А.
Priručnik za vežbe iz mikrobiologije / Dragutin A.
Đukić, Snežana S. Đorđević, Leka G. Mandić. - Novi Sad :
Budućnost, 2012. - 129 str. : ilustr. ; 24 cm
ЂУРЂЕВ, Поп Д.
Aversi i versi : pisci na novčanicama evropskih država /
Pop D. Đurđev ; likovno oblikovanje knjige Nela Tatalović. Novi Sad : Zmajeve dečje igre, 2012. - 127 str. : ilustr. ; 32 cm
Е, Ж, З
ЕПШТЕЈН, Михаил Наумович
Философија љубави : љубав у пет димензија / Михаил
Епштејн ; превела с руског Радмила Мечанин. - Сремски
Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, 2012. - 361 стр. ; 23 cm
ЕРИЋ, Добрица
Плави сањар : избор поезије за децу / Добрица Ерић
; [приредио Ласло Блашковић ст. ; илустровао Стеван
Брајдић]. - 5. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи, 2012. 47 стр. : илустр. ; 17 cm
ЕТИНСКИ, Родољуб
Међународно јавно право / Родољуб Етински, Сања
Ђајић. - 5. измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Правни
факултет, 2012. - XI, 646 стр. ; 24 cm
EUROPEAN language portfolio = Portfolio européen
des langues = Europäisches Sprachenportfolio = Европска
језичка биографија. - Novi Sad : Mala velika knjiga, 2012. 1 knj. (razl. pag.) : obrasci ; 31 cm
EUTANAZIJA 2009-2011 / [uredili Silvia Dražić, Slobodan Stošić, Relja Dražić ; fotografije Slobodan Stošić, Jelena
Vladušić, Marija Kostić ; prevod na engleski Svetozar Poštić].
- Novi Sad : Futura publikacije : Multimedijalni centar “Led
art”, 2012. - 187 str. : fotogr. ; 24 cm
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ЖДРАЛЕ, Радован
Здрави 100 година : књига о храни и здрављу / Радован
Ждрале ; [илустрације Ратомир Димитријевић]. - Нови
Сад : Прометеј, 2012. - 231 стр. : илустр. ; 20 cm
ŽIVANOV, Mirjana
Homeopathy in practice / Mirjana Živanov ; [translated by
Andreas Kelemen]. - Novi Sad : M. Živanov, 2012. - 140 str. :
ilustr. ; 22 cm
ЖИВКОВ, Ненад
Професионалац : (песме за децу) / Ненад Неша
Живков. - Бачка Паланка : Књижевни клуб “Дис”, 2012. 48, 50 стр. : илустр. ; 20 cm
ЖИВОТНА средина у Аутономној Покрајини
Војводини : стање - изазови - перспективе / [уредници
Слободан Пузовић, Христина Радовановић-Јовин]. Нови Сад : Покрајински секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине, 2012. - 396 стр.
: илустр. ; 30 cm
ЗАКОНИК цара Стефана Душана / [уводна студија
и превод законика на савремени српски језик Ђорђе
Бубало]. - Света Гора : Манастир Хиландар ; Нови Сад :
Православно удружење “Свети Сава”, 2012. - 214 стр. :
илустр. ; 24 cm
ZAPOŠLJAVANJE osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji / Goran Lončar ... [et al.]. - Novi Beograd : Centar za orijentaciju društva, 2012. - 112 str. ; 24 cm
ЗЕЛЕНОВИЋ, Вера
Marketing u bankarstvu / Zelenović Vera. - Bečej : Proleter, 2012. - VII, 264 str. : ilustr. ; 24 cm
ЗЕЛЕНОВИЋ, Драгутин
Технологија организације индустријских система предузећа = (The technology of organization of industrial systems - enterprises) / Драгутин Зеленовић. - 3. обновљено
изд. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2012. - 464 str.
: ilustr. ; 24 cm
ЗИДАРЕВИЋ, Татјана
Деца чувају природу / Татјана Зидаревић. Петроварадин : Футура, 2012. - 10 стр. : илустр. ; 20 cm
ЗИСКИНД, Патрик
Golub / Patrik Ziskind ; prevela s nemačkog Marija Ančić.
- Novi Sad : Solaris, 2012. - 250 str. ; 20 cm
ЗНА он унапред и други драмски текстови : избор
/ приредио Ласло Блашковић ст. ; [илустровао Стеван
Брајдић]. - 5. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи, 2012. 60 стр. : илустр. ; 17 cm
A ZSIDÓ Szabadka / [szerkesztette Negyela László Márk].
- Szabadka : Tuum Egyesület, Zsinagóga.com Műhelye, 2012.
- 24 str. : ilustr. ; 15 x 22 cm
ЗУКОВИЋ, Слађана
Porodica kao sistem : funkcionalnost i resursi osnaživanja
/ Slađana Zuković. - Novi Sad : Pedagoško društvo Vojvodine,
2012. - 199 str. : ilustr. ; 23 cm
И, Ј, К
IZVEŠTAJ o realizaciji godišnjeg programa mera za
sprovođenje odgajivačkog programa u stočarstvu AP Vojvodine za 2011. godinu. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, Departman za stočarstvo, 2012. - 199 str. : ilustr. ; 30 cm
ИНЂИЋ, Душанка
Praktikum iz fitofarmacije : (fungicidi, zoocidi) : za studente Poljoprivrednog fakulteta / Dušanka V. Inđić, Slavica M.
Vuković. - 1. izd. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2012. 201 str. : ilustr. ; 24 cm
ИНКЛУЗИВНО образовање : од педагошке концепције
до праксе : тематски зборник. - Нови Сад : Филозофски
факултет, Одсек за педагогију, 2011. - X, 168 стр. : илустр.
; 23 cm
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INTERNA medicina. [Knj.] 1 / [autori Božidar Anđelić
... [et al.]] ; urednik Dušan Pejin. - Novi Sad : Medicinski
fakultet, 2012. - XLI, 671 str. : ilustr. ; 25 cm
INTERNA medicina. [Knj.] 2 / [autori Božidar Anđelić
... [et al.]] ; urednik Dušan Pejin. - Novi Sad : Medicinski
fakultet, 2012. - XXXVIII, 675-1358 str. : ilustr. ; 25 cm
INTERNA medicina. [Knj.] 3 / [autori Božidar Anđelić
... [et al.]] ; urednik Dušan Pejin. - Novi Sad : Medicinski
fakultet, 2012. - XXXVII, 1361-1971 str. : ilustr. ; 25 cm
INTERNATIONAL Symposium on Exploitation of Renewable
Energy Sources (4 ; 2012 ; Subotica)
Proceedings / 4th International Symposium on Exploitation of Renewable Energy Sources EXPRES 2012, Subotica,
Serbia, March 9-10, 2012. - Subotica : Subotica Tech ; Budapest : Óbuda University, 2012. - 140 str. : ilustr. ; 30 cm
INTERNATIONAL Scientific Conference Quality Increase in
Higher Education Teaching through Innovative Methods (2012
; Vršac)
Proceedings / International Scientific Conference Quality Increase in Higher Education Teaching through Innovative Methods, Vrsac, Serbia, 27th March, 2012 ; [editors Jelena Prtljaga, Aleksandra Gojkov-Rajić]. - Vršac : Preschool
Teacher Training College “Mihailo Palov” ; Timisoara : “Ioan
Slavici” Foundation for Culture and Education, 2012. - 214
str. ; 24 cm
INTERNATIONAL Conference on English Studies “English
Language and Anglophone Literatures Today” (1 ; 2011 ; Novi
Sad)
English Studies Today: views and voices : selected papers from The First International Conference on English Studies “English language and Anglophone Literatures Today
(ELALT), Novi Sad, 19 March 2011 / [urednici Ivana ĐurićPaunović, Maja Marković]. - Novi Sad : Filozofski fakultet,
Odsek za anglistiku, 2011. - 331 str. ; 21 cm
INTERNATIONAL Conference Risk and safety engineering
(7 ; 2012 ; Kopaonik)
Risk and safety engineering : abstracts of papers of the
professors from the Higher Education School of Professional
Studies in Novi Sad, Serbia : proceedings of the 7th International Conference [Risk and safety engineering], Kopaonik,
29 January-4 February 2012. - Novi Sad : Higher Education
Technical School of Professional Studies, 2012. - [7], 30 listova ; 24 cm
INTERNATIONAL Conference Risk and Safety Engineering
(7 ; 2012 ; Kopaonik)
Risk and Safety Engineering : proceedings of 7th International Conference, Kopaonik, 29 January - 4 February, 2012 /
[organized by] Higher Education Technical School of Professional Studies [and] Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
University Department for Environmental Engineering [and]
Ministry of Labour and Social Policy Republic of Serbia. Novi Sad : Higher Education Technical School of Professional
Studies, 2012. - 72 str. ; 24 cm
ISPÁNOVICS Csapó, Julianna
A jugoszláviai magyar irodalom 2003. évi bibliográfiája /
Ispánovics Csapó Julianna. - Újvidék : Bölcsészettudományi
Kar = Novi Sad : Filozofski fakultet, 2011. - 233 str. ; 24 cm
ЈА сам сабљу за себе ковао : избор из усменог
народног стваралаштва : епске песме покосовског,
хајдучког и ускочког циклуса, лирске песме о раду и
кратке прозне врсте / приредио Ласло Блашковић ст. - 5.
изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи, 2012. - 159 стр. ; 17
cm
JAVNO zdravlje : za studente medicine / [autori Eržebet
Ač Nikolić ... [et al.]] ; urednice Marija Jevtić i Eržebet Ač
Nikolić. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2011. - 284 str. : ilustr. ; 24 cm

ЈАНИЋИЈЕВИЋ, Горан
Хришћанска уметност и античке парадигме / Горан
Јанићијевић. - Београд : Висока школа - Академија Српске
православне цркве за уметности и консервацију, 2012. 184 стр. : илустр. ; 21 cm
ЈАНКОВИЋ, Милош
Ранарник / Милош Јанковић. - Врбас : Народна
библиотека “Данило Киш”, 2012. - 93 стр. ; 21 cm
ЈАЊАТОВИЋ, Ђорђе
Плажа пужева / Ђорђе Јањатовић. - 1. изд. - Шид :
Књижевни клуб “Филип Вишњић”, 2012. - 258 стр. ; 21 cm
ЈАЋИМОВИЋ, Мирослав
Војводе и Србија у ослободилачким ратовима XX века
/ Мирослав Јаћимовић. - Нови Сад : Школска књига, 2012.
