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ДЕВЕТ МЕСЕЦИ РАДА Библиотеке Матице Српске У 2012.

З

а девет месеци рада у 2012. Библиотека Матице српске (БМС) је обавезним примерком, купо
вином, разменом, поклоном и депозитом примила и у своје збирке укључила укупно 50.949
публикацијa (14.815 књига, 7.158 јединица посебних збирки и 28.976 бројeва периодике). Иностраним
партнерима у размени и лекторатима за српски језик послато је 2.870 књига и 4.130 бројева периоди
ке, а домаћим библиотекама 46 књига и 381 број периодике. Депозитом ФАО и УНЕСКО примљене су
103 публикације.
У БМС учланилo се 3.108 читaлаца. У читаоницама је коришћено 22.337 књига и 7.881 јединица
часописа и новина. За научни и стручни рад коришћена је 9.231 публикација и за изложбе 1.395.
Топографски је евидентирано 24.888 књига, 4.862 годишта часописа са 18.022 броја и 463 тома новина
са 14.475 бројева. У Централни магацин уложена је 9.261 рекаталогизована и нова књига, у Нови магацин
књиге примљене обавезним примерком, нове стране књиге и књиге, часописи и новине из поклоњених
збирки, укупно 14.835, а у Чешки магацин 1.801 раздужена и рекаталогизована публикација и 3.322
броја нове периодике.
Мере конзервације спроведене су на 15.779, а рестаурације на 15.783
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странице старих и ретких књига. Израђен је 28.021 микроснимак, а
за потребе корисника и БМС SonyDSC камером израђено је 23.427
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дигиталних снимака. У потребним форматима обрађена су 16.543
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дигитална снимка, израђене су 2.582 принтер копије и нарезан је 131
CD или DVD диск. На ScanPro2000 скенеру урађена су 5.693 кадра
са претходно припремљених 40 ролни микрофилмофа. На дигитал
ном Bookeye3 скенеру израђено је 43.880 дигиталних снимака, 359
црно-белих копија на А4 принтеру, док је 445 скенираних страница
публикација за потребе корисника БМС копирано на преносне ме
морије.
Према пројекту Опис ћирилских рукописних књига БМС прикуп
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љана је грађа за опис рукописних катихизиса, у циљу припреме за
штампу 16. књиге у серији Ћирилске рукописне књиге БМС. Објављен
је каталог Ситна штампана грађа БМС 1801–1867, осма књига у
Едицији Каталог старих и ретких књига БМС.
Укупно је креирано, допуњено или преузето из узајамне електронске базе 39.415 записа за све врсте публикација (књиге, периодика,
прилози у периодичним публикацијама и некњижни материјал). Од
тога је 14.311 нових записа, 14.895 записа је допуњено, а 10.245 запиПОРТРЕТ 7
са је преузето. Редиговано је 4.813 записа, a уједначена су 4.024 запиПОСЕТЕ 8
са. Формирано је 38.677 предметних одредница и 46.884 децимална
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броја. Урађено је 1.813 CIP записа. Електронска бaзa БМС je 30. сепГОДИШЊИЦЕ, СУСРЕТИ, ПРОМОЦИЈЕ... 12
тембра 2012. године имала укупно 1.227.213 записа.
ДАРОДАВЦИ 13
На лични захтев корисника из Новог Сада, Сомбора, Зрењанина,
ИЗ СТРАНИХ ЧАСОПИСА 15
Панчева, Београда, Винче, Крагујевца, Новог Пазара, Ниша, Зворника
НОВЕ КЊИГЕ 17
и Бања Луке истражена је цитираност радова у Индексима научних
цитата за 115 аутора. Било је 176 претраживања и нађено је 8.886 ци-

тата и 1.383 самоцитата. Такође су обављана тематска и друга претраживања страних и домаћих
база података.
Реализовано је 11 електронских изложби,
припремљена су 3 броја Вести, гласила БМС.
Обављено је 5 стручних надзора у високошкол
ским библиотекама у Новом Саду, Сомбору, Су
ботици и Зрењанину.
За Дигиталну БМС скенирана је 421 страна и
припремљене су 843 публикације (укупно 58.843
дигиталне странe). У Дигиталну БМС укључено
је 18 каталога, 3 Годишњака БМС и 9 бројева
Вести.
Свакодневно је скидан дневни бекап електон
ске базе БМС и израђиване су сигурносне копије
дигиталне базе.

ЕЛЕКТРОНСКА РЕЗЕРВАЦИЈА
ПУБЛИКАЦИЈА ЗА
КОРИСНИКЕ БМС

Е

лектронском резервацијом публи
кација преко OPAC-a, од 3. септембра
2012. године, БМС је знатно унапредила
рад са корисницима. Члан БМС на овај
начин може путем интернета са свог пер
соналног рачунара наручити жељену пу
бликацију и тако знатно скратити време
чекања на њу. Доласком у БМС наручена
публикација чека га у одабраној читао
ници. На овај начин олакшани су израда
статистике, анализа и праћење кориш
ћења публикација у БМС. Електронској
резервацији публикација преко OPAC-a
претходила je аутоматизована позајмица
публикација уведена 2008. године.

ОСНИВАЊЕ БИБЛИОТЕКЕ
МАТИЦЕ СРПСКЕ У МЕЛБУРНУ

Н

а захтев Културног клуба „Нови Сад –
Неопланта” из Мелбурна Матица срп
ска је почетком 2012. поклонила овом срп
ском удружењу 1.600 књига, од тога је БМС
дала 700 књига. Клуб се потом обратио БМС
са предлогом да им се упути 15.000 публи
кација, неопходних за обезбеђивање услова
рада, са идејом да то буде основа Библиотеке
Матице српске у Мелбурну. Циљ је да Библи
отека буде укључена у аустралијски систем
библиотека и да њене публикације буду до
ступне свим Србима у Аустралији. БМС при
хватила је предлог и предвиђено је да за сла
ње у Аустралију до 10. децембра 2012. буде
припремљено 5.000 публикација, а преосталих
10.000 публикација до 1. јула 2013. године.
Публикације ће БМС обезбедити од поклона
које прима и, разуме се, неће слати примерке
које нема у својим збиркама. Укључиће и нова
издања Матице српске, Галерије и Издавачког
центра, као и издања САНУ и дупликате из
Библиотеке САНУ. БМС прослеђиваће и своје
електронске изложбе. Клуб ће бити задужен
за превоз публикација од Новог Сада до Мел
бурна, а планирано је и свечано отварање Би
блиотеке.
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ПОКЛОНИ ИЗ БМС

Т

оком девет месеци рада у 2012.
години БМС је послала на поклон
институцијама и појединцима укупно
5.428 публикација, издања Библиотеке,
као и књиге из дупликата БМС. Културном
клубу „Нови Сад – Неопланта” у Мел
бурну послато је 700 књига, Колу срп
ских сестара Епархије бачке 60, Радио
Београду за акцију „Књига солидарности”
1.100, Српској православној парохији при
Светосавском храму у Новом Саду 100,
Библиотеци Манастира Хиландара 300,
Библиотеци у Житишту 50, Библиотеци
Факултета уметности у Нишу 120, Ге
ронтолошком центру „Конак” у Сремској
Каменици 200, Библиотеци Правног фа
култета у Новом Саду 38, Градској на
родној библиотеци „Жарко Зрењанин” у
Зрењанину 500 и Народној библиотеци
„Радоје Домановић” у Сурдулици 400.
БМС је библиотекама и научним ра
дницима у земљи упутила 1.860 приме
рака публикација, својих издања.

Posebne publikacije BMS
АНАЛИЗА РАДА НАРОДНИХ
БИБЛИОТЕКА У ВОЈВОДИНИ ЗА
2011.

K

ао и у претходним годинама у БМС из
рађена је и публикована Анализа рада на
родних библиотека у Војводини за 2011. годину.
Објављена је јула 2012, а ауторка је Силвија
Чамбер. Подаци су прикупљени и обрађени у
сарадњи са окружним матичним библиотекама у
Суботици, Зрењанину, Кикинди, Панчеву, Сом
бору, Новом Саду и Сремској Митровици.

Народна библиотека „Јован Поповић” у Кикинди

Активности народних библиотека у Војводини сагледане су са аспекта статуса и организације библиотечке мреже, обима, структуре и
обнављања књижних фондова, коришћења и
доступности библиотечке грађе, стручног кадра,
културних и образовних програма, просторних
и техничких услова за рад библиотека и аутоматизације пословања. У последњем поглављу дате су закључне напомене о стању и перспективама развоја мреже народних библиотека.
У књижним фондовима 44 војвођанске народне библиотеке на крају 2011. било је 4.231.070
књига. Набављено је 145.478 нових публикација. Стручне послове обављало је 497 радника.
Током прошле године народне библиотеке имале
су 141.820 читалаца. Они су користили 1.989.822
књиге, 81.932 броја часописа и 478.156 бројева
новина.
Током 2011. године библиотеке у Војводини
приредиле су велики број културних манифе
стација. Одржане су укупно 5.072 манифеста
ције, од тога 741 књижевни сусрет, 785 излож
би, 539 предавања и 2.891 програм посвећен
осталим активностима.