- 77 стр. : илустр. ; 30 cm
ЈЕГДИЋ, Васо
Ekoturizam / Vaso Jegdić, Srđan Milošević. - Novi Sad :
Fakultet za sport i turizam, 2012. - 169 str. : graf. prikazi ; 24
cm
ЈЕДНА ласта не чини пролеће : избор из усмене
књижевности / приредио Ласло Блашковић ст. ;
[илустровао Стеван Брајдић]. - 4. изд. - Нови Сад :
Ризница лепих речи, 2012. - 62 стр. : илустр. ; 17 cm
JOVAN Soldatović : skulptura / [urednik Vesna Latinović].
- Novi Sad : Galerija Bel Art : Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića : Vegamedia, 2011. - 356 str. :
ilustr. ; 28 cm
ЈОВАНОВИЋ, Вера
Шест сликарки : Надежда Петровић, Милица
Зорић, Видосава Ковачевић, Зора Петровић, Лепосава
Ст. Павловић, Љубица Сокић : сећања и писма / Вера
Јовановић. - Нови Сад : Тиски цвет, 2012. - 205 стр. ; 21 cm
ЈОВАНОВИЋ-Змај, Јован
Ала ми је то дивота : избор песама за децу / Јован
Јовановић Змај ; [избор М. С. Терзин ; предговор и
поговор Оливера Шијачки ; илустровао Мирко Стојнић]. 4. допуњено изд. - Нови Сад : Змај, 2012. - 62 стр. : илустр.
; 16 cm
ЈОВАНОВИЋ-Змај, Јован
Јован Јовановић Змај / приредила Тања Поповић. Нови Сад : Издавачки центар Матице српске, 2012. - 483
стр. ; 24 cm
ЈОВАНОВИЋ-Змај, Јован
Мали коњаник : избор поезије за децу / Јован
Јовановић Змај ; приредио Ласло Блашковић ст. ;
[илустровао Стеван Брајдић]. - 5. изд. - Нови Сад :
Ризница лепих речи, 2012. - 63 стр. : илустр. ; 17 cm
ЈОВАНЦАИ, Марија
Библиографија радова академика Тибора Варадија /
Марија Јованцаи. - Нови Сад : Српска академија наука и
уметности, Огранак, 2011. - 60 стр. : слика Т. Варадија ; 24
cm
ЈОКАНОВИЋ, Владимир
Izlet iz ništavila / Vladimir T. Jokanović ; [ilustracije Ratko Šoć]. - Petrovaradin : Bistrica, 2012. - 102 str. : ilustr. ; 21
cm
JUGOREMEDIA, deo drugi--- : radničke borbe u Srbiji /
priredio Slavko Golić. - 1. izd. - Zrenjanin : Ravnopravnost,
2012. - 104 str. : ilustr. ; 21 cm
ЈУРИШИЋ, Даријо
Tehnički priručnik 4 / Darijo Jurišić. - Novi Sad : D.
Jurišić, 2012. - 200 str. : ilustr. ; 30 cm
КАД сам био велики : избор из савремене
књижевности за децу југословенских народа и
националних мањина / [приредила Оливера Шијачки ;
илустровао Љубомир Сопка]. - 4. допуњено изд. - Нови
Сад : Змај, 2012. - 62 стр. : илустр. ; 16 cm

КАД устане кука и мотика : избор из усменог народног
стваралаштва : епске песме о ослобођењу Србије и Црне
Горе и лирске шаљиве песме / приредио Ласло Блашковић
ст. - 4. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи, 2012. - 107
стр. ; 17 cm
КАМЕНОВ, Емил
Живи свет око нас : Природа и друштво : игровни
листови / Емил Каменов ; [илустровао Маринко Лебовић].
- 1. изд. - Нови Сад : Dragon games, 2012. - 80 стр. : илустр.
у бојама ; 30 cm
KAPI vode i vremena : monografija / [tekst priredio Miodrag Radojčin] ; [prevodi Janoš Nemet, Zvonimir Perušić,
Nataša Polaček ; fotografije Mihalj Sobonja, Augustin Juriga].
- Subotica : JKP „Vodovod i kanalizacija“, 2012. - 126 str. :
ilustr. ; 22 cm
КАРАЏИЋ, Вук Стефановић
Српски рјечник или азбучни роман : књижевни делови
првог и другог издања (1818, 1852) / Вук Стеф. Караџић
; приредио Миро Вуксановић. - Нови Сад : Издавачки
центар Матице српске, 2012. - 555 стр. ; 24 cm
КАТАНИЋ, Ксенија
Prikazi 1 : (poezija) / Ksenija Katanić. - Novi Sad : Feljton, 2012. - 125 str. ; 20 cm
КАТАНИЋ, Ксенија
Prikazi 2 : (proza) / Ksenija Katanić. - Novi Sad : Feljton,
2012. - 109 str. : ilustr. ; 20 cm
КАУРИН, Тања
Elektronsko poslovanje / Tanja Kaurin, Dragan Anucojić.
- Novi Sad : Fakultet za pravne i poslovne studije “Dr Lazar
Vrkatić”, 2012. - 323 str. : ilustr. ; 24 cm
177.
КВЕКЕНБОС, Радица
U rukama mog nebeskog oca : moje svedočanstvo
o božijoj milosti / Radica Kvekenbos ; [prevod Zoran I.
Maretić]. - Petrovaradin : Maxima graf, 2012. - 135 str. ; 23
cm
КЕРОЛ, Луис
Алиса у земљи чуда / Луис Керол ; приредио Ласло
Блашковић ст. ; [превео с енглеског Лука Семеновић ;
илустровао Стеван Брајдић]. - 5. изд. - Нови Сад : Ризница
лепих речи, 2012. - 127 стр. : илустр. ; 17 cm
КИРДА Болхорвес, Владимир
Snevajući zvezdu Heuteranije. Tom
�������������������������
1, Za gorama / Vladimir Kirda Bolhorves. - [3. izd.]. - Novi Sad : V. K. Bolhorves,
2012. - 374 str. ; 21 cm
КИРДА Болхорвес, Владимир
Snevajući zvezdu Heuteranije. Tom 2, Reka čarobnica : roman / Vladimir Kirda Bolhorves. - 2. izd. - Novi Sad : V. Kirda Bolhorves, 2012. - 354 str. ; 21 cm
KISOROSZ : adalékok a település monográfiájához /
[szerzők Berta Sándor ... [et al.] ; fordítás Csömöre Zoltán]. Nagykikinda : Nagykikindai Történelmi Levéltár, 2012. - 338
str. : ilustr. ; 24 cm
KITANOVIĆ, Nikola
N. N. Person / Nikola Kitanović ; eine Übersetzung von
Johann Lavundi. - Novo Miloševo : Banater Kultur-Zentrum,
2012. - 98 str. ; 22 cm
КЉАЈЕВИЋ, Миле
Одличници / Миле Р. Кљајевић. - Нови Сад :
Будућност, 2012. - 91 стр. ; 21 cm
КОВАЧЕВИЋ, Марија
Непознати Његош / Марија Ковачевић. - 1. изд. - Рума :
Српска књига М ; Крупањ : Библиотека “Политика”, 2012.
- 220 стр. ; 20 cm
КОИРЕ, Александар
Увод у читање Платона ; Разговори о Декарту /
Александар Коире ; превела с француског Мира Вуковић.
- Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница
Зорана Стојановића, 2012. - 229 стр. ; 18 cm
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КОЈИ оно добар јунак беше : избор епских народних
песама косовског циклуса / приредио [и уредио] Ласло
Блашковић ст. - 5. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи,
2012. - 79 стр. ; 17 cm
КОЛБАС, Ярослав
Second hand : зборнїк стрипох позбераних зоз
часопису МАК (1998-2006) и фанзинох - Гласу ректума
и Керестурского пендрека (1997-2005) / Ярослав Колбас
; [сценарио и идеї текстох Владимир Будински ... и др.]. Нови Сад : Руске слово, 2012. - [51] стр. : илустр. ; 30 cm
КОНСТАНТИНОВИЋ, Бранко
Osnovi herbologije i herbicidi / Branko I. Konstantinović.
- Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2011. - 456 str. : ilustr.,
fotogr. u bojama ; 24 cm
КОЊЕВИЋ, Бранислава
Гимназија “Стеван Пузић” Рума : (1912-2012) /
Бранислава Коњевић. - Рума : Гимназија “Стеван Пузић”,
2012. - 158 стр. : илустр. ; 21 cm
KOPAONIK School of Natural Law. Conference (24 ; 2011)
Final document : general statements, introductory address,
messages / Mt. Kopaonik School of Natural Law, Twenty
Forth Annniversary Conference, Mt. Kopaonik, December 1317, 2011. - Belgrade : Kopaonik School of Natural Law, 2011.
- 119 str. ; 24 cm
КОПАОНИЧКА школа природног права. Сусрет (24 ;
2011)
Završni dokument : opšte konstatacije, uvodna reč, poruke
/ Kopaonička škola prirodnog prava, Dvadeset četvrti susret,
Kopaonik, 13-17. decembra 2011. - Kopaonik : Kopaonička
škola prirodnog prava, 2012. - 113 str. ; 24 cm
КОРИЦА, Синиша
Šešir u trećem šoru / Siniša Korica. - Sremska Mitrovica :
Sremske novine, 2012. - 284 str. : ilustr. ; 21 cm
KORICA, Siniša
Szabadka villamosítása / [Siniša Korica]. - Szabadka :
Elektrovojvodina, Szabadkai Áramelosztó, 2011. - 168 str. :
ilustr. ; 21 cm
KOTVÁŠOVÁ-Jonášová, Mária
Samí dobrí žiaci / Mária Kotvášová-Jonášová. - 2. vyd. Nový Sad : Hlas ľudu, 2012. - 87 str. ; 23 cm
KRAJIŠKI kuvar : najveće krajiške kulinarske tajne /
[glavni i odgovorni urednik Danko Perić]. - Novi Sad : Krajina
pres, 2012. - 49 str. : ilustr. ; 21 cm
KRLEŽA, Miroslav
Na rubu pameti : roman / Miroslav Krleža. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2012. - 259 str. ; 21 cm
КРОС, Дејвид
Duševne veze : nevidljive spone u međuljudskim odnosima / Dejvid Kros ; [prevod Kornelija Ćeran]. - Novi Sad : Elel
Srbija : MBM plas, 2012. - 138 str. ; 21 cm
КРУСАНОВ, Павел Васиљевич
Drugi vetar / Pavel Krusanov ; [prevod sa ruskog Melina
Panaotović]. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2012. - 246 str. ; 21
cm
КРЧМАР, Мирјана
На црти сна / Мирјана Крчмар. - Кикинда : Клуб
књижевника “Душко Трифуновић”, 2012. - 80 стр. :
илустр. ; 20 cm
КУЈАЧИЋ, Момчило
Nove tehnologije i usluge u poštanskom saobraćaju /
Momčilo Kujačić. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka,
2012. - 255 str. : ilustr. ; 24 cm
КУЛИЋ, Видоје
Pčele nas hrane i leče : praktični saveti za upotrebu
pčelinjih proizvoda : alergija na ubod pčele, zaštita i prva
pomoć / Vidoje Kulić. - Sombor : Memorija, 2012. - 86 str. :
ilustr. ; 21 cm
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КУЉИЋ, Тодор
Tito : sociološko-istorijska studija / Todor Kuljić. - 3.
dopunjeno izd. - Zrenjanin : Kulturni centar Zrenjanina, 2012.