Окружне библиотеке из Сомбора и Суботице,
као и општинске библиотеке у Алибунару, Бе
лој Цркви, Вршцу, Инђији, Руми, Старој Пазо
ви, Тителу, Опову и Пећинцима раде у програму
COBISS, док окружне библиотеке Зрењанина,
Панчева, Сремске Митровице, Кикинде и Новог
Сада раде у програму BISIS. Остале војвођанске библиотеке каталошко-библиографску обраду обављају преко неког од рачунарских про
грама и израђују електронске базе података.
Највећи број тих библиотека користи програмске
пакете WINISIS (BIBLIO) и MPA. У електронским каталозима војвођанских народних би
блиотека у 2011. години било је укупно 1.637.805
записа, од тога 1.398.271 запис књига, 7.821
наслов часописа и новина и 13.740 чланака.
Коришћена су 642 персонална рачунара, од којих
је 147 намењено корисницима.
У 2011. години у народним библиотекама за
бележено је неколико позитивних трендова: по
већан је број чланова библиотека, уведене су но
ве услуге, више пажње посвећено је особама са
инвалидитетом и социјално угроженим кате
горијама, улагано је у савремену рачунарску
опрему и адаптацију и реновирање простора,
повећан је број библиотека које своје пословање обављају аутоматизовано, а многе библиотеке
започеле су и са дигитализацијом библиотечке
грађе.
Међутим, у раду војвођанских јавних библио
тека постоје проблеми који их прате дужи низ
година. Највећи проблем и даље представља
неадекватан и недовољан простор за обавља
ње свих стручних послова и чување и зашти
ту књижних фондова, као и недовољан број
стручних радника.

Библиотека „Глигорије Возаровић” у Сремској
Митровици

Неопходно је решити и проблем јединствене
стратегије аутоматизације пословања библио
тека у Војводини, у складу са законом. Треба
октобар 2012 - гласило бмс - вести
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очекивати да ће у оквиру реализације пројекта
Виртуелна библиотека Србије народне библио
теке у Војводини добити место у складу са
својом улогом у библиотечко-информационом
систему и потребама корисника.

АНАЛИЗА РАДА
ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА
У ВОЈВОДИНИ ЗА 2011.

него 2010. године. Укупно је коришћено 270.450
књига (1.350 мање него у 2010) и 37.316 часописа
(1.972 мање него у 2010). Смањено коришћење
монографских и серијских публикација у односу
на раније године делимично се може објаснити
већом употребом интернета и других извора
информација.

У

БМС је и ове године урађена и публико
вана Анализа рада високошколских би
блиотека у Војводини за 2011, а на основу ста
тистичких и текстуалних извештаја које су ви
сокошколске библиотеке доставиле Одељењу
за матичне послове БМС. Анализа је објављена
јула 2012, а ауторка је Ивана Гргурић.
Висока техничка школа струковних студија у Суботици

Филозофски факултет у Новом Саду

Као и претходних година, приказане су ак
тивности високошколских библиотека преко
следећих индикатора: друштвено-економски и
организациони статус, обим и структура збир
ки, стручни библиотекарски кадар, просторна
и техничка опремљеност, евиденција и обрада
публикација и коришћење и доступност би
блиотечке грађе. У другом делу Анализе сагле
дане су тенденције даљег развоја мреже висо
кошколских библиотека у Војводини.
У збиркама војвођанских високошколских
библиотека на крају 2011. године било је укуп
но 892.712 књига и 39.423 наслова периодике, од
чега је током године набављено 17.511 књига и
1.174 наслова часописа. Стручне библиотечкоинформационе послове у 53 библиотечке једи
нице обављало је 113 радника, од чега са по
ложеним стручним испитом 92 радника.
У 2011. години високошколске библиотеке у
Војводини имале су укупно 70.587 корисника
(4.509 наставника, 63.194 студента и 2.884 остала
корисника), што је за 10.953 корисника више
4
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Међубиблиотечка позајмица публикација то
ком 2011. обављана је у већини високошкол
ских библиотека, при чему су реализована 3.052
захтева.
Опремљеност високошколских библиотека у
Војводини савременом информационом и кому
никационом технологијом на задовољавајућем
је нивоу, што се може закључити и на основу
приспелих извештаја. Оне користе укупно 291
персонални рачунар, што у просеку износи
5,49 рачунара по библиотечкој јединици. Још
увек, међутим, највећи проблем представља то
што се не користи јединствен софтверски пакет
за аутоматизацију библиотечких функција.
Семинарске библиотеке Филозофског факултета,
Библиотека Високе пословне школе струковних
студија и Библиотека Академије уметности у
Новом Саду једине су универзитетске библиотеке које раде у систему Виртуелне библиоте
ке Србије и узајамне каталогизације. Остале
библиотеке за библиотечко пословање користе
BISIS, WINISIS, PERGAM или интерне про
граме. Неколико библиотека не користи никакав програмски пакет.

Elektronske izlo@Be
ГУСТАВ КЛИМТ (1862–1918)

П

поводом обележавања 150 година од ро
ђења аустријског сликара Густава Климта
(1862–1918), БМС припремила је електронску
изложбу грађе из својих збирки. Ауторке поставке
су Ивана Гргурић и Марија Ваш, уредник Миро
Вуксановић. Изложба се могла погледати од 6.
јула до 2. августа 2012. године у јавном каталогу
Библиотеке. Електронски каталог ове изложбе,
као и свих претходних, трајно се чува и доступан
је на CD-у у Библиотеци, као и на сајту www.
bms.rs.

његово препознатљиво „златно раздобље” (Во
дене змије, Нада, Пољубац, Стоклетов фриз,
Данаја и др.). У последњим годинама настале
су Дама са пернатим шеширом, Портрет де
војчице, Девица, Плесачица и др. Климт је умро
је Бечу 1918. године.
Мада је Густав Климт аутор величанствених
портрета жена (Портрет Маргарет Стонбо
руг Витгенштајн, Портрет Фрице Ридлер,
Портрет Аделе Блох Бауер, Портет Емилије
Флеге, Портрет Меде Примавези и др.), његов
примарни субјект било је, пре свега, женско
тело. Приказивао га је натуралистички, с много
еротицизма, што му је донело епитете „сликара
жена” и „највећег еротског сликара епохе”, али
и честе критике јавности. Његова дела данас
се већином чувају у Музеју Белведере у Бечу,
а велик број цртежа налази се у приватним
колекцијама.

ЈАВОР (1862)

Б

МС је на основу грађе из својих збирки и
РОМС-а приредила електронску изложбу
поводом 150 година од првог броја Јавора, јед
ног од, по речима Јована Скерлића, „најглавнијих
књижевних листова српских”. Ауторка изложбе
је Силвија Чамбер, а уредник Миро Вуксановић.
Изложба се могла погледати у јавном каталогу
Библиотеке од 3. до 27. августа 2012.

Климтов Портрет Аделе Блох Бауре, 1907.

Густав Климт је рођен у Баумгартену, неда
леко од Беча. Завршио је Школу примењених
уметности (Кунстгевербешулe). У периоду од
1879. до 1892, заједно са братом Ернестом и
пријатељем Францом Мачом, извео је велик број
декоратерских радова (Уметничко-историјски
музеј, палата Сатурани и Бургтеатар у Бечу, зграда
лечилишта у Карлсбаду и др.). Био је оснивач и
први председник бечке сецесије. У том периоду
настале су слике Музика, Шуберт за клавиром,
Јудит, Истина, Златно стабло јабуке и друге,
као и бројни пејзажи. Због наглашеног еротизма
и, како су говорили, „изопачености”, његове
алегоријске композиције Филозофија, Правда и
Медицина испровоцирале су конзервативни Беч,
а након излагања на првој изложби сецесије,
Медицина је изазвала велики скандал и чак по
стала предмет парламентарне расправе. Године
1903. Климт је напустио сецесију и тада почиње

Јавор за 1862. и насловна страна првог броја (5. јануар)

Као лист за забаву и науку Јавор је излазио
је у Новом Саду 1862/63, а уређивао га је и
издавао његов покретач Јован Јовановић (Змај).
Излазећи упоредо са Даницом, од које се није
пуно разликовао, уступио јој је место да би, на
кон 11 година, 1874, као лист за забаву, поуку
и књижевност био поново покренут. До 1892.
уређивао га је др Илија Огњановић (1889. и до
13. маја 1890. са Јованом Грчићем, уредником
тада привремено „угашеног” Стражилова), а
1893. Данило А. Живаљевић. Јавор је свих го
дина излажења штампан у Новом Саду, а само
октобар 2012 - гласило бмс - вести
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последње године, 1893, у Земуну. Издавачи Ја
вора били су: Змај, Лука Јоцић, Арса Пајевић и
Јован Карамата.
На својим странама Јавор је у највећој мери
доносио прозне, поетске и драмске књижевне
текстове, оригиналне и преведене, затим попу
ларно-научне чланке из астрономије, географије,
електронике, историје, етнографије, педагогије,
хемије, физике, дијететике, анатомије, медицине
и других наука и дисциплина. Посебан део
Јавора чинила је тематски разноврсна рубрика
названа најпре „Листићи”, потом „Листак”,
где су објављивани извештаји из културног
живота, привреде, заната, саобраћаја, разних
друштава, некролошки чланци, библиографске
вести, загонетке, одговори на питања читалаца
и сл. Јавор је имао велики број сарадника, по
речима Илије Огњановића, „многу и многу
стару опробану снагу”, „многог почетника – по
летарца” и „много женско име, као доказ да и
Српкиња уме мислити и осећати”.
Матица српска објавила је у два тома садржај
Јавора, по ауторима (1987) и по предметима
(1989), дело Иванке Веселинов која је написала
и предговор.

ГЕЗА ЧАТ (1887–1919)

године навршава 125 година, БМС припремила
је електронску изложбу грађе из својих збирки.
Аутори поставке су Ивана Гргурић и Петер
Хајнерман, уредник Миро Вуксановић. Изложба
се могла погледати од 28. августа до 26. септембра 2012. године у јавном каталогу Библиотеке.
Геза Чат, писац, критичар, музиколог и лекар,
рођен је 1887. године у Суботици под именом
Јожеф Бренер. Осим у родном граду, школовао
се у Будимпешти, где је завршио медицину.
Прве новеле и музичке осврте објавио је већ
као средњошколац, а у студентским данима пи
сао је за угледни мађарски књижевни часопис
Nуugat (Запад). Радио је као лекар на Пали
ћу, у Будимпешти и бањаским лечилиштима
у данашњој Румунији и Словачкој. Лекарску
каријеру завршио је на месту сеоског лекара у
Риђици. Последњу новелу, Денеш Имре, објавио је 1918. године у листу Еsztendő (Година).
Живот је завршио трагично.
Књижевна делатност Гезе Чата трајала је све
га десетак година, али је за њим остало значајно
књижевно дело: више од хиљаду страница дра
ма, музичких осврта, дневничких записа, есе
ја, публицистичких текстова и новела, међу којима су најпознатије Опијум, Даћа, Жаба, Чаробњаков врт, Бачка, Отац и син, Дневник
морфинисте, Црна тишина, Мала Ема и друге.
Сматра се једним од најдаровитијих представника модернизма прве деценије 20. века.

ЖАН-ЖАК РУСО (1712–1778)

Т

Геза Чат, цртеж Шандора Олаха из 1907. године

У
6

знак сећања на Гезу Чата (1887–1919),
суботичког писца од чијег се рођења ове
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ристо година од рођења Жан-Жак Ру
соа (1712–1778), филозофа, писца и тео
ретичара из доба просветитељства, БМС обе
лежава електронском изложбом грађе из својих
збирки. Ауторке поставке су Ивана Гргурић и
Милица Цветковић, уредник Миро Вуксановић.
Изложба се може погледати од 27. септембра
до 24. октобра 2012. године у јавном каталогу
Библиотеке.
Жан-Жак Русо je рођен у Швајцарској
1713. године. Живот је провео у Француској и
Швајцарској. Сматра се једним од најзначајнијих филозофа просветитељства. Славу му је до
нела Расправа о уметностима (1750), у којој се
први пут појављује идеја коју ће касније разви
јати у својим делима: да је човек по природи
слободан и добар, а да су неправични и неразумни системи владавине допринели поти
скивању и гушењу његове природе. Русо је ве
ровао да људи теба да се врате природи. У педа
гошком роману Емил или О васпитању (1762),

који је јавно осуђиван и спаљиван, износи
утопистички програм природног васпитања,
заштићеног од штетних утицаја неморалног
друштва. Сматрајући својину главним извором
сукоба и неједнакости међу људима, у делу О
пореклу и основама неједнакости међу људима
(1754) Русо разматра друштвену неједнакост
као нужну последицу социјализовања, развоја
разума и образовања, а у Друштвеном уговору
(1762), политичкој расправи која је инспирисала
целокупну идеологију француске грађанске ре
волуције, говори о неправди коју друштво чини
појединцима и износи теорију о праведној др
жави, заснованој на општој вољи народа.

Својом политичком филозофијом Русо је ути
цао на Канта, Фихтеа и донекле на Хегела, а
својом „логиком срца” на Шилера, Гетеа и це
локупну романтичарску књижевност. Међу његовим делима налазе се и Јулија или Нова
Елоиза, Писмо Даламберу, Писма с планине и
Исповести (аутобиографија, објављена пост
хумно). Аутор је и неколико музичких дела
(мелодрама Пигмаилон, опера Сеоски врач) и
радова о музици: Музички лексикон, Дисерта
ција о модерној музици, Писмо о француској му
зици и др.

o

POrtrEt
Соња ивановИЋ

Соња Ивановић рођена је 23. септембра 1982. у
Сарајеву. Основну школу и гимназију „Исидора
Секулић“, друштвени смер, завршила је у Но
вом Саду где је 2007. дипломирала на Одсеку
за француски језик и књижевност Филозофског
факултета. Добитница је стипендије Découverte
de la France коју су јој 2005. године доделили
Амбасада Републике Француске у Београду
и Француски културни центар у Новом Саду.
Toком студија похађала је вишенедељне курсеве
француског језика у Руану и Кану. Након завр
шених студија, као професор и члан комисије за
полагање међународних испита ДЕЛФ/ДАЛФ
радила је у Француском културном центру,
предавала у приватној школи страних језика
„Сохо” и преводила за издавачке куће „Светови”
и „Адреса”.
Од 24. децембра 2007. године ради у у БМС
на пословима набавке и размене публикација
на романским језицима. Своја прва знања о ка
талошкој обради стекла је од редактора Марије
Маховац, док је о набавци публикација највише
научила од библиотекара саветника Радивоја
Додеровића. Стручни испит положила је у мај
ском испитном року 2009. године одбранивши
рад на тему Развој латинског писма, под мен
торским руководством Душице Грбић. У Оде
љењу за набавку и размену публикација задужена је за сарадњу са библиотекама, универ
зитетима и инститицијама културе земаља ро
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манског говорног подручја којом се доприноси
богаћењу фонда БМС значајним насловима
на страним језицима. Бави се такође и слањем
публикација на српском језику свим релевантним
институцијама и славистичим центрима.
Као стипендиста Министарства за културу и
комуникације Рапублике Француске боравила је
у новембру 2009. године у Паризу где се током
три недеље стручно усавршавала у Француској
националној библиотеци и Библиотеци Центра
„Жорж Помпиду” о чему је објавила рад у Го
дишњаку БМС под називом „Одељење за ау
дио-визуелне документе Француске националне библиотеке”. Током непуних пет година
рада у БМС преводила је текстове за Годишњак
БМС, Вести и за каталоге изложби, организовала је књижевно вече посвећено делу францу
ског писца Жерара де Кортанса, уз присуство
аутора и у сарадњи са Француским културним
центром из Београда. Учестовала је, такође, и
у организацији представљања Библиографије
Иве Андрића 1911–2011, заједничког издања
Задужбине Иве Андрића, САНУ и БМС, 4. фе
бруара 2012. године у Културним центром Ср
бије у Паризу.
Осим француског језика, говори и италијански
и енглески.

POsetE
КОЛЕГЕ ИЗ КРАГУЈЕВАЧКЕ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК
КАРАЏИЋ” У БМС

СТУДЕНТИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА У
БМС

У

посети БМС 2. августа 2012. године били
су полазници Међународне летње школе
српског језика, културе и историје, а 9. августа и
студенти из Француске. Гости су обавештени о
историји и делатности БМС.

САНДРИН МАЛОТО СА
УНИВЕРЗИТЕТА У ТУЛУЗУ ГОСТ
БМС

С

андрин Малото, директор свих библио
тека на Универзитету у Тулузу, посетила
је БМС 2. августа 2012. године. Њени домаћини
били су библиотекар саветник Радивој До
деровић и библиотекари Соња Ивановић и Оли
вера Кривошић.

ЂАЦИ У БМС

Н

овосадски ученици Медицинске школе
„7. април” посетили су БМС 12. септембра 2012, ђаци од петог до осмог разреда
ОШ „Јожеф Атила” 14. септембра, ђаци ОШ
„Мирослав Антић” 17. септембра, а 25. сеп
тембра и ученици трећег и четвртог разреда
Гимназије „Светозар Марковић”.

Б

МС 18. јула 2012. године посетио је Мир
ко Демић, директор Народне библиотеке
„Вук Караџић” из Крагујевца, са сарадницима
Горданом Вучковић, библиотекаром на посло
вима Завичајног фонда и Виолетом Јовичинац
Петровић, библиотекаром Матичног одељења.
Главни циљ посете био је упознавање крагу
јевачкох колега са обрадом, смештајем и ди
гитализацијом старе и ретке библиотечке грађе у БМС, о чему је са њима разговарала Душица Грбић, руководилац Одељења старе и ретке
књиге и легата. Према интересовању гостију
разговор је вођен и о заштити публикација, у ко
јем је учествовао и Горан Влаховић, руководи
лац Одељења заштите публикација, а обишли су
и Одељење за чување и коришћење публикација
где их је руководилац Гордана Ђилас упознала са
компактним смештајем и смештајем Завичајне
збирке.
8
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Ученици ОШ „Јожеф Атила” у јавном каталогу БМС

Примио их је Петер Хајнерман, библиотекар
информатор, упознао их са историјом и де
латношћу БМС и представио им електронску
изложбу посвећену мађарском писцу Гези Чату.

МАРГАРЕТ ЛО СА КАНАДСКОГ
УНИВЕРЗИТЕТА АЛБЕРТА У
ЕДМОНТОНУ ГОСТ БМС

М

аргарет Ло, бивши библиотекар и
шеф Одсека за међународне односе

за библиотеке на канадском Универзитету Ал
берта у Едмонтону, посетила је БМС 29. ав
густа 2012. године у пратњи колегинице Са
ње Степановић Тодоровић из Библиотеке
САНУ у Београду. Гошће је примио Мирослав
Алексић, руководилац Одељења за набавку и
размену публикација, а домаћини су били би
блиотекар Оливера Кривошић и библиотекар
саветник Радивоје Додеровић. Разговарало се о
модалитетима будуће сарадње две институције
будући да БМС и Универзитет Алберта до са
да нису сарађивали. Гошће су обишле БМС,
а са радом наше институције упознала их је
руководилац Одељења за чување и коришћење
публикација Гордана Ђилас.

СТУДЕНТИ БИБЛИОТЕКАРСТВА
СА ЕМПОРИЈА УНИВЕРЗИТЕТА У
КАНЗАСУ У БМС

ЗАХВАЛНИЦE

Поменица Хиландарског манастира БМС

М

анастир Хиландар доделио је БМС
Поменицу за доброчинство и помоћ
у време велике обнове.
*

П

Студенти библиотекарства са Емпорија универзитета у
Канзасу у БМС

Б

МС 26. септембра 2012. године посетили
су студенти библиотекарства са Емпорија
универзитета у Канзасу. Са историјатом и радом
БМС упознала их је Гордана Ђилас, руководилац
Одељења за чување и коришћење публикација.