- 291 str. ; 24 cm
Л, Љ, М
LAVUNDI, Johann
Eine deutsche Liebesgeschichte : Roman / Johann Lavundi. - 1. Aufl. - Novo Miloševo : Banater Kultur-Zentrum, 2012.
- 359 str. ; 21 cm
ЛАЗАРОВ, Предраг
За част небеског отечества / Предраг Лазаров. Вашица : Књижевни клуб “Благоје Јастребић”, 2011. - 662
стр. ; 25 cm
ЛАЗИЋ, Милинко Вук
Успеси и страдања Јадрана у XX веку / Милинко Вук
Лазић. - Нови Сад : М. В. Лазић, 2012. - 327 стр. : илустр.
; 21 cm
ЛАКИЋ, Рима
Sledeće nedelje / Rima Lakić. - Novi Sad : Studentski kulturni centar, 2012. - 259 str. ; 21 cm
ЛАЛОВИЋ, Иван
Лептирице и друга чуда / Иван Лаловић. - Врбас :
Народна библиотека “Данило Киш”, 2012. - 63 стр. ; 21 cm
ЛАТА, Нејџел
Tinejdžeri : kako im postaviti granice i pri tom sačuvati
živce / Najdžel Lata ; prevod sa engleskog Magdalena
Petrović. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2012. - 336 str. ; 21
cm
LATINOVIĆ, Miloš
Erzählungen der Winde : Roman in acht Erzählungen /
Miloš Latinović ; Übersetzung von Johann Lavundi. - 1. Aufl.
- Novo Miloševo : Banater Kultur-Zentrum, 2012. - 89 str. ;
21 cm

Научна читаоница БМС
ЛЕВИЋ, Јованка
Suncokretova sačma : monografija / Jovanka Lević, Slavica Sredanović. - Novi Sad : Naučni institut za prehrambene
tehnologije, 2012. - 132 str. : ilustr. ; 25 cm
ЛЕПЕ речи : избор из усменог народног стваралаштва
/ приредио Ласло Блашковић ст. ; [илустровао Стеван
Брајдић]. - 5. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи, 2012. 63 стр. : илустр. ; 17 cm
LETIĆ, Duško
Conjecture about generalized hypercube function : scientific monograph / Duško Letić. - Zrenjanin : Technical Faculty
“Mihajlo Pupin”, 2012. - V, 116 str. : ilustr. ; 24 cm
ЛОШОНЦ, Алпар
Strukturalna kriza: forme i uzroci / Alpar Lošonc, Andrea
Ivanišević, Slavica Mitrović. - Novi Sad : Fakultet tehničkih
nauka, 2012. - 232 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm
ЛУКИЋ, Драган
Шапутање : избор из поезије за децу / Драган Лукић
; приредио Ласло Блашковић ст. ; [илустровао Стеван
Брајдић]. - 6. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи, 2012. 61 стр. : илустр. ; 17 cm

ЛУЧИЋ, Љиљана
Bankarsko poslovanje i platni promet / Ljiljana Lučić. Novi Sad : Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment,
2012. - XIII, 303 str. : tabele ; 24 cm
ЉУШТАНОВИЋ, Јован
Књижевност за децу у огледалу културе / Јован
Љуштановић. - Нови Сад : Змајеве дечје игре, 2012. - 190
стр. ; 21 cm
МАЗУРКИЕВИЋ, Јелена
ИРРМАА : приступ раду са децом са сметњама у
развоју / Јелена Мазуркиевић. - Нови Сад : Школа за
основно и средње образовање “Милан Петровић”, 2012. 44 стр. ; 30 cm
МАЈДАНЧИЋ, Ивица
Ispovest korisnika anaboličkih steroida / Ivica MajdančićKaciga. - Novi Sad : I. Majdančić, 2012. - 172 str. ; 24 cm
МАЈЕРХОЛД, Катарина
Ljubav u filozofiji : od antike do novog doba / Katarina Majerhold ; prevod sa slovenačkog Slobodan Vinulović. Novi Sad : Psihopolis institut, 2012. - 238 str. ; 21 cm
МАЈСТОРОВИЋ, Весна
Кућа Владимира Главаша у Врањеву - спомен музеј /
Весна Мајсторовић, Споменка Урошевић, Драган Раушки
; [фотографије Зоран Међо, Владимир Петровић ; превод
на енглески Александар Бјелогрлић]. - Зрењанин : Завод
за заштиту споменика културе, 2012. - 103 стр. : илустр. ;
27 cm
МАКДАУЕЛ, Џош
Тајна љубави : како трајан, присан однос, може бити
твој / Џош Мекдауел ; [превео Бранко Ловрец]. - Нови Сад
: Фокус, 2012. - 267 стр. ; 21 cm
МАКСИМОВИЋ, Десанка
Детињство : избор поезије за децу / Десанка
Максимовић ; [приредио Ласло Блашковић ст.]. - 2. изд. Нови Сад : Ризница лепих речи, 2012. - 63 стр. : илустр. ;
17 cm
МАКСИМОВИЋ, Десанка
Три патуљка : избор бајки / Десанка Максимовић
; приредио Ласло Блашковић ст. ; [илустровао Стеван
Брајдић]. - 5. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи, 2012. 47 стр. : илустр. ; 17 cm
МАЛЕНЧИЋ, Родољуб
Tri jahača apokalipse : (--- sećanje na crvene grudve) / Rodoljub Malenčić. - Novi Sad : R. Malenčić, 2012. - 159 str. ;
20 cm
МАЛЕШЕВ, Павле
Триред риба плива : дивани о речима / Павле Малешев.
- Нови Сад : Тиски цвет, 2012. - 283 стр. : илустр. ; 21 cm
МАЛЕШЕВИЋ, Ерика
Upravljanje investicijama / Erika Malešević, Đoko
Malešević. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Bečej : Proleter,
2011. - 238 str. : graf. prikazi ; 24 cm
МАНАСИЈЕВИЋ, Стела
Konobarske i svakakve priče / Stela Manasijević. - Novi
Sad : Prometej, 2012. - 113 str. ; 18 cm
МАРИЛОВИЋ, Александра
Мираз у звијездама / Александра Мариловић. Сремски Карловци : Бранково коло, 2012. - 53 стр. ; 20 cm
МАРКОВИЋ, Слободан И.
Zaštita životne sredine u politici održivog razvoja / Slobodan I. Marković, Ljubo Pejanović. - Novi Sad : Fakultet za
pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”, 2012. - 335 str. :
ilustr. ; 25 cm
МАТИЈЕВИЋ, Владан
Pisac izdaleka : roman / Vladan Matijević. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2012. - 238 str. ; 21 cm

МЕЂУНАРОДНО саветовање Ризик и безбедносни
инжењеринг (7 ; 2012 ; Копаоник)
Заштита : радови професора Високе техничке школе
струковних студија у Новом Саду. [Књ.] 1 / 7. међународно
саветовање Ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник,
29. јануар-4. фебруар 2012. - Нови Сад : Висока техничка
школа струковних студија, 2012. - [4], 88 стр. : илустр. ; 30
cm
МЕЂУНАРОДНО саветовање Ризик и безбедносни
инжењеринг (7 ; 2012 ; Копаоник)
Заштита : радови професора Високе техничке школе
струковних студија у Новом Саду. [Књ.] 2 / 7. међународно
саветовање Ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник,
29. јануар-4. фебруар 2012. - Нови Сад : Висока техничка
школа струковних студија, 2012. - [4], 98 стр. : илустр. ; 30
cm
МЕЂУНАРОДНО саветовање Ризик и безбедносни
инжењеринг (7 ; 2012 ; Копаоник)
Ризик и безбедносни инжењеринг : зборник радова 7.
међународног научног саветовања, Копаоник, 29. јануар
- 4. фебруар 2012. - Нови Сад : Висока техничка школа
струковних студија, 2012. - V, 450 стр. : илустр. ; 24 cm
MELIORACIJE 12 : tematski zbornik radova. - Novi Sad
: Poljoprivredni fakultet, Departman za uređenje voda, 2012. [6], 184 str. : ilustr. ; 24 cm
METODE i tehnike unapređenja procesa rada : statističke,
inženjerske, menadžerske / Vojislav Vulanović ... [et al.]. Novi Sad : Istraživački i tehnološki centar : Fakultet tehničkih
nauka, Institut za industrijsko inženjerstvo i menadžment,
2012. - 362 str. : graf. prikazi ; 30 cm
МИЛЕНКОВИЋ, Дубравка
Мелем-песме / Дубравка Миленковић. - Сремски
Карловци : Бранково коло, 2012. - 65 стр. ; 20 cm
МИЛЕНКОВИЋ, Павле
Uvod u sociologiju srpskog nadrealizma / Pavle
Milenković. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2012. - 245
str. ; 23 cm
МИЛЕНКОВИЋ, Слађана, 1973Методика развоја говора / Слађана Миленковић. Сремска Митровица : Висока школа струковних студија за
образовање васпитача, 2012. - 146 стр. ; 21 cm
МИЛЕР, Терез
Истинита прича : сећање баке Александра Тишме /
Терез Милер ; превод с мађарског Драгиња Рамадански.
- Нови Сад : Академска књига, 2012. - 126 стр. : илустр. ;
21 cm
МИЛИВОЈЕВИЋ, Милан
Pogled preko reke / Milan Milivojević. - 1. izd. - Sremska
Mitrovica : Tabernakl, 2012. - 271 str. : autorova slika ; 21 cm
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Мирослав
Пословно право : за менаџере / Мирослав
Милосављевић. - 1. изд. - Нови Сад : Факултет за правне
и пословне студије “Др Лазар Вркатић”, 2012. - 175 стр. ;
24 cm
МИЛОШЕВ, Каменко
Хроника ловства Радојева : (1925-2011) / Каменко
Милошев. - Радојево : Ловачко друштво Граничар, 2011. 136 стр. : илустр. ; 25 cm
МИЛОШЕВИЋ, Миленко
Стазама вечности / Миленко Милошевић. - Бачки
Маглић : М. Милошевић, 2012. - 136 стр. ; 20 cm
МИЛОШЕВИЋ, Мирјана
Zaštita biljne sorte kao intelektualne svojine / Mirjana
Milošević. - Novi Sad : Semenarska asocijacija Srbije : Institut
za ratarstvo i povrtarstvo, 2012. - 136 str. : ilustr. ; 24 cm
МИЉОЈКОВИЋ, Радомир
Поткивање јаја / Радомир Миљојковић. - Нови Сад :
Прометеј ; Жабаљ : Библиотека “Вељко Петровић”, 2012. 380 стр. : илустр. ; 20 cm
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МИТРОВИЋ, Сњежана
Kvalitet životne sredine grada Subotice u 2011. godini /
Snježana Mitrović, Ljiljana Krajnović, Iboja Farkaš ; [prevodilac Čila Nemet]. - Subotica : Otvoreni univerzitet, Regionalni
Arhus centar, 2012. - 27, 27 str. : ilustr. ; 21 cm
МИЦИЋ, Милан
Банатско дуго орање : (есејистичка студија из историје
банатских Срба) / Милан Мицић. - Ново Милошево :
Банатски културни центар, 2012. - 225 стр. ; 21 cm
МИШ посеја проју : избор из народног стваралаштва
/ приредио Ласло Блашковић ст. ; [илустровао Стеван
Брајдић]. - 5. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи, 2012. 62 стр. : илустр. ; 17 cm
МОМАК иде планином, а девојка градином : избор
љубавних и обичајних лирских народних песама /
приредио Ласло Блашковић ст. - 5. изд. - Нови Сад :
Ризница лепих речи, 2012. - 71 стр. ; 17 cm
МОНАТУР : манастири средњег века, заједничка
културна баштина у туристичкој понуди, и данас,
потенцијални значајан чинилац одрживог развоја /
[Јермина Станојев ... и др.]. - Нови Сад : Музеј Војводине,
2012. - 140 стр. : илустр. ; 30 cm
Н, Њ, О
NAJBOLJE u nama : Memorijal “Isidor Bajić” = The best
in ourselves : Isidor Bajić Piano Memorial / [priredila Daniela Kličković ; prevodioci Spomenka Jović, Dušan Šutanovac,
Mile Živković ; fotografije Nikola Molnar]. - Novi Sad :
Muzička škola “Isidor Bajić”, 2012. - 87 str. : ilustr. ; 20 x 20
cm
НАУЧНО-стручни симпозијум “Психолошка припрема
карате спортиста” (2011 ; Нови Сад)
Nauka i karate sport : zbornik radova sa Naučno-stručnog
simpozijuma “Psihološka priprema karate sportista”, 03. 12.
2011., [Novi Sad] / [organizatori] Karate savez Vojvodine
[i] Fakultet za sport i turizam Novi Sad ; [urednik Strahinja
Tepavčević]. - Novi Sad : Karate savez Vojvodine, 2012. - 120
str. : ilustr. ; 21 cm
НЕДЕЉКОВИЋ, Слободан
Писмо и типографија / Слободан Недељковић, Урош
Недељковић. - Нови Сад : Факултет техничких наука,
2012. - 255 стр. : илустр. ; 24 cm
НЕДИМОВИЋ, Тања
Agresivnost i vršnjačko nasilje / Tanja Nedimović. - Vršac
: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
“Mihailo Palov”, 2012. - 114 str. ; 25 cm
НИ по бабу ни по стричевима : избор из усменог
народног стваралаштва: шаљиве приповетке, митолошке,
обредне, неисторијске и песме о Немањићима и
Мрњавчевићима / приредио Ласло Блашковић ст. - 5. изд. Нови Сад : Ризница лепих речи, 2012. - 175 стр. ; 17 cm
НИКИТОВИЋ, Милијанка
Kozmetički leksikon / Milijanka Nikitović. - Novi Sad :
M. Nikitović, 2012. - 400 str. ; 24 cm
НИКОЛИЋ, Мирослав
Данас јуче сутра : песме / Мирослав Николић. - Бачка
Паланка : Књижевни клуб “Дис”, 2012. - 59 стр. : илустр.
; 20 cm
НИЋИФОРОВИЋ-Веселиновић, Славица
Моја улица калдрмисана / Славица НићифоровићВеселиновић ; [приређивач Сандра Урбан]. - Нови Сад :
Будућност ; Беочин : КУД “Бриле”, 2012. - 68 стр. ; 21 cm
НИШАВИЋ, Рале
Око и реп псећи / Рале Нишавић. - Нови Сад :
Бистрица, 2012. - 48 стр. ; 21 cm
НОВАКОВИЋ, Драгољуб
Završna grafička obrada : praktikum za vežbe / Dragoljub
Novaković, Magdolna Apro. - Novi Sad : Fakultet tehničkih
nauka, 2012. - 198 str. : ilustr. ; 24 cm
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НОВАКОВИЋ, Драгољуб
Grafički procesi : praktikum za vežbe / Dragoljub
Novaković, Sandra Dedijer, Neda Milić. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2012. - 289 str. : ilustr. ; 24 cm
НОВАЧИЋ, Иван
Између балона и лептира : (прелет црне сенке) / Иван
Новачић. - Петроварадин : Футура ; Беочин : КУД “Бриле”,
2012. - 90 стр. : илустр. ; 21 cm
Нови Сад : архивски записи / Војислав Пушкар. - Нови
Сад : Прометеј, 2012. - 217 стр. : илустр. ; 24 cm
НУШИЋ, Бранислав
Сумњиво лице / Бранислав Нушић ; приредио Ласло
Блашковић ст. - 4. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи,
2012. - 75 стр. ; 17 cm
НУШИЋ, Бранислав
Хајдуци / Бранислав Нушић ; приредио Ласло
Блашковић ст. - 5. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи,
2012. - 185 стр. ; 17 cm
ОБРОВСКИ-Крагић, Добринка
Другарство / Добринка Обровски-Крагић. - Нови Сад :
Д. Обровски-Крагић, 2012. - 95 стр. : илустр. ; 21 cm
OKRUGIĆ, Ilija
Narodne pjesme iz književnih djela i sakupljačke
ostavštine Ilije Okrugića Srijemca / priredila i pogovorila Jasna Melvinger. - Subotica : Hrvatska riječ, 2012. - 84 str. ; 21
cm
ОКРУГЛИ сто “Екоиновације, зелена привреда - пријатељ
природе” (Палић ; 2011)
Zbornik radova sa Okruglog stola održanog u okviru 18.
festivala evropskog filma Palić na temu “Ekoinovacije, zelena
privreda - prijatelj prirode”, Palić, jul 2011. - Subotica : Otvoreni univerzitet = Szabadegyetem = Open University, 2011.
- 132 str. : ilustr. ; 21 cm
ОЛУЈИЋ, Гроздана
Златокоса / Гроздана Олујић ; приредио Ласло
Блашковић ст. ; [илустровао Стеван Брајдић]. - 4. изд. Нови Сад : Ризница лепих речи, 2012. - 63 стр. : илустр. ;
17 cm
OROSZ, János
Magyar-szerb jogi és közigazgatási szótár = Mađarskosrpski rečnik pravnih i upravnih termina / Orosz János. - Újvidék : Forum, 2012. - 171 str. ; 24 cm
OSNOVE neurohirurgije / urednici Petar Vuleković,
Tomislav Cigić, Željko Kojadinović. - Novi Sad : Medicinski
fakultet, 2012. - 242 str. : ilustr. ; 25 cm
ОСТОЈИЋ, Гордана
Sistemi i uređaji za praćenje proizvoda tokom životnog
ciklusa = Systems and equipment for product tracking during
life cycle / Gordana Ostojić i Stevan Stanovski. - Novi Sad :
Fakultet tehničkih nauka, Centar za identifikacione tehnologije, 2012. - 142 str. : ilustr. ; 24 cm
ОТИЋ, Љубица
Руска одлога : Збирка “Руска одлога” / [автори каталоґу
Любица Отич, Татяна Буґарски, Михаил Холошняй ;
фотографиї Борис Кочиш]. - Нови Сад : Завод за културу
войводянских Руснацох ; Дюрдьов : Грекокатолїцка
парохия рождества Пресвятей Богородици, 2012. - 140 стр.
: илустр. ; 21 x 28 cm
П, Р, С
ПАНТИЋ, Јован
Конзервација икона / Јован Пантић. - Београд :
Висока школа - Академија Српске православне цркве за
уметности и консервацију, 2012. - 132 стр. : илустр. ; 24 cm
ПАПУҐА, Олена
Руске обисце / Олена Папуґа = Русинска кућа / Олена
Папуга ; [фотоґрафиї Владимир Провчи ... и др.]. - Нови
Сад : Дружтво за руски язик, литературу и културу : Руска
лиґа, 2012. - 115 стр. : илустр. ; 23 cm

ПАРДОН, Кристина
Prevazilaženje opsesivnih misli : kako ostvariti kontrolu
nad OKP-om / Kristina Pardon, Dejvid A. Klark ; [prevod sa
engleskog jezika Staša Vukadinović]. - 1. izd. na srpskom jeziku. - Novi Sad : Magona, 2012. - 158 str. ; 25 cm
ПАРОШКИ, Милан
Скупштинска пророчанства. Књ. 1 / Милан Парошки. Зрењанин : Арт-пројект, 2012. - 130 стр. ; 21 cm
ПАУНД, Езра
Песме / Езра Паунд ; избор, превод, предговор и
коментари Милован Данојлић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2011. - LXX, 237 стр. ; 18 cm
ПАШЋАН, Синиша
Don Huan / Siniša Pašćan. - Ruma : Gradska biblioteka
“Atanasije Stojković”, 2012. - 183 str. ; 20 cm
PEDIJATRIJA : za studente medicine / [autori Cvejić
Aleksandar ... et al.] ; urednik Jadranka Jovanović Privrodski. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2012. - 963 str. : ilustr. ;
24 cm
ПЕНЧИЋ Пољански, Дејан
Egon Savin / Dejan Penčić Poljanski ; [fotografije Branislav Lučić]. - Novi Sad : Srpsko narodno pozorište, 2012. - 214
str. : fotogr. ; 27 cm
ПЕРИЋ, Раша
Јаук васељене / Раша Перић. - Сремски Карловци :
Културни центар : Карловачка уметничка радионица, 2012.