ИНТЕНЗИВИРАЊЕ САРАДЊЕ
СА ХИЛАНДАРСКОМ
ИСТРАЖИВАЧКОМ
БИБЛИОТЕКОМ У АМЕРИЦИ

Н

акон сусрета Мира Вуксановића,
управника БМС и Предрага Мате
јића, директора и куратора Хиландарске
истраживачке библиотеке при Универзи
тету у Охају, са којом БМС има дуго
годишњу сарадњу, договорено је да се та
сарадња интензивира куповином издања
БМС, коришћењем Дигиталне БМС и еле
ктронских изложби.

оштовани сарадници,
Посредством Градске народне би
блиотеке у Зрењанину поклонили сте нам
око 200 књига. Овим књигама обогатиће
мо и удвостручити скромну библиотеку нашег Клуба за стара и одрасла лица у Зре
њанину. Чланови Клуба су лица која током
дневног боравка користе разне услуге.
Од 250 чланова трећина активно ради у
секцијама. Литерарна секција је задужена за
рад библиотеке. У њој се, у просеку, сваког
дана позајми по једна књига. У име читалаца
књига нашег Клуба, најсрдачније вам се
захваљујемо на поклоњеним књигама које ће
обрадовати наше читаоце.
Срдачно вас поздрављам!
Даница Ђорђевић, руководилац Службе ва
нинституционалне заштите Геронтолошког
центра у Зрењанину

СУСРЕТ ЧЕЛНИКА НБС И БМС

Д

ејан Ристић, в. д. управника НБС
примио је 24. септембра 2012. годи
не управника БМС Мира Вуксановића. Том
приликом они су разговарали о актуелним
пословима и о сарадњи ове две институције
културе.
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ДИРЕКТОРИ И НАУЧНИ
САРАДНИЦИ АУСТРИЈСКИХ
БИБЛИОТЕКА ГОСТИ БМС

Б

МС су 27. септембра 2012. године посе
тили директори и научни сарадници ау
стријских бибиотека у иностранству, у пратњи
Кристине Долингер, саветника у Министарству
за европске и међународне послове Републике
Аустрије и Николауса Келера, директора Ау
стријског културног форума из Београда. Они
су у оквиру студијског путовања обишли ау
стријске библиотеке у Мађарској, Румунији, Ср
бији и Хрватској. Госте су у БМС примили за
меник управника Новка Шокица Шуваковић и
библиотекари Штефанија Маћко, Тамара Вуј
ков Ђурановић, Јелена Поповић и Марија Ваш
и упознали их са историјом Библиотеке и са
Поклон библиотеком Аустрије.

seminari,stru^ni skupovi,

sastanci...

НАУЧНИ СКУП У ПЛУЖИНАМА И
НА ЖАБЉАКУ

Н

а научном скупу у Плужинама, 20. јула
2012. године, дописни члан САНУ и
управник БМС Миро Вуксановић говорио је о
преводима Милована Данојлића. Десет дана
касније, 30. јула, беседио је о „Дурмитору и
Дурмиторцима у Вуковом Српском ријечнику”
на научном скупу „На извору Вукова језика”
одржаном на Жабљаку.

CONOR.SR, водила је Гордана Мазић из
IZUM-а. Полазницима курса предствљен је
COMARC/A формат за нормативне податке и
програмска опрема COBISS3/Katalogizacija на
мењена раду са нормативним записима. Из
БМС курсу су присуствовале Новка Шокица
Шуваковић, Ката Мирић, Каталин Рафа и Весна
Укропина.

ЗАСЕДАО УПРАВНИ ОДБОР
БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА
СРБИЈЕ

С

астанак Управног одбора Библиотекарског друштва Србије одржан је у Би
блиотеци града Београда 20. септембра 2012.
године. Из БМС састанку је присуствовала Гор
дана Ђилас.

КОНФЕРЕНЦИЈА „НОВЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ И СТАНДАРДИ
И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
НАЦИОНАЛНЕ БАШТИНЕ”

Н

описни члан САНУ и управник БМС
Миро Вуксановић присуствовао је 5.
септембра 2012. године седници Националног
савета за културу Републике Србије у Београду.

ационални центар за дигитализацију ор
ганизовао је 20–21. септембра 2012. го
дине на Математичком факултету у Београду
конференцију „Нове технологије и стандарди
и дигитализација националне баштине”. О ра
зличитим темама везаним за стратегију диги
тализације и дигитализацију националне ба
штине говорили су предавачи из региона, а пре
зентован је и Serbia Forum који представља
иницијативу за промоцију националне баштине
Србије. Првом дану конференције из БМС при
суствовала је Новка Шокица Шуваковић.

СТРУЧНИ КУРС „ПРИПРЕМА БАЗЕ
ПОДАТАКА CONOR.SR”

СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЗАДУЖБИНЕ ИВЕ АНДРИЋА

СЕДНИЦА НАЦИОНАЛНОГ
САВЕТА ЗА КУЛТУРУ

Д

У

НБС 10–11. септембра 2012. године одр
жан је стручни курс „Припрема базе
података CONOR.SR”. Овај курс, намењен ре
дакторима иницијално креиране базе података
10
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Д

описни члан САНУ и управник БМС
Миро Вуксановић присуствовао је 26.
септембра 2012. године седници Управног од
бора Задужбине Иве Андрића.

СТУДИЈСКИ БОРАВАК У
СЕНТАНДРЕЈИ

Н

а основу споразума о научној са
радњи САНУ и Мађарске акаде
мије наука и уметности мр Душица Гр
бић, члан Сентандрејског одбора САНУ
и руководилац Одељења старе и ретке
књиге и легата БМС, боравила је у Сент
андреји од 21. до 30. септембра 2012.
Циљ боравка био је истраживање српских
рукописа у сентандрејском Музеју Српске
православне епархије будимске.

ПРЕДАВАЊЕ НА НОВОСАДСКОМ
ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

Н

а Филозофском факултету у Новом Са
ду 28. септембра 2012. године у оквиру
колоквијума „Плуралитет у култури као на
чин живота: Аустрија и националне културе Ју
гоисточне Европе” предавања су одржали уче
сници студијског путовања, научни сарадници
аустријских библиотека у иностранству, и проф.
др Јулијана Бели Генц са Катедре за германи
стику. Госте је поздравила декан факултета проф.
др Ивана Живанчевић Секеруш, а колоквијуму
су присуствовали библиотекари БМС Штефа
нија Маћко, Тамара Вујков Ђурановић, Јелена
Поповић и Марија Ваш.

У НОВЕМБРУ СТРУЧНОНАУЧНИ СКУП „СРПСКА
НАЦИОНАЛНА
БИБЛИОГРАФИЈА” У НБС
Музеј Српске православне епархије будимске у
Сентандреји

Пажња колегинице Грбић била је ус
мерена на истраживање рачанских руко
писа и уџбеника писаних у Словенсколатинској школи коју је основао епископ
бачки Висарион Павловић између 1731. и
1732. године.

Душица Грбић истражује српске рукописе

Радови који ће настати као резултати
истраживања биће објављени у Сент
андрејском зборнику и Годишњаку БМС.

Н

а стручно-научном скупу „Српска
национална библиографија” који ће
бити организован у НБС 2–3. новембра
2012. године поводом изласка из штам
пе Српске библиографије књига 1868–
1994, у 20 томова, и првог тома Српске
библиографије периодике 1768–2005, из
БМС учествоваће: Душица Грбић („Ка
талози старих српских штампаних књига БМС и српска национална библио
графија”), Марија Јованцаи („Библиогра
фија књига у Војводини и текућа нацио
нална Библиографија Србије”), Љиљана
Клевернић, Весна Укропина, Даниела Кермеци („Библиографија Иве Андрића и на
ционална библиографија”) и Новка Шо
кица Шуваковић („Софтвер за израду би
блиографија”). Чланови Организационог
одбора су: проф. др Злата Бојовић (пред
седник), проф. др Александра Вранеш,
проф. др Душан Иванић, проф. др Гојко
Тешић, др Миодраг Матицки, др Весна
Матовић, мр Здравка Радуловић, Бранка
Булатовић и Ратко Марковић, а из БМС
дописни члан САНУ Миро Вуксановић и
Ката Мирић.
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МЕЂУНАРОДНА
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА У
СУБОТИЦИ

У

читељски факултет на мађарском језику у
Суботици организовао је 27–28. септембра 2012. године међународну научну конфе
ренцију на тему „Књига – комуникација – ком
петенција”. Овом скупу из БМС присуствовао
је Петер Хајнерман, библиотекар информатор.

ИЗЛОЖБА „ГУСТАВ КЛИМТ –
ПРЕТЕЧА МОДЕРНЕ”

С

вечаном отварању изложбе „Густав
Климт – претеча модерне” 26. септембра
2012. године у галерији Аустријског културног
форума при Амбасади Аустрије у Београду
из БМС присуствовали су заменик управника
Новка Шокица Шуваковић и библиотекарка Ма
рија Ваш. Изложбу је отворио Николаус Келер,
директор Аустријског културног форума и аташе
за културу Амбасаде Аустрије.

Sportske igre radnika u kul turi
GOdi[wice, susreti, promocije...
СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ
ПОЧЕТКА РАДА САВРЕМЕНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ЗА ПОЛИЦАЈЦЕ

С

вечаност поводом промоције полазника
шесте класе у полицајце приправнике и
почетка рада савремене библиотеке Центра за
основну полицијску обуку у Сремској Каменици
одржана је 2. августа 2012. године. Из БМС
присутна је била заменик управника Новка
Шокица Шуваковић.

БМС ПРВА У ЕКИПНОМ
ПЛАСМАНУ

В

ерица Шево, Јелена Поповић, Ката Мирић, Весна Бањац, Атила Ач Шанта,
Станко Богосав, Станимир Јакшић и Лазар По
пара чланови су овогодишњег спортског тима
БМС који је на 8. радничко-спортским играма
(РСИ), одржаним од 31. августа до 8. септембра
2012. године у Паралији, у Грчкој, освојио пр
во место у екипном пласману. За тако добар
успех, као и за учешће у такмичењу Самостални
синдикат културе Србије, организатор РСИ,
доделио је екипи БМС Захвалницу.