- 86 стр. : ауторова слика ; 21 cm
ПЕРИШИЋ, Бранко
Osnovi softverskog inženjerstva / Branko Perišić. - Novi
Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2012. - 244 str. : ilustr. ; 24 cm
ПЕРОВИЋ, Слободан
Besede sa Kopaonika / Slobodan Perović. - 13. dopunjeno
izd. - Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava, 2012. 907 str. ; 24 cm
ПЕРУШКО-Рихтар, Инес
Pjev ptice, glas žene / Ines Peruško Rihtar. - Novo
Miloševo : Banatski kulturni centar, 2012. - 31, 31 str. ; 21 cm
ПЕТРИЋ, Дарко
Fudbal : teorija, metodika, tehnika, taktika i upravljanje
procesom treniranja / Darko Petrić. - Prošireno izd. - Beograd
: Visoka sportska i zdravstvena škola, 2012. - 388 str. : ilustr.
; 25 cm
ПЕТРОВИЋ, Јасминка
Безобразне ноте и неваљале ајкуле / Јасминка
Петровић ; [илустрације] Ана Петровић. - Зрењанин :
Градска народна библиотека “Жарко Зрењанин”, 2012. - 81
стр. : илустр. ; 19 cm
ПЕТРОВИЋ, Милан Н.
Vek Crvenke : monografija o Fabrici šećera “Crvenka”
: 1912-2012 / Milan N. Petrović. - Novi Sad : M. Petrović,
2012. - 219 str. : ilustr. ; 25 cm
ПЕТРОВИЋ, Милош
Epifanija svesti / Miloš Petrović. - Novi Sad : Trikona,
2012. - 104 str. ; 21 cm
ПЕШИЋ, Стеван
Велика књига. [Књ. 7], Књига закона / Стеван Пешић. Нови Сад : Градска библиотека, 2011. - 185 стр. ; 24 cm
ПИЖУРИЦА, Бојо
А са тобом све је / Бојо Пижурица. - Нови Сад :
Православна реч, 2012. - 135 стр. ; 18 cm
ПИШТЕВИЋ, Стеван
Општина Ириг : туристичка монографија / Стеван
Пиштевић. - Ириг : Друштво “Ирижана”, 2012. - 216 стр. :
илустр. ; 21 cm
ПЛАТИША, Михајло М.
Osnovi fizičke optike / Mihajlo M. Platiša. - Beograd :
Круг, 2012. - 420 str. : ilustr. ; 24 cm

PLÉRÓMA : 1947-2012 / [a kötetet Csipak Árpád
szerkesztette]. - Óbecse : Lux Color Printing : Szulik Alapítvány, 2012. - 240 str. : ilustr. ; 21 cm
PLIVAČKI savez Vojvodine : 50. jubilej : 1961-2011 /
[urednik Borišev Kosta]. - Novi Sad : Plivački savez Vojvodine, 2011. - [4], 176 str. : ilustr., fotogr. ; 30 cm
ПОЗНАВАЊЕ робе у транспорту 2 / Јован Тепић ... [и
др.]. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2012. - III,
147 str. : ilustr. ; 24 cm
ПОПИН, Владинир
Šorom šajke, a Dunavom čeze : aforizmi / Vladimir Popin.
- Novi Sad : Tiski cvet, 2011. - 118 str. ; 21 cm
ПОПОВ-Раљић, Јованка
Bezbednost hrane - primena HACCP sistema u ugostiteljstvu i hotelijerstvu / Jovanka Popov-Raljić, Ivana Blešić.
- Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2012. - 223 str. :
ilustr. ; 23 x 23 cm
ПОПОВИЋ, Богдан
Антологија Богдан Поповић / приредио Предраг
Палавестра. - Нови Сад : Издавачки центар Матице
српске, 2012. - 493 стр. ; 24 cm
ПОПОВИЋ, Јован Стерија, 1806-1856
Благородни господине : писма / Јован Стерија Поповић
; [уређује Душан Белча]. - Вршац : Угао, 2012. - 40 стр. ;
21 cm
ПОПОВИЋ, Мира
Harmonija : priče / Mira Popović. - Novi Sad : Akademska
knjiga, 2012. - 124 str. ; 21 cm
ПОПРАВАК, Бранко Ђ.
Opustošeni zavičaj : snoviđenja, sjećanja, pripovijedanja i
zapisi / Branko Đ. Popravak. - Novi Sad : B. Popravak, 2012.
- 257 str. ; 25 cm
ПОРАНИО Краљевићу Марко : избор епских народних
песама о Марку Краљевићу / приредио Ласло Блашковић
ст. - 5. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи, 2012. - 79
стр. ; 17 cm
PORODIČNE i profesionalne uloge : značaj zaposlenja
za porodično funkcionisanje / [urednice Ivana Mihić i Marija Zotović]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2012. - 100 str. :
ilustr. ; 21 cm
ПОРТИЋ, Милијанко
Гастрономски производи / Милијанко Ј. Портић. Нови Сад : Природно-математички факултет, Департман
за географију, туризам и хотелијерство, 2011. - 511 стр. :
граф. прикази ; 24 cm
ПРАВИ правцати кувар / [аутори Милка Поповић ... и
др.]. - 2. допуњено и измењено изд. - Нови Сад : Институт
за јавно здравље Војводине, 2012. - 52 стр. : илустр. у
бојама ; 22 x 22 cm
PRAKTIKUM iz fiziologije / D. [Đorđe] Sterio ... [et al.]. (6. preštampano izd.). - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2012.
- 204 str. : ilustr. ; 24 cm
PRAKTIKUM patološke histologije za studente medicine
/ urednica Živka Eri. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2012. 100 str. : ilustr. ; 25 cm
ПРИНС, Дерек
Darovi Svetog Duha : kako da razumeš i da primiš Božiju
nadprirodnu silu u svoj život / Derek Prince ; [prevod Vesna
Novaković]. - Silbaš : Syloam, 2012. - 215 str. ; 23 cm
ПРОДИЋ, Слободан
Мирно огњиште : фрагменти из историје Сремске
Каменице и православног храма посвећеног празнику
Рођења пресвете Богородице / Слободан Продић. Сремска Каменица : Основна школа “Јован Јовановић
Змај”, 2012. - 190 стр. ; 21 cm
PUTÁ zeme : výber z rurálnej prózy vojvodinských Slovákov / [zostavil] Samuel Boldocký. - Báčsky Petrovec : Matica
slovenská v Srbsku, 2011. - 224 str. ; 23 cm
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ПУТНИК, Радомир
Двадесет Стеријиних реченица / Радомир Путник. Вршац : Угао, 2012. - 48 стр. ; 21 cm
ПУТОВАЊЕ светог Саве : избор из Савиних списа,
народног предања и уметничке поезије о светом Сави
/ приредио Ласло Блашковић ст. - 5. изд. - Нови Сад :
Ризница лепих речи, 2012. - 88 стр. ; 17 cm
ПУШКАР, Војислав
Сећање на Бачко Градиште / Војислав Пушкар. - Нови
Сад : Прометеј, 2012. - 46 стр. : илустр. ; 20 cm
ПУШКАР, Јелица
Нова крила : (песме за децу и
одрасле) / Јелица Пушкар. - Петроварадин : Alfagraf, 2012.
- 73 стр. ; 20 cm
ПУШКИН, Александар Сергејевич
Бајка о рибару и рибици ; Бајка о цару Салтану /
Александар Сергејевич Пушкин ; [приредила Оливера
Шијачки ; илустровао Петар Кубичела]. - 4. допуњено изд.
- Нови Сад : Змај, 2012. - 79 стр. : илустр. ; 16 cm
ПУШКИН, Александар Сергејевич
Бајка о рибару и рибици и друге бајке / Александар
Сергејевич Пушкин ; приредио Ласло Блашковић ст. ;
[превод с руског Миодраг Милосављевић ; илустровао
Стеван Брајдић]. - 4. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи,
2012. - 61 стр. : илустр. ; 17 cm
РАДАКОВИЋ, Зорана
Да ли ја то растем / Зорана Радаковић ; [илустрације
Зорана Радаковић]. - Бачка Паланка : Књижевни клуб
“Дис”, 2012. - 46 стр. : илустр. ; 20 cm
РАДАКОВИЋ, Мирко С.
Dren : zdrava hrana, lijek i ukras / Mirko S. Radaković.
- 1. izd. - Sremski Karlovci : Kairos ; Beograd : Krajiški
privrednik, 2012. - 96 str. : ilustr. ; 20 cm
РАДАКОВИЋ, Срђан
Дуги кадрови / Срђан Радаковић. - Нови Сад : Булевар,
2012. - 93 стр. : илустр. ; 20 cm
РАДИЋ, Бошко
Архимудови закони : (афоризми) / Рабош Ракијавели. Нови Сад : Прометеј, 2012. - 70 стр. ; 21 cm
РАДИЧЕВИЋ, Бранко В.