167 ГОДИНА ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ

Део победничке екипе БМС и Захвалница

Са свечаности у Градској библиотеци у Новом Саду

О

бележавање и прослављање 167 година
постојања и рада Градске библиотеке
у Новом Саду одржано је 27. септембра 2012.
године. Из БМС присутне су биле заменик уп
равника Новка Шокица Шуваковић и библио
текар Ивана Гргурић.
12
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У појединачном пласману истакли су се Вери
ца Шево са три златне и две бронзане медаље,
Атила Ач Шанта са једном златном, две сребрне
и једном бронзаном медаљом, Станко Богосав са
једном златном и две сребрне медаље и Станимир
Јакшић са једном бронзаном медаљом.

ooo

ДАРОДАВЦИ

О

бјављивањем имена дародаваца који су
БМС поклонили књиге и часописе то
ком јула, августа и септембра 2012. године
желимо и на овај начин да им изразимо искрену
захвалност.
Витко Алексић (Београд)
Драгана Белеслијин (Нови Сад)
Дивна Бијелић (Нови Сад)
Софија Богичевић (Нови Сад)
Атила Бордаш (Врбас)
Анушаван Ванцјан (Јереван)
Миленко Васин (Нови Сад)
Марија Ваш (Нови Сад)
Владислав Вељковић (Пљевља)
Даница Вујков (Нови Сад)
Стеван Вујков (Нови Сад)
Миро Вуксановић (Нови Сад)
Светлана Вучковић (Нови Сад)
Марија Гајицки (Нови Сад)

Славољуб Гацовић (Зајечар)
Радмила Гикић Петровић (Нови Сад)
Славко Гордић (Нови Сад)
Сава Дамјанов (Нови Сад)
Срђан Дамјановић (Нови Сад)
Жарко Дангубић (Нови Сад)
Милован Данојлић (Поатје)
Душан Дејанац (Кикинда)
Самир Делибеговић (Тузла)
Милан С. Димитријевић (Београд)
Љиљана Дражић (Нови Сад)
Радоје Драшковић (Орловат)
Тадија Ераковић (Нови Сад)
Бојана Жакула (Нови Сад)
Даринка Жакула (Нови Сад)
Михајло Живковић (Нови Сад)
Ирена Зечевић (Бачка Паланка)
Melita Zmazek (Ptuj)
Соња Ивановић (Нови Сад)
Живка Ивков (Нови Сад)
Рајко Игић (Чикаго)
Драган Јанков (Нови Сад)
Василије Јовановић (Нови Сад)

Весна Јовановић (Нови Сад)
Георг Јовановић (Нови Сад)
Мирослав Н. Јовановић (Женева)
Марија Јованцаи (Нови Сад)
Ана Јоветић Вучковић (Београд)
Павле Катић (Нови Сад)
Даниела Кермеци (Нови Сад)
Бранка Кнежевић (Београд)
Јелена Ковачек Светличић (Нови Сад)
Светозар Кољевић (Нови Сад)
Милисав И. Курмазовић (Ужице)
Љубиша Летић (Лок)
Алберт Леш (Нови Сад)
Ђуро Маричић (Жажина)
Жељко Марковић (Нови Сад)
Ђуро Милекић (Аранђеловац)
Милијана Миловановић (Београд)
Боривој Миросављевић (Нови Сад)
Радован Мићић (Нови Сад)
Бранко Мићић Кондић (Нови Сад)
Марија Мишић (Нови Сад)
Јелена Мрђанов (Нови Сад)
Војислав Николајевић (Нови Сад)
Димитрије Николајевић (Крагујевац)
Душан Нинић (Зајечар)
Даница Новић (Нови Сад)
Рајко Оровић (Подгорица)
Бранко Павлица (Београд)
Сава Пеић (Нови Сад)
Перо Пећинар (Ужице)
Адриене Пинтер (Нови Сад)
Лазар Попара (Нови Сад)
Вера Попноваков (Нови Сад)
Бојана Поповић (Нови Сад)
Иља Поповић (Нови Сад)
Милена Првановић (Београд)
Александар Радовић (Нови Сад)
Драган Раниловић (Бања Лука)
Небојша Рашо (Херцег Нови)
Момчило Сакан (Београд)
Љиљана Стаменовић (Сремски Карловци)
Мирјана Д. Стефановић (Нови Сад)
Радослав Ј. Субић (Нови Сад)
Мирослав Тимотијевић (Београд)
Тијана и Лада Тимотијевић (Београд)
Батрић Ћаловић (Нови Сад)
Влада Ћурковић (Сомбор)
Петер Хајнерман (Нови Сад)
Смиљана Хаџић (Нови Сад)
Розалија Хорват (Нови Сад)
Боривој Чалић (Вуковар)
Тимотеј Чобић (Нови Сад)
Бошко Шербеџија (Сремски Карловци)
Оливера Шербеџија (Сремски Карловци)
Весна Шкиљевић (Нови Сад)
Гордана Шушњар (Нови Сад)
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Admiral books (Beograd)
Аустријска амбасада (Београд)
Bahai International Communitz (Њујорк)
Библиотека Правног факултета (Нови Сад)
Библиотека Филозофског факултета (Нови Сад)
Vietnam Pictorial (Ханој)
Вијеће српске националне мањине Задарске
жупаније (Задар)
Војнотехнички институт (Београд)
Градска управа града Ниша
DVV International (Бон)
Deutsche Forschungsgemeinschaft (Бон)
Дом културе Чачак
Еколошки покрет Новог Сада
Економика (Ниш)
Економски факултет (Крагујевац)
Електронски факултет (Ниш)
Завод за проучавање културног развитка
(Београд)
Завод за уџбенике (Нови Сад)
Индијска амбасада (Београд)
Институт за ментално здравље (Београд)
Институт за пестициде и заштиту животне
средине (Београд)
Институт за словенски језик (Љубљана)
Instituto Superior de Relaciones, Internahondes
Raul Roa Garcia (Хавана)
International Labour Office (Женева)
IPSA (Монтреал)
Iskra Periodicals (Birmingham)
ИФЛА (Хаг)
Japanese Asociation of Rusian Scholars (Токио)
ЈАТ (Београд)
Канадски Србобран (Хамилтон)
Католичка епархија Украјинаца (Минхен)
Кинеска амбасада (Београд)
Клиника за дигестивну хирургију КЦС
(Београд)
Клуб генерала и адмирала Србије (Београд)
Криминалистичко-полицијска академија
(Земун)
Културни центар Новог Сада
Либертас (Нови Пазар)
Магистрат Беча, Одељење за културу (Беч)
Македонски информативни и издавачки центар
(Панчево)
Манастир Крка (Кистање)
Матица српска (Нови Сад)
Матична библиотека „Љубомир Ненадовић”
(Ваљево)
Медија центар „Одбрана” (Београд)
Медицински факултет – Библиотека (Нови Сад)
Међународни славистички центар (Београд)
Министарство унутрашњих послова –
Полицијска управа Нови Сад
14
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Музеј рудничко-таковског краја (Горњи
Милановац)
Народна библиотека Бор
Народна библиотека „Вук Караџић”
(Крагујевац)
Народна библиотека Србије (Београд)
Народна библиотека „Стефан Првовенчани”
(Краљево)
Народна скупштина Републике Србије (Београд)
National Folk Museum of Korea (Сеул)
Oktatás kutató és Fejlesztő Intézet (Будимпешта)
Open Society Fund (Њујорк)
Планинарски савез Србије (Београд)
Пољопривредни факултет (Нови Сад)
Прометеј (Нови Сад)
Протестантски теолошки факултет (Нови Сад)
Редакција часописа Живинарство (Београд)
Редакција часописа Лестве (Косовска
Митровица)
Редакција часописа Теолошки погледи
(Београд)
Републички завод за статистику (Београд)
Републички фонд за пензијско и инвалидско
осигурање (Београд)
Routledge Journals (Колчестер)
Рударско-геолошки факултет (Београд)
Спомен збирка Павла Бељанског (Нови Сад)
Српска књижевна задруга (Београд)
Српска православна епархија бихаћкопетровачка (Босански Петровац)
Српско друштво за заштиту вода (Београд)
Српско друштво за путеве „Via–Vita” (Београд)
Српско удружење за маркетинг (Београд)
Српско хемијско друштво (Београд)
Стеријино позорје (Нови Сад)
Технолошки факултет (Нови Сад)
Удружење инжењера пољопривреде и
прехрамбене технологије (Београд)
УНЕСКО (Париз)
Универзитет у Крагујевцу
Универзитет у Новом Саду
Универзитетска библиотека „Светозар
Марковић” (Београд)
Факултет уметности (Ниш)
ФАО (Рим)
Филозофски факултет (Ниш)
Форум (Нови Сад)
The Hebrew university (Јерусалим)
Хотел Велики (Нови Сад)
Хрватско друштво прехрамбених технолога
(Загреб)
Центар за културу Пожаревац
Conciliation Resources (Лондон)
Шумарски факултет (Београд)

Iz stranih ^asopisa
ЗАШТО ЧИТАМО?
Читање као стваралачки чин

М

ада нас на читање покрећу себични мо
тиви, та активност обично, противно
свим очекивањима, резултира алтруизмом. Чи
тајући оживљавамо једну уснулу мисао. Шта је
друго књига до успавана лепотица, а шта друго
читалац до њен принц на белом коњу, чак иако
можда носи наочаре, има проређену косу на
темену и 98 година?
Једна затворена књига постоји, да, али не жи
ви. Она је налик правоуглом паралелопипеду
прекривеном финим слојем прашине и празном
као што једна кутија може бити.
Свако читање је нека врста стваралачког чи
на.
Маларме је, међутим, умео да претерује, ин
систирајући на томе да је читалац творац пе
сме. Онај који дело враћа у живот би било
прикладније. Довољно смо одрасли да признамо,
колико год била важна улога читаоца, да он није
тај који је дело и створио.
Читати да би се утешили
Можемо читати да би се утешили. Чини ми
се да је то још гори разлог, јер утешити се на
овај начин нешто је што нам обично никада не
успева. А то је зато што књижевност томе не
служи. Књижевност није ту да нас теши, већ пре
да нас разоноди. Осим тога, било би увредљиво
за наше патње када би тек тако могле бити
избрисане једним тренутком препуштања књизи.
У контексту реченог једну од најнедостојнијих
изјава изрекао је велики писац Монтескје:
„Никада нисам имао тугâ које један сат читања
није могао распршити”. Шта друго да очекујемо
од једног, без сумње великог, али хладног духа?
Пандан овој је изјава једног од ликова Оскара
Вајлда у његовом есеју „Пораз лажи”: „Једна од
највећих несрећа мог живота је смрт Лисјена де
Рибемпреа”. То је, без икакве сумње била једна
од Вајлдових изјава, претходно изречених у
шали у неком од разговора и коју би он, наравно,
најискреније прокоментарисао као тачну. Вајлд
је био човек од изјава у које ни сам није био
баш превише уверен. У питању је очигледно
естетизам. Естетизам који је други, онај хи
стерични облик хладноће. Неколико година након што је то написао, Вајлд је доживео мно
го већу трагедију него што је смрт једног има
гинарног лика.

Читање нема моћ да утеши. На неки начин,
оно чак доводи у очај. И у том очају нема ничег
тужног, да се разумемо. Паскал нам то показује,
тај велики писац Мисли који пише као што
орао граби ка небу док сече ваздух крилима
као оштрицом ножа, онај исти Паскал који је
приморавао себе да верује у царство небеско:

„Ми заправо не живимо, него се надамо животу
и вечито се тек припремајући да будемо срећни,
неизбежно је да то заправо никада нисмо”.
Једноставно је, закључује он: „Умрећемо сами”.
И, не, у томе нема ничег тужног. Очај је заправо
попут кише или пак сунца. Пре је нада та која је
тужна, са својим илузијама којима нам обавија
вратове попут ешарпе, не би ли нас потом лакше
угушила. У друштву Паскала и још неколицине
писаца, читаоци постају зрели, одрасли људи
који се не заносе и не заваравају сами себе и који
не пате због тога.
Читати како би стекли пријатеље
Када је човек неприступачан и недружељу
бив, као неки које познајем, романи су решење
и спас. Појединим страсним читаоцима лико
ви из романа постају стварнији од оних које
срећу у стварном животу. Често мисле на њих,
посећују их у књигама, воле их, често им и
недостају, понекад се чак догоди да их и наљуте,
укратко, прави пријатељи. Утолико пре што ти
замишљени пријатељи никада ништа не крију.
Зато су они ти који нас никада не би издали,
размишљају тако поједини страсни читаоци који
понекад заборављају да преузму ризик и живе
стварни живот.
Читати да би се подмладили
Читање мемоара дефинитивно подмлађује, а
нарочито читање политичких мемоара. Реч је о
времену које смо проживели и сада га поново
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откривамо са уживањем и запрепашћењем. За
кулисне радње власти су разоткривене. Тако зна
чи! Још је горе него што сам претпостављао!
С друге стране, за будуће генерације, никакве

користи од тога. Оне напросто воле да понављају
наше будалаштине. Код њих не долази у обзир
да читају књиге из којих би видели како смо
ми прошли. И, уз то, те су књиге изгубиле на
актуелности. Без уметничке вредности, оне на
стављају да живе, трају и опстају још једино
захваљујући нашој радозналости, носталгији и
преосталој политичкој страсти. Заправо је само
литерарни дар оно што одређено дело извесно
време чини занимљивим, чак и нестручњацима.

док је читање, пратећи ову у стопу, све држећи
је за руку, пажљиво, на моменте расејано. Ноге
ове две нимфе једва да дотичу земљу, али им
ни главе не додирују облаке. Корачају заједно,
нераздвојне. Читање је део књижевности. Скупа,
оне дају живот.
Док читам у ходу, ја се такмичим са смрћу.
Слично свим другим читаоцима, јер ето, то је
заправо једино право објашњење зашто чита
мо: изазвати смрт на двобој. Све је одавно
изгубљено, али ми ипак не узмичемо. Писац и
читалац корачају заједно ка пропасти, јер смрт
увек побеђује, али уметност је ипак та која јој
најдуже одолева. Не сећамо се више имена
несталих империја, али нам остају дела песника
савременика. Смрт је заборав, наравно, али је
чак можда и више поједностављење. Читање
представља ону дивну комплексност живота
упркос неминовности смрти.

Књиге
Ах колико ја волим књиге! Њихов облик, ми
рис, њихово обећање. А ипак, какав је то само
банални облик и какав само одуран мирис то уме
бити, какво разочарење! Све је то ипак потпу
но неважно. Напослетку, из тог посве обичног
предмета настаје читав један свет. И, ето зашто
читање не значи ићи против живота. Оно јесте
живот, један много озбиљнији живот, мање
насилан, смисленији, трајнији, мање поносан,
мање сујетан, често са свим слабостима поноса,
стидљивости, ћутљивости и повучености. У
свеопштем стању глорификације утилитаризма,
читање је оно што држи дистанцу у корист
мисли.
Читање не служи ничему. Управо је због тога
толико важно. Ми читамо управо зато што то не
служи ничему. Када само помислим да је могуће
имати успешну каријеру у CAC 40 [ознака за
главни индекс париске берзе] без иједне про
читане књиге! Ето зашто треба бити љубазан
према моћницима који читају. Они имају знања
и способности да делују и ван основног поља
активности.
Читање је, дакле, неопходно и то многи, на
жалост, не знају. Иду кроз живот дишући пуним
плућима и културално гушећи сопствени мозак.
Књижевност и читање иду руку подруку
кроз џунглу чија је равнодушност заправо нека
врста непријатељства. Књижевност је весела,
несмотрена, озбиљна и крхка попут пролећа,
16
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И када књиге од папира буде нестало, на болно
задовољство оних огорчених који ће питати:
„Шта смо вам рекли?”, ми ћемо одговорити: „Да,
и шта с тим?”. Ми више не читамо са римских
свитака од папируса и тек неколицина учењака
зна да су они уопште и постојали, али римска
књижевност ипак, макар једним својим делом,
и даље опстаје. Они још негативније настројени
од претходно поменутих огорчених рећи ће да
компјутеризација може још и боље послужити
моћницима који ће смештати човечанство у
све мање и мање станове, јер више неће бити
потребе за библиотекама, с обзиром на то да се
све може похранити на Ајпеду, и једног дана,
када се све сведе на тек једну малу црвену тачку,
она ће грозничаво трептати још неко време и,
затим ће се, жмиркајући све спорије и спорије,
једног дана потпуно угасити. Не читајући више,
људски род ће бити враћен у своје природно
стање, међу животиње.
(Избор из дела Зашто читамо? Шарла Данци
га)
Превела са француског
Милица Цветковић

НОВЕ КЊИГЕ
(У штампи)

О

бјављујемо 600 наслова нових књига и елек
тронских публикација, осим уџбеника за
основне и средње школе, које су припремљене за
штампу или су објављене у Војводини у протекла
три месеца (јул, август, септембар) 2012. године.
Скраћени записи су из компјутерске базе БМС,
а на основу каталогизације нових књига. У
поменутом периоду укупно је урађено 413 CIP
записа.
А, Б, В
АГАМБЕН, Ђорђо
    Диспозитив и други есеји / Ђорђо Агамбен ; превод
са италијанског Марија Радовановић. - 1. изд. - Нови
Сад : Адреса, 2012. - 87 стр. ; 17 cm
    ADALÉKOK Oromhegyes még meg nem írt
monográfiájához. (Majdnem) Népszámlálások Oromhegyesen 1856 és 1870 között / [szerkesztette Balla Lajos]. Oromhegyes : Helyi Közösség, 2012. - 144 str. : ilustr. ; 21
cm
АДНАЂЕВИЋ, Душан
    Математичка анализа I / Душан Аднађевић, Зоран
Каделбург ; [цртежи Иван Бранкован]. - 10. изд. Београд : Математички факултет : Круг, 2012. - 280 стр.
: илустр. ; 24 cm
    АЗИЈА : регионално географске карактеристике
/ Саша Кицошев ... [и др.]. - Нови Сад : Природноматематички факултет, Департман за географију,
туризам и хотелијерство, 2012. - 338 стр. : илустр. ; 23
x 23 cm
ALMǍJAN, Slavco
    Mansarda de Vest : poeme din anticentru / Slavco
Almǎjan. - Panciova : Libertatea, 2012. - 149 str. ; 19 cm
АНАСТАСОВ, Крум
    Operativni sistemi u proizvodnji odeće / Krum Anastasov. - Zrenjanin : Visoka tehnička škola strukovnih studija,
2012. - 144 str. : ilustr. ; 24 cm
    ANATOMIJA : za studente zdravstvene nege / [autori Radmila Gudović ... et al.] ; urednica Ljubica StojšićDžunja. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2012. - 212 str. ;
24 cm
АНДЕВСКИ, Милица
    Omladinski rad u potrazi za identitetom : (diskurs nauke
i profesije) / Milica Andevski, Olivera Gajić, Spomenka
Budić ; [prevod Predrag Dašić]. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov”,
2012. - 216 str. ; 24 cm
ANDRÉ, Károly
    Rohonczy Gedeon, Gyöngysziget birtokosa = Гедеон
Рохонци, господар Бисерног острва : (1852-1929) /
[szerző André Károly ; szerbre fordította André Károly]. - Törökbecse : Törökbecseiek és Aracsiak Szülőföld
Klubja = Нови Бечеј : Завичајни клуб Новобечејаца и
Врањевчана, 2012. - 48 str. : ilustr. ; 16 x 22 cm
АНДРИЋ, Мирко
    Revizija : teorija i praksa / Mirko Andrić, Branko
Krsmanović, Dejan Jakšić. - 5. izmenjeno i dopunjeno izd.
- Bečej : Proleter, 2012. - 414 str. : tabele, graf. prikazi ; 24
cm