Песме о мајци / Бранко В. Радичевић ; приредио Ласло
Блашковић ст. - 5. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи,
2012. - 77 стр. ; 17 cm
РАДОВАНОВ, Зоран
Милош Црњански : 1893-1977 / [концепт] Зоран
Радованов ; [текст и избор илустрација Лидија
Мустеданагић ; превод на енглески Ангелина Чанковић
Поповић]. - Нови Сад : ТВ студио “Бечкерек” ; Нови Сад :
Музеј Војводине, 2012. - 150 стр. : илустр. ; 28 cm
РАДОВИЋ, Душан
Замислите : избор из поезије и прозе за децу / Душан
Радовић ; приредио Ласло Блашковић ст. ; [илустровао
Стеван Брајдић]. - 4. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи,
2012. - 64 стр. : илустр. ; 17 cm
РАДОШ, Јово
Филозофија васпитања и образовања : теоријско
практичне рефлексије / Јово Радош. - Суботица : Висока
школа струковних студија за образовање васпитача и
тренера, 2012. - 123 стр. : илустр. ; 24 cm
РАДОШ, Јово
Филозофија религије / Јово Радош. - 3. изд. - Бачка
Паланка : Логос, 2012. - 111 стр. : ауторова слика ; 20 cm
РАДУЛОВАЧКИ, Љиљана
Жито и хлеб, од зрна до погаче = Grain and bread, from
a kernel to bap bread / Љиљана Радуловачки ; [преводи
Јасмина Максић резиме, Јелена Недић текст ; фотографије
Горан Мулић ... и др.]. - Сремска Митровица : Музеј
Срема, 2011. - 184 стр. : илустр. ; 24 cm
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РАЈОВИЋ, Ранко
Kako uspešno razvijati IQ deteta kroz igru. Deo 2, Uzrast
4 do 8 godina / Ranko Rajović ; [ilustracije Uroš Petrović ...
[et al.]]. - Novi Sad : R. Rajović, 2012. - 107 str. : ilustr. ; 21
cm
РАШАЈСКИ, Јавор
Птице Свете горе = Birds of Mount Athos / Јавор
Рашајски. - Нови Сад : Матица српска, 2012. - 95 стр. :
илустр. ; 30 cm
REGIONAL Conference Mechatronics in Practice and Education (1 ; 2011 ; Subotica)
Proceedings of the 1st Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECH-CONF 2011), December 08-10, 2011, Subotica, Serbia / organised by Subotica
Tech, College of Applied Sciences in cooperation with Kecskemét College, Hungary ; editors Zoran Anišić i Stevan
Stankovski. - Subotica : Tech - College of Applied Sciences,
2011. - 434 str. : ilustr. ; 30 cm

Читаоница за периодику и истраживачки рад БМС
REGIONI i regionalizacija : sociološki aspekti / priredili
Valentina Sokolovska i Dušan Marinković. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2012. - 156 str. : ilustr. ; 24 cm
РИСТИЋ, Зоран А.
Lovački psi / Zoran A. Ristić. - Novi Sad : Stylos art,
2012. - 367 str. : ilustr. ; 24 cm
ROKAY, Zoltán
7 x 7 nagyböjti prédikáció / Rokay Zoltán. - Óbecse : Lux
Color Printing : Szulik Alapítvány, 2012. - 184 str. : ilustr. ; 23
cm
ROŞU, Costa
Dicţionarul preoţilor români din Banatul sârbesc : (17612011) / Costa Roşu ; prefaţǎ Costin Feneşan. - Zrenianin : Institutul de Culturǎ al Românilor din Voivodina, 2011. - XVIII,
228 str. : ilustr. ; 24 cm
ROŠČIĆ, Gordana
Flug im Nest / Gordana Roščić ; übersetzt Svetlana
Pejnović. - Novo Miloševo : Banater Kultur-Zentrum, 2012. 53 str. ; 21 cm
РШУМОВИЋ, Љубивоје
Ово је време чуда : избор из поезије за децу / Љубивоје
Ршумовић ; приредио Ласло Блашковић ст. ; [илустровао
Стеван Брајдић]. - 5. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи,
2012. - 62 стр. : илустр. ; 17 cm
САВЕТОВАЊЕ пчелара (30 ; 2012 ; Нови Сад)
XXX саветовање пчелара 2012, март, Нови Сад
/ [уредник Стојан Анђелковић]. - Нови Сад : Савез
пчеларских организација Војводине, 2012. - 113 стр. :
илустр. ; 21 cm
САВИЋ, Драгутин
Male gradske priče / Dragutin Savić. - 2. izmenjeno izd. Novi Sad : Daniel print, 2012. - 132 str. : fotogr. ; 23 x 23 cm
САВИЋ, Милисав
Љубавна преписка и друге лекције / Милисав Савић. 1. изд. - Зрењанин : Агора, 2012. - 244 стр. ; 21 cm
САВИЋ, Милисав
Фуснота / Милисав Савић. - 1. изд. - Зрењанин : Агора,
2012. - 138 стр. ; 21 cm

САВИЋ, Немања
Библиографија издања Библиотеке “Бранко Радичевић”
Житиште : 1996-2012 / приредио Немања Савић. Житиште : Библиотека “Бранко Радичевић”, 2012. - 127
стр. ; 28 cm
SAVREMENE tendencije u razvoju pravnih sistema
država u regionu = Contemporary trends in development of
the legal systems of states in the region : [zbornik referata
sa međunarodnog naučnog skupa održanog od 29-31. marta
2012. godine u Novom Sadu...] / priredila, edited by Marijana
Dukić-Mijatović. - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i
pravosuđe Univerziteta Privredna akademija = Faculty of Law
for Business and Justice University Business Academy, 2012.
- 640 str. ; 25 cm
SARNYAI, Zoltán
Elfeledett állatok / Sarnyai Zoltán. - Újvidék : Árgus,
2012. - 150 str. : ilustr. ; 24 cm
СЕЈДИНОВИЋ, Недим
Zatvorski sindrom : novinski eseji / Nedim Sejdinović. Novi Sad : Cenzura, 2012. - 195 str. ; 20 cm
СЕЈДИНОВИЋ, Недим
San svakog upaljača : stare priče / Nedim Sejdinović. Novi Sad : Cenzura, 2012. - 151 str. ; 20 cm
СЕНТ-Егзипери, Антоан де
Мали принц / Антоан де Сент-Егзипери ; [приредио
Иван Јелинић ; превод Светлана Шимуновић]. - 3. изд. Нови Сад : Ризница лепих речи, 2012. - 64 стр. : илустр. ;
17 cm
СИБИНОВИЋ, Ђорђе Д.
Насеље белих кућа / Ђорђе Д. Сибиновић. - Вршац :
Књижевна општина Вршац, 2012. - 80 стр. : илустр. ; 19
cm
СИБС, Ричард
Небеска слобода : узвишеност еванђеља над законом
/ Ричард Сибс ; [превод с енглеског Драгиша Армуш].
- Врњачка Бања : Хуманитарна организација “Љуби
ближњег свог”, 2012. - 208 стр. ; 20 cm
СИБС, Ричард
Nebeska sloboda : uzvišenost evanđelja nad zakonom /
Ričard Sibs ; [prevod s engleskog Dragiša Armuš]. - Vrnjačka
Banja : Humanitarna organizacija “Ljubi bližnjeg svog”, 2012.
- 192 str. ; 20 cm
СИМИЋ, Ранко
Зрење стварности : песме / Ранко Симић. Петроварадин : Футура ; Беочин : КУД “Бриле”, 2012. - 77
стр. : илустр. ; 21 cm
SINGER, Bernát
A czionizmus a hazafiság szempontjából / Singer Bernát ;
[szerkesztette és az utószót írta Negyela László Márk]. - Reprint kiad. - Szabadka : Tuum Egyesület, Zsinagóga.com
Műhelye, 2012. - 15 str. : slika B. Singera ; 24 cm
SÍPOS, Tibor
Káplár / Sípos Tibor. - Óbecse : Proleter, 2012. - 168 str. :
ilustr. ; 21 cm
SISTEM menadžmenta kvalitetom / Vojislav Vulanović...
[et al.]. - 5. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Institut za industrijsko inženjerstvo i menadžment : Istraživački i
tehnološki centar, 2012. - 375 str. : ilustr. ; 24 cm
SKLABINSKÁ, Milina
Slováci v Srbsku : z aspektu kultúry / Milina Sklabinská, Katarína Mosnáková ; [fotografie Michal Madacký, Đula
Šanta, Igor Bovdiš]. - Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2012. - 400 str. : ilustr. ; 28 cm
СКУП Трендови развоја (18 ; 2012 ; Копаоник)
Zbornik radova / XVIII skup Trendovi razvoja [sa temom]
“Internacionalizacija univerziteta “, Trend 2012, Kopaonik,
27.02-01.03. 2012. ; uredio Vladimir Katić ; [organizatori]
Univerzitet u Novom Sadu [i] Fakultet tehničkih nauka Novi
Sad. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2012. - 308 str. :
ilustr. ; 30 cm

СОКО бира где ће наћи мира : асталске песме и епска
традиција Срба Бачвана / песме сакупио и уредио Влада
Ђурковић. - Сомбор : Гарден принт, 2012. - 151 стр. :
илустр. ; 25 cm
SPECIJALNA patološka fiziologija / urednik Milenko Kulauzov. - Novi Sad : Ortomedics, 2011. - 376 str. : ilustr. ; 24
cm
СРБИЈА. Закони
Прописи у ванредним ситуацијама - цивилној заштити.
Књ. 1 / [приредио] Бранко Бабић. - Нови Сад : Висока
техничка школа струковних студија, 2012. - 320 стр. ; 24
cm
СРБИЈА. Закони
Прописи у систему заштите и спасавања. Књ. 2 /
[приредио] Бранко Бабић. - Нови Сад : Висока техничка
школа струковних студија, 2012. - 364 стр. : илустр. ; 24
cm
СРБИЈА. Закони
Републички закони и други прописи Републике Србије.
- Нови Сад : Инфопрес, 2012. - 800 стр. ; 30 cm
СРЕМАЦ, Срђан
Zavisnost, religija i identitet : predlog za narativnu analizu
svedočanstava konverzije bivših zavisnika / Srđan Sremac. Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića, 2012. - 231 str. ; 18 cm
СРЕМАЦ, Стеван
Поп Ћира и поп Спира / Стеван Сремац ; приредио
Ласло Блашковић ст. - 5. изд. - Нови Сад : Ризница лепих
речи, 2012. - 279 стр. ; 17 cm
СТАНКОВИЋ, Милорад Б.
Житије у XX и XXI веку : (мемоари) / Милорад Раде
Б. Станковић. - Оџаци : М. Б. Станковић, 2012. - 149 стр. ;
27 cm
СТАНКОВИЋ, Милорад Б.
Погледи и осврти : (Бог не може нестати) / Милорад
Раде Б. Станковић. - Оџаци : М. Б. Станковић, 2011. - 47
стр. ; 21 cm
STANTIĆ, Josip
Kompozicije i tekstovi dr Josipa Stantića : 60 godina
muzičkog stvaralaštva. - Subotica : Bunjevačka matica, 2012.