АНЂЕЛИЋ, Предраг
    Црвени круг : роман / Предраг Анђелић. - Кула : П.
Анђелић, 2012. - 206 стр. ; 21 cm
АНЂЕЛКОВИЋ, Зоран
    Повратак Његошу & “Горском вијенцу” / Зоран
Анђелковић. - Нови Сад : Прометеј, 2012. - 120 стр. :
илустр. ; 20 cm
    АНЕГДОТЕ карловачке : старе разгледнице и
фотографије : антологија. (Књ. 2) / [приредио] Жарко
Димић. - Сремски Карловци : Културни центар
Карловачка уметничка радионица : Каирос, 2012. - 161
стр. : илустр. ; 16 x 18 cm
ANTAL, Tamás
    A hundered years of public law in Hungary : (18901990) : studies on the modern Hungarian constitution and
legal history / Tamás Antal. - Novi Sad : Agape, 2012. 185 str. ; 21 cm
АНТИЋ, Мирослав
    Ходајући на рукама : есеји или бајке / Мирослав
Антић. - 1. изд. - Нови Сад : Stylos art, 2012. - 159 стр.
; 21 cm
    ANTIFAŠIZAM juče i danas : zbornik radova / [urednik Stanko Šušnjar]. - Novi Sad : Savez antifašista Srbije,
2012. - 196 str. ; 21 cm

    АНТОЛОГИЈА српске поезије : (1847-2000) /
[приредио] Ненад Грујичић. - Сремски Карловци :
Бранково коло, 2012. - 1012 стр. ; 24 cm
    The ANTHOLOGY of Slovak Vojvodina’s poetry / V.
A. Hronec ; [translator Andrew Ušjak]. - Novo Miloševo
: Banatski kulturni centar ; Bački Petrovac : Slovački
izdavački centar, 2012. - 193 str. ; 21 cm
АНУШИЋ, Анђелко
    Пре блеска, а после олује : приповетке / Анђелко
Анушић. - Нови Сад : Прометеј, 2012. - 154 стр. ; 20 cm
ANCAIŢAN, Marina
    Rostirea continuǎ : pagini de literaturǎ românǎ din
Voivodina / Marina Ancaiţan. - Panciova : Libertatea ;
Sebeş : Emma Books, 2012. - 169 str. ; 19 cm
АСКЈУ, Алис
    Опустошена земља : Србија како смо је ми видели
/ Алиса и Клод Аскју ; превео с енглеског Бранко
Момчиловић. - Нови Сад : Платонеум, 2012. - 266 стр. :
илустр. ; 20 cm
БАБИЋ, Бранко
    Тематски зборник радова из система цивилне
одбране. Књ. 1 / Бранко Бабић. - Нови Сад : Висока
техничка школа струковних студија, 2012. - 80 стр. ; 25
cm
БАЈЧЕТИЋ, Марко М.
    Integrativnost ekonomije u vodnom (javnom) sektoru /
Marko M. Bajčetić. - Novi Sad : Prometej, 2012. - 516 str.
: ilustr. ; 24 cm
октобар 2012 - гласило бмс - вести

17

БАЉ, Бранко
    Увод у филозофију / Бранко Баљ, Александар
Чучковић. - 2. измењено и допуњено изд. - Суботица :
Економски факултет, 2012. - 230 стр. ; 21 cm
БАРО, Николас
    Жена мог живота / Николас Баро ; [превод с немачког
Владанка Раковић]. - 1. изд. - Нови Сад : Stylos, 2012. 139 стр. ; 21 cm
БАРОВИЋ, Владимир
    Medijsko izveštavanje u kriznim situacijama / Vladimir
Barović. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2012. - 305 str. ;
21 cm
БЕЛЕСЛИЈИН, Драгана
    Писати даље : изабране критике / Драгана
Белеслијин. - Нови Сад : Дневник, 2012. - 234 стр. ; 20
cm
БЕРНАРДИ, Лоренца
    Volela bih da si to ti / Lorenca Bernardi ; prevod sa italijanskog Dragana Mihajlović. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos
art, 2012. - 165 str. ; 21 cm
BIELIK, Miroslav
    Aj keby som nebol / Miroslav Bielik = I kada ne bih bio
/ Miroslav Bjelik ; [výber a preklad zo slovenčiny Martin
Prebudila]. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské
centrum, 2012. - 103 str. ; 23 cm
БИЛКЕС, Гералд
    Сакривена и откривена слава : самоиспитујући
увид у Христове приче / Гералд М. Билкес ; [превео
с енглеског Драгиша Армуш]. - Врњачка Бања :
Хуманитарна организација “Љуби ближњег свог”, 2012.
- 232 стр. : илустр. ; 20 cm
БИЛКЕС, Гералд
    Sakrivena i otkrivena slava : samoispitujući uvid u Hristove priče / Gerald M. Bilkes ; [preveo s engleskog Dragiša
Armuš]. - Vrnjačka Banja : Humanitarna organizacija “Ljubi bližnjeg svog”, 2012. - 232 str. : ilustr. ; 20 cm

БИНГУЛАЦ, Зоран
    Витоперена времена / Зоран Бингулац. - 2. изд. Нови Сад : Прометеј, 2012. - 222 стр. ; 21 cm
BINGULAC, Zoran
    Opportune times / Zoran Bingulac ; translated by Marija
Bingulac. - Novi Sad : Prometej, 2012. - 166 str. ; 21 cm
БИНГУЛАЦ, Зоран
    Prepositions / Zoran Bingulac. - [4th ed.]. - Novi Sad :
Prometej, 2012. - 187 str. ; 21 cm
    БИТКА код Петроварадина 1716 : ратни извештаји
принца Еугена Савојског / [превод са немачког Јован
Валрабенштајн ; фотографије Небојша Милијашевић]. Нови Сад : Историјски архив града Новог Сада : Музеј
града Новог Сада, 2012. - 104 стр. : илустр. ; 29 cm
БЈЕЛИЋ, Драгица
    Zbog jedne mladosti / Dragica Bjelić. - Ruma : Štampa,
2012. - 54 str. ; 21 cm
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BNN Symposium Belief Narrative Genres (3 ; 2012 ; Novi
Sad)
    Programme and abstracts = Програм и апстракти =
Программа и тезисы докладов / The Third BNN Symposium Belief Narrative Genres, Жанрови предања, Жанры
преданий, Novi Sad, August 28-30, 2012 ; [translators
& rewiewers Borislava Eraković ... [et al.] ; editor Zoja
Karanović]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2012. - 86 str.
; 25 cm
БОБИЋ, Ацо
    Društvene promene i zatvorska zajednica / Aco Babović.
- Novi Sad : Yutop agencija, 2012. - 188 str. : tabele, graf.
prikazi ; 24 cm
БОБИЋ, Драган
    Мириси и обриси / Драган Бобић. - Житиште :
Библиотека “Бранко Радичевић”, 2012. - 167 стр. :
ауторова слика ; 21 cm
БОДИРОГИЋ, Миленко
    О биљкама, животињама и пределима : српска
митологија / написао Миленко Бодирогић ;
илустровали Ивица Стевановић ... [и др.]. - Нови Сад :
Орфелин, 2012. - 128 стр. : илустр. ; 29 cm
БОЖОВИЋ, Саша
    Нека песма лети / Саша Божовић ; [илустрације
Александар Жужа]. - 3. изд. - Зрењанин : Градска
народна библиотека “Жарко Зрењанин”, 2012. - 94 стр.
: илустр. ; 20 cm
БОЈИЋ, Предраг
    Свезиво / Предраг Бојић. - Нови Сад : Матица
српска, 2012. - 72 стр. ; 17 cm
БОКАН-Прошић, Споменка
    Druga obala / Spomenka Bokan Prošić. - Novi Sad : Prometej, 2012. - 101 str. ; 20 cm
БОРДАШ, Ђезе
    Dezerter : roman / Đeze Bordaš ; [preveo s mađarskog
Vladimir Popin]. - Novi Sad : Forum, 2012. - 175 str. ; 20
cm
БОРЈАНОВИЋ, Ирис
    Fizika : opšti kurs / Borjanović Iris ; [crteži Senka
Zubić]. - Zrenjanin : Visoka tehnička škola strukovnih
studija, 2012. - 256 str. : ilustr. ; 30 cm
БОРЈАНОВИЋ, Ирис
    Eksperimentalne vežbe iz fizike : praktikum / Iris
Borjanović, Aleksandra Šućurović, Jelena Tucakov. - Zrenjanin : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2012. 133 str. : ilustr. ; 30 cm
БРАНКОВИЋ, Саша
    Мирише незвани гост / Саша Бранковић. - Бачка
Паланка : Логос, 2012. - 229 стр. ; 24 cm
    BRATISLAV S. Tošić : (1935-2010) : zbornik saopštenja
sa memorijalno-naučnog skupa / [urednik Jovan Šetrajčić].
- Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, Departman za
fiziku, 2012. - 107 str. : fotogr., faks. ; 22 cm
БРЗИЋ, Бошко
    Васа Јовановић : тамбураш, композитор, мелограф
и музички педагог / Бошко Брзић. - 2. допуњено изд. Нови Сад : Тиски цвет, 2012. - 118 стр. : илустр. ; 24 cm
БРОНСОН, По
    Šok vaspitanja : gde grešimo u vaspitanju / Po Bronos,
Ešli Meriman ; prevod sa engleskog Nataša Mrdak, Siniša
Božović. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2012. - 359 str. ;
21 cm