- 96 str. : ilustr. ; 24 cm
СТОЈАНОВИЋ, Владимир
Jedan svet na Dunavu : zaštićena područja Opštine Bačka
Palanka / [tekst Vladimir Stojanović ; fotografije Lazar Lazić
... [et al.]]. - Bačka Palanka : Turistička organizacija opštine,
2012. - 19 str. : ilustr. ; 17 x 24 cm
СТОЈАНОВИЋ, Владимир
Turizam i održivi razvoj / Vladimir Stojanović. - Novi Sad
: Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2011. - 260
str. : ilustr. ; 25 cm
СТОЈАНОВИЋ, Љубивоје
Религијски системи / Љубивоје Стојановић. - Вршац :
Висока школа струковних студија за образовање васпитача
“Михаило Палов”, 2012. - 307 стр. ; 24 cm
СТРАЈНИЋ, Никола
Језик анђела : (оглед) / Никола Страјнић. - Бачка
Паланка : Логос, 2012. - 64 стр. ; 21 cm
SÚDI, Juraj
Môj život je tisíc piesní : zbierka skladieb / Juraj Súdi ;
[autori fotografií Jaroslav Čiep ... et al.]. - Báčsky Petrovec :
Slovenské vydavateľské centrum ; Selenča : Komorný zbor
“Zvony”, 2012. - 200 str. : fotogr. ; 24 cm
СУЗУКИ, Дејвид
Sveta ravnoteža : ponovno otkrivanje našeg mesta u
prirodi / Dejvid Suzuki ; u saradnji sa Amandom Makonel i
Adrijen Mejson ; sa engleskog prevela Jelena Vukićević. Dopunjeno i prošireno izd. - Novi Sad : Kiša, 2012. - 430 str.
; 20 cm
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СУСРЕТ песника боема (10 ; 2012 ; Инђија)
Ноћ боема / Десети сусрет песника боема, Инђија,
2012 ; [уредник Никица Банић ; радове одабрали Златомир
Боровница, Никица Банић, Јован Бодрожић]. - Инђија :
Књижевни клуб “Мирослав Мика Антић”, 2012. - 240 стр.
: илустр. ; 21 cm
СУЧЕВИЋ, Власта
Истраживања у васпитању и образовање : приручник
и практикум за методологију педагошких истраживања
/ Власта Сучевић. - Нови Сад : Знатижеља, агенција за
издавачку делатност, 2012. - 117 стр. : илустр. ; 24 cm
СУЧЕВИЋ, Власта
Saradnja porodice i dečjeg vrtića : praktikum za studente
visokih škola struktovnih studija za obrazovanje vaspitača /
Vlasta Sučević, Vesna Srdić. - Novi Sad : Znatiželja, agencija
za izdavačku delatnost, 2012. - 116 str. : ilustr. ; 24 cm
Т, Ћ, У
ТАТИЋ, Катица
Кристина и њена фамилија : (роман) / Катица Татић. Нови Сад : Бистрица, 2012. - 130 стр. : илустр. ; 22 cm
ТВЕН, Марк
Том Сојер / Марк Твен ; приредио Ласло Блашковић ст.
- 2. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи, 2012. - 239 стр.
; 17 cm
ТЕРЗИЋ, Недељко
Зидови са ушима / Недељко Терзић ; [илустрације
Небојша Бобић]. - Лаћарак : AM graphic, 2012. - 56 стр. :
илустр. ; 23 cm
ТЕШАНОВИЋ, Драган
Основе гастрономије за менаџере / Драган Тешановић.
- Нови Сад : Природно-математички факултет, Департман
за географију, туризам и хотелијерство, 2011. - 328 стр. :
илустр. ; 23 x 23 cm
ТЕШИЋ, Момчило
Ко кога води : избор из поезије за децу / Момчило
Тешић ; приредио Ласло Блашковић ст. ; [илустровао
Стеван Брајдић]. - 4. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи,
2012. - 62 стр. : илустр. ; 17 cm
ТИШМА, Слободан
Bernardijeva soba : za glas (kontratenor) i orkestar / Slobodan Tišma. - 2. izd. - Novi Sad : Kulturni centar Novog
Sada, 2012. - 135 str. ; 19 cm
ТИШМА, Слободан
Bernardijeva soba : za glas (kontratenor) i orkestar / Slobodan Tišma. - 3. izd. - Novi Sad : Kulturni centar Novog
Sada, 2012. - 135 str. ; 19 cm
ТИШМА, Слободан
Bernardijeva soba : za glas (kontratenor) i orkestar / Slobodan Tišma. - 4. izd. - Novi Sad : Kulturni centar Novog
Sada, 2012. - 135 str. ; 19 cm
ТОДОРОВИЋ, Владимир
Dilema Kepiro - monstruozni nacista ili kapetan “Niko”
/ Vladimir Todorović. - Novi Sad : Jevrejska opština, 2012. 210 str. ; 23 cm
ТОЛКИН, Џон Роналд Рејел
Gospodar prstenova. Knj. 1, Družina prstena / Dž. R.
R. Tolkin ; preveo, ponovo pregledao i lektorisao Zoran
Stanojević. - Novi Sad : Stylos art, 2012. - 429 str. : ilustr. ; 21
cm
ТОЛКИН, Џон Роналд Рејел
Gospodar prstenova. Knj. 2, Dve kule / Dž. R. R. Tolkin
; preveo, ponovo pregledao i lektorisao Zoran Stanojević. Novi Sad : Stylos art, 2012. - 349 str. ; 21 cm
ТОЛКИН, Џон Роналд Рејел
Gospodar prstenova. Knj. 3, Povratak kralja / Dž. R.
R. Tolkin ; preveo, ponovo pregledao i lektorisao Zoran
Stanojević. - Novi Sad : Stylos art, 2012. - 409 str. : ilustr. ; 21
cm + geogr. karta ([1] presavijen list)
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ТОЛКИН, Џон Роналд Рејел
Silmarilion / Dž. R. R. Tolkin ; priredio Kristofer Tolkin ;
prevela s engleskog Dubravka Popadić-Grebenarević. - Novi
Sad : Stylos art, 2012. - 479 str. : ilustr. ; 21 cm
ТОЛКИН, Џон Роналд Рејел
Hobit ili tamo i natrag / Džon R. R. Tolkin ; preveli Meri
i Milan Milišić. - 5. izd. - Novi Sad : Solaris, 2012. - 250 str. :
ilustr. ; 20 cm
ТОМАШЕВИЋ, Бошко
Izabrana poezija. Tom 1, (1977-2001) / Boško Tomašević.
- Novi Sad : Misao, 2012. - 617 str. ; 21 cm
ТОМИЋ, Иван Д.
Kako da postajemo bolji u igri života zvanoj drumski
saobraćaj? / Ivan D. Tomić. - 1. izd. - Kikinda : I. D. Tomić,
2012. - 102 str. : ilustr. ; 21 cm
ТОМИЋ, Милка
Валцер по животу / Милка Томић. - Ново Милошево
: Банатски културни центар, 2012. - 684 стр. : ауторкина
слика ; 20 cm
ТОМИЋ, Олгица
Talenti : 2000-2010 : podsticaj darovitim učenicima
i učenicama nagrađivanjem i promovisanjem njihovih
postignuća / [Olgica Tomić]. - Novi Sad : Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, 2012. - 160 str. : fotogr. ; 24 cm
ТОПАЛОВ, Василије
Pesme / Vasilije Topalov. - Novi Sad : Pravoslavna reč,
2012. - 175 str. : ilustr. ; 21 cm
TÓTH, Ferenc
Szó és szív : népköltészeti írások balladákról, népdalokról
és szerelmi szokásokról / Tóth Ferenc ; [a kötet anyagát
válogatta, Tóth Ferenc éltrajzi és könyvészeti adatait írta Pastyik László]. - Újvidék : Forum, 2012. - 263 str. ; 24 cm
TRADICIJA nastave filozofije. 5 / [urednik Milenko A.
Perović]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju,
2011. - 150 str. ; 24 cm
ТРБОВИЋ, Драженка
Песме љубави / Драженка Трбовић. - Темерин : Д.
Трбовић, 2012. - 91 стр. ; 21 cm

Каталог БМС
ТРГОВИНА људима - правно-безбедносни аспекти /
[приређивачи] Љубомир Стајић, Татјана Лукић ; [превод
на енглески Бојан Тубић]. - Нови Сад : Правни факултет,
2012. - 275 стр. : илустр. ; 24 cm
ТРИ деценије златиборских ловачких дружења : хајке
на вука и сабори ловаца : 1982-2012 / [уредник Милан
Нешић ; фотографије Стеван Зрнић ... [и др.]]. - Чајетина
: Скупштина општине : Ловачко удружење “Златибор”,
2012. - 239 стр. : илустр. ; 28 cm
ТРУДИЋ, Александар
Religijski omladinski rad : teorijske i praktične implikacije / Aleksandar Trudić. - Novi Sad : Protestantski teološki
fakultet, 2012. - 138 str. ; 21 cm

ТУЦИЋ, Илија
Čelobašte : vojvođanska fenomenologija / Ilija Tucić. Petrovaradin : Fabrika slova, 2012. - 176 str. ; 21 cm
THREE Archimedes’ bodies : scientific monograph /
Duško Letić ... [et al.]. - Zrenjanin : Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, 2012. - X, 364 str. : ilustr. ; 24 cm
ЋИРИЛОВ, Јован
Sa rukama u džepovima / Jovan Ćirilov. - Novi Sad :
Studenstki kulturni centar, 2012. - 315 str. ; 24 cm
ЋИРИЋ, Зоран
Vulvaši : priče / Zoran Ćirić. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora,
2012. - 117 str. ; 21 cm
ЋИРИЋ, Зоран
Zlatna dekada : priče / Zoran Ćirić. - 1. izd. - Zrenjanin :
Agora, 2012. - 140 str. ; 21 cm
ЋОПИЋ, Бранко
Орлови рано лете / Бранко Ћопић ; приредио [и
уредио] Ласло Блашковић ст. - 4. изд. - Нови Сад : Ризница
лепих речи, 2012. - 158 стр. ; 17 cm
ЋОСИЋ, Илија
Tehnologije montaže : priručnik za vežbe / Ilija Ćosić,
Zoran Anišić. - 2. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka,
2012. - 255 str. : ilustr. ; 24 cm
U potrazi za figurama : dve proze u četiri, jedna u šest ruku
/ [urednik Ištvan Besedeš ; sa ilustracijama Ištvana Sajkoa ; u
prevodu Draginje Ramadanski]. - Senta : Zetna, 2012. - 107
str. : ilustr. ; 17 cm
У спомен на Лазу Костића : (1841-2011) : зборник
радова / уредила Ивана Живанчевић Секеруш. - Нови Сад
: Филозофски факултет, 2011. - 331 стр. ; 21 cm
U susret zaposlenju : priručnik / [autori Ivana Novaković,
Boris Negeli i grupa autora]. - Novi Sad : Vega media, 2012. 71 str. : ilustr. ; 22 cm
УЛИЦА дивљих кестенова : избор из савремене
југословенске приповедачке прозе / приредио Ласло
Блашковић ст. - 4. изд. - Нови Сад : Ризница лепих речи,
2012. - 108 стр. ; 17 cm
УШЈАК, Андрија
С јаворовог листа / Андрија Ушјак ; [илустровала
Сенка Влаховић Филипов]. - Ново Милошево : Банатски
културни центар, 2012. - 75 стр. : илустр. ; 20 cm
Ф, Х, Ц
ФАБИЈАН, Силвија
Sedam srca / Silvija Fabijan. - Novi Bečej : Narodna biblioteka, 2012. - 150 str. ; 25 cm
FÉNYKÉPEK Bácsfeketehegy múltjából és jelenéből =
Fotografien aus der Vergangenheit und der Gegenwart von
Feketitsch = Fotografije iz prošlosti i sadašnjosti Feketića. 1 /
a kötet anyagát gyűjtötte Kórizs József és Sárközi Ottilia ; [az
előszót írta Pál Károly]. - Újvidék : Forum, 2012. - 174 str. :
fotogr. ; 24 cm
ФЕРЕВИК, Турбјерн
Средишње краљевство : путовање у историју Кине /
Турбјерн Феревик ; превела с норвешког Јелена Вићентић.
- Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница
Зорана Стојановића, 2012. - 648 стр., [132] стр. с таблама :
илустр. ; 23 cm
FIGURÁK után kutat : két négy- és egy hatkezes próza /
[szerkesztette Beszédes István ; Szajkó István illusztrációval
; a szerb szövegrészeket fordította Beszédes István és Rajsli
Emese]. - Zenta : Zetna, 2012. - 109 str. : ilustr. ; 17 cm
ФИЛИПОВИЋ, Ђока
Приче из Срема / Ђока Филиповић. - Рума : Градска
библиотека “Атанасије Стојковић”, 2012. - 180 стр. :
илустр. ; 20 cm

FOKY, István
A bezdáni ember szabadkai versei / B. Foky István ; [illusztrálta Szilágyi László]. - Szabadka : Grafoprodukt, 2012. 120 str. : ilustr. ; 23 cm
ФРКА, Будимир
У загрљају дечијег срца : песме за децу. Део 2 /
Будимир Фрка. - Нови Сад : Савез књижевника у отаџбини
и расејању, 2012. - 80 стр. : илустр. ; 21 cm
ФРКА, Будимир
У загрљају дечијег срца : песме за децу. Део 3 /
Будимир Фрка. - Нови Сад : Савез књижевника у отаџбини
и расејању, 2012. - 80 стр. : илустр. ; 21 cm
ФТН на путу ка европском образовном процесу
: монографија / Илија Ћосић ... [и др.]. - Нови Сад :
Факултет техничких наука, 2012. - 295 стр. : илустр. ; 24
cm
HABITUS / [szerkesztette Csányi Erzsébet]. - Újvidék :
Bölcsészettudományi Kar : Vajdasági Magyar Felsőoktatási
Kollégium, 2012. - 253 str. ; 21 cm
ХАРАЛАМПИЕВ, Кирил
Основи савремене оториноларингологије / Кирил
Харалампиев, Новак Вукоје. - Нови Сад : Сајнос, 2012. 280 стр. : илустр. ; 25 cm
ХВАЛЇМ це, Господи : духовни писнї / з анґлийского
пририхтал Юлиян Пап ; [фотоґрафиї Сашо Палєнкаш]. - 1.
вид. - Нови Сад : Руске слово ; Руски Керестур : Дзвони,
2012. - 40 стр. : илустр. ; 18 cm
ХЕРДЕР, Јохан Готфрид фон
Идеје за филозофију повести човечанства / Јохан
Готфрид Хердер ; превела с немачког Олга Кострешевић.
- Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница
Зорана Стојановића, 2012. - 340 стр. ; 23 cm
HÍRES magyarok albuma / [az album anyagát összeállította Tóth Eszter ; szerkesztette Tóth Eszter és Mátyus János ;
előszó Mészáros Zoltán]. - 2. bővített kiad. - Szabadka : Grafoprodukt, 2012. - 36 str. : fotogr. ; 18 x 30 cm
HIS way : sećanje na Karolja Seleša / [priredio] Vladimir Todorović ; [fotografije Dragutin Savić]. - Novi Sad : V.
Todorović, 2012. - 111 str. : ilustr. ; 20 x 20 cm
ХОФМАН, Нена
Put u nikuda / Nena Hoffmann. - 1. izd. - Ruma : Srpska
knjiga M, 2012. - 356 str. ; 20 cm
ХРАБАЛ, Бохумил
Мачке : балада / Бохумил Храбал ; избор и превод с
чешког Зоран Ђерић. - Нови Сад : Графо-маркетинг, 2012.
- 120 стр. : илустр. ; 21 cm
ЦРЊАНСКИ, Милош
Милош Црњански. 3 / приредила Горана Раичевић. Нови Сад : Издавачки центар Матице српске, 2012. - 621
стр. ; 24 cm
Ч, Џ, Ш
ЧЕКЕРИНАЦ, Бора
Сирмијум - Сремска Митровица : илустрована
хронологија од праисторије до XXI века / Бора Чекеринац
= Sirmium - Sremska Mitrovica : illustrated chronology from
prehistory to the beginning of 21st century / Bora Čekerinac ;
[превод на енглески Љубица Јанков ; фотографије Синиша
Граховац]. - Сремска Митровица : Музеј Срема, 2011. 120 стр. : илустр. у бојама ; 23 cm
ЧЕСИК, Ричард
Budućnost psihoanalize / Ričard D. Česik ; prevod sa engleskog Milan Đurišić. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2012.
- 373 str. ; 20 cm
ЧИНЧ, Еуђен
Музичка хрестоматија / Еуђен Чинч. - Вршац : Висока
школа струковних студија за образовање васпитача
“Михаило Палов”, 2012. - 138 стр. ; 24 cm
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ЧКОЈИЋ, Снежана
Врата иза огледала / Снежана Чкојић. - Сремски
Карловци : Бранково коло, 2012. - 52 стр. ; 20 cm
DŽBUJANJE 2 : [zbornik poezije i kratke proze mladih
sa prostora opštine Stara Pazova] / [urednica Slađana Šimrak ;
predgovor Dragan Babić]. - Stara Pazova : Centar za kulturu,
2011. - 59 str. : ilustr. ; 17 x 25 cm
ШАЛГО, Јудита
Radni dnevnik : 1967-1996 / Judita Šalgo ; priredio Zoran
Mirković. - Novi Sad : Dnevnik : Akademska knjiga, 2012. 270 str. ; 21 cm
ШАРКИЋ, Срђан
Велики правни системи и кодификације / Срђан
Шаркић, Драгољуб Поповић. - Нови Сад : Правни
факултет, 2012. - 201 стр. ; 24 cm
ШЕВИЋ, Милан
О нашим људима великим и малим : анегдоте и сећања
/ Милан Шевић ; приредила Зорица Хаџић. - Нови Сад :
Градска библиотека, 2011. - 328 стр. ; 19 cm
ШЕКСПИР, Вилијам
Ромео и Ђулијета / Вилијам Шекспир ; превели
Боривоје Недић и Велимир Живојиновић. - 2. изд. - Нови
Сад : Ризница лепих речи, 2012. - 230 стр. ; 15 cm
ШЕКСПИР, Вилијам
Ромео и Јулија / Вилијам Шекспир. - Нови Сад : Змај,
2011. - 176 стр. ; 16 cm
ŠEST plus šest
6+6 : priče o kikindskim sastajalištima = stories of Kikinda
venues = poveşti de locuri Kikinda = történetek a nagykikindai helyszínek[ről] / [urednik Dragana Dukić ; prevod Milica
Lazović ... et al.]. - Kikinda : Kulturni centar, 2012. - 62 str. ;
15 cm
ШИКИБУ, Мурасаки
Gendži / Murasaki Šikibu ; prevodilac Sreten Ilić. - Novi
Sad : Kuća dobre knjige, 2012. - 256 str. ; 21 cm
ŠIMONI, Ján
Pri prameňoch matematiky : príručka pre učiteľov
matematiky / Ján Šimoni. - Báčsky Petrovec : Asociácia slovenských pedagógov, 2012. - 260 str. : ilustr. ; 30 cm
ШКИЉАИЦА, Владимир
Технологија водног саобраћаја. Део 2, Технолошки
процеси рада бродова / Владимир Шкиљаица, Иван
Шкиљаица. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2012.
- 228 стр. : илустр. ; 24 cm
ШКОЛА број 1 : ОШ “Петар Кочић” Инђија / [на
тексту радиле Светлана Пешут, Наташа Косановић,
Љиљана Лемајић]. - Инђија : Народна библиотека “Др
Ђорђе Натошевић”, 2012. - 85 стр. : илустр. ; 24 cm
ŠKOLSTVO v Padine : 1806-2011 : zborník prác / [hlavná
a zodpovedná redaktorka Katarína Melegová-Melichová]. Báčsky Petrovec : Matica slovenská v Srbsku, 2011. - 159 str.
: ilustr. ; 23 cm
ШО, Роберт
Epidemija popustljivog vaspitanja : učiti iz američkog
iskustva / Robert Šo, Stefani Vud ; prevod sa engleskog
Magdalena Petrović. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2012. 293 str. ; 21 cm
ШТАКИЋ, Александра
Pad u nebo / Aleksandra Štakić. - Odžaci : A. Štakić, 2012.
- 102 str. : ilustr. ; 21 cm
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