БУГАРСКИ, Стеван
    Азбучни и хронолошки прегледи : уз књигу: Сава,
епископ шумадијски, “Српски јерарси од деветог до
двадесетог века” / саставио Стеван Бугарски. - Нови
Сад : Прометеј, 2012. - 196 стр. : илустр., факс. ; 24 cm
ВАЛИЋ Недељковић, Дубравка
    Koga su mediji izabrali?--- a šta su partije nudile : monitoring medijskog izveštavanja, promotivnih političkih TV
spotova i partijskih sajtova u predizbornoj kampanji za
lokalne, pokrajinske, republičke i izbore za predsednika Srbije 2012 sa uputstvima za bolju praksu / [Dubravka Valić
Nedeljković, Dejan Pralica ; prevod na engleski Agneš
Ćurčić Asodi]. - Novi Sad : Novosadska novinarska škola,
2012. - 115 str. : ilustr. ; 14 x 20 cm

VALKOVICS, Edit
    A hónapok csodái / Valkovics Edit. - Szabadka : Grafoprodukt, 2012. - 53 str. : ilustr. ; 22 cm
ВАЛТЕР, Франсоа
    Katastrofe : jedna kulturna istorija : XVI-XXI vek /
Fransoa Valter ; prevela s francuskog Tamara Valčić-Bulić.
- Novi Sad : Akademska knjiga, 2012. - 376 str. : ilustr. ;
23 cm
ВАПА, Љиљана
    Praktikum iz humane genetike / Ljiljana Vapa, Dragana
Obreht, Mihajla Đan. - Novi Sad : Medicinski fakultet,
2012. - 116 str. : ilustr. ; 24 cm
    VÁROSHÁZA felavatásának ünnepére : Szabadka :
1912 / szerkesztette Braun Henrik. - Szabadka : Hét Nap,
2012. - 79 str. : ilustr. ; 25 cm
ВАСИЋ, Горан
    Zdravstveno vaspitanje / Goran Vasić, Dragoslav
Jakonić. - Novi Sad : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
2012. - 216 str. : ilustr. ; 30 cm
VEK u sto
    Vek u 100 utakmica / priredio Dušan Kolundžija. - Sombor : D. Kolundžija, 2012. - 199 str. : ilustr. ; 25 cm
    VELIKA dečija enciklopedija : sve što treba da znaš :
enciklopedija za radoznale mlade umove / [prevod s engleskog Nataša Vujnović ; urednik Dušan Kiuk]. - 1. srpsko izd. - Ruma : Panonija, 2012. - 320 str. : ilustr. ; 30 cm
ВЕЉАНОВИЋ, Зоран
    Коло српских сестара у Суботици : 1938-2008 :
прилози за историју Кола српских сестара : архивска
грађа и извори / Зоран Вељановић и Дијана Мусин. Нови Сад : Мало историјско друштво ; Суботица : Коло
српских сестара, 2012. - 132 стр. : илустр. ; 21 cm
ВЕРБИЧ, Љубица
    Tragovi u vremenu / Ljubica Verbič. - Novo Miloševo :
Banatski kulturni centar, 2012. - 430 str. ; 21 cm
ВЕРНЕР-Улрих, Дорис
    Engleski u džepu / Doris Werner-Ulrich, Katy Howard ; preveo i prilagodio Goran Živanović ; ilustracije J.-L.
[Jean-Louis] Goussé. - Novi Sad : Riznica lepih reči, 2012.
- X, 165 str. : ilustr. ; 15 cm

ВЕСЕЛИНОВИЋ, Бранислав М.
    Praktikum : (poslovne finansije) / Branislav M.
Veselinović, Nenad M. Vunjak, Sandra Radakov. - Novi
Sad : Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment,
2012. - 95 str. ; 24 cm
ВЕСИН, Бојана
    За/лет / Бојана Весин. - Сремски Карловци :
Бранково коло, 2012. - 55 стр. ; 20 cm
ВИДАКОВИЋ, Мира
    Sociološki i didaktički akcenti sistema vrednosti mladih
/ Mira Vidaković, Aleksandar Stojanović. - Vršac : Visoka
škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo
Palov”, 2012. - 185 str. : ilustr. ; 24 cm
ВИСОКА пословна школа струковних студија (Нови
Сад)
    Студијски програми основних струковних студија
/ Висока пословна школа струковних студија, Нови
Сад. - Нови Сад : Висока пословна школа струковних
студија, 2012. - 115 стр. ; 30 cm
ВЛАЈИЋ-Ћакић, Бранка
    Контрабас : песме / Бранка Влајић Ћакић. - Нови Сад
: Бистрица, 2012. - 77 стр. : илустр. ; 21 cm
ВЛАХОВИЋ, Радован
    Knjiga pastira = A juhászlegény könyve / Radovan
Vlahović. - Novo Miloševo : Banatski kulturni centar,
2012. - 61 str. ; 21 cm
ВЛАХОВИЋ, Радован
    Ljubavne i ok priče / Radovan Vlahović. - Novo
Miloševo : Banatski kulturni centar, 2012. - 126 str. ; 21
cm
ВЛАХОВИЋ, Радован
    Moj san je stvarnost / Radovan Vlahović. - Novo
Miloševo : Banatski kulturni centar, 2012. - 85 str. ; 21 cm
    ВОДИЧ кроз архивске фондове Историјског архива
Суботица / приредиле Татјана Сегединчев, Зоран
Вељановић. - Суботица : Историјски архив Суботица,
2012. - 396 стр. ; 24 cm
ВОЈВОДИЋ, Душан
    Гара руфа : изабрани и нови афоризми / Душан
Војводић Бирџа. - Нови Сад : Orpheus, 2012. - 122 стр. :
фотогр. ; 17 cm
    ВОЈВОЂАНИ о Војводини / [уредник Владимир
Арсенић]. - Зрењанин : Градска народна библиотека
“Жарко Зрењанин”, 2012. - 74 стр. ; 27 cm
ВОЈВОЂАНСКА конвенција (4 ; 2012 ; Нови Сад)
    Četvrta vojvođanska konvencija, Novi Sad, 1. april
2012. / [urednik Vladislav Radaković]. - Novi Sad :
Vojvođanski klub, 2012. - 203 str. : fotogr. ; 25 cm
ВРАЧАР, Љубо
    Tehnologija zamrzavanja voća / Ljubo O. Vračar. - Novi
Sad : Tehnološki fakultet, 2012. - 260 str. : ilustr. ; 24 cm
ВРАЧАР, Љубо
    Tehnologija zamrzavanja povrća / Ljubo O. Vračar. Novi Sad : Tehnološki fakultet, 2012. - 306 str. : ilustr. ; 24
cm
ВРБАВАЦ, Јасмина
    Идентитет у процепу : критике / Јасмина Врбавац. 1. изд. - Зрењанин : Агора, 2012. - 330 стр. ; 21 cm
    ВРШАЧКА поетска сусретања : зборник / [уредник
Слободан Ђекић]. - Вршац : Удружење Вршачки
књижевни клуб, 2012. - 165 стр. : илустр. ; 20 cm
ВУКАС, Никола
    Kula Atlagića : jedno od najstarijih srpskih sela u Dalmaciji / Nikola Vukas. - Sremska Kamenica : Grafoplast Josić, 2012. - 72 str. : ilustr. ; 21 cm
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ВУКЕЛИЋ, Ђорђе
    Аутоматизовано пројектовање прибора / Ђорђе
Вукелић. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2012.
- 186 стр. : илустр. ; 24 cm
Г, Д, Ђ
ГАЛИЛЕЈ, Галилео
    Dijalog o dva glavna sistema sveta / Galileo Galilej ;
preveo s italijanskog Saša Hrnjez. - Novi Sad : Akademska knjiga : Prirodno-matematički fakultet, 2012. - 474 str.
: ilustr. ; 23 cm
ГАН, Миле
    Тајна настанка живота и смрти / Миле Ган. - Бечеј :
М. Ган, 2012. - 120 стр. ; 20 cm
ГАРДНЕР, Сали
    Srebrna oštrica / Sali Gardner ; prevod s engleskog Ivana Tomić. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2012. - 285 str.
; 21 cm
ГАРДНЕР, Сали
    Crvena ogrlica / Sali Gardner ; prevod s engleskog Ivana Tomić. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2012. - 351 str.
; 21 cm
GVOZDENAC, Dušan
    Renewable energy / Dušan Gvozdenac, Branka
Nakomčić-Smaragdakis, Branka Gvozdenac-Urošević. Novi Sad : Faculty of Technical Science, 2012. - VI, 208
str. : ilustr. ; 24 cm
ГИОН, Нандор
    Priče iz Keglovićeve ulice / Nandor Gion ; [preveli s
mađarskog Erika Bakoš ... et al.]. - Novi Sad : Forum ; Srbobran : Spomen kuća Nandora Giona, 2012. - 184 str. ; 20
cm
ГОВЕДАРЕВИЋ, Предраг
    Коњица свитаца : поезија за децу / Предраг
Говедаревић. - Рума : Српска књига М, 2012. - 62 стр. ;
20 cm
    GRADSKA kuća Subotica = Városháza Szabadka :
1912-2012 / Gordana P. Vujnović ... [et al.] ; [prevod Erika
Pap ... [et al.] ; fotografije Željko Vukelić, Augustin Juriga].
- Subotica = Szabadka : Međuopštinski zavod za zaštitu
spomenika kulture, 2012. - 350 str. : ilustr. ; 24 cm
ГРБИЋ, Милан
    Prvi vek kaćkog fudbala : 1912-2012 / Milan Grbić. Kać : OFK “Jugović”, 2012. - 184 str. : ilustr. ; 30 cm
ГРЛИЦА, Мирко
    Svetlo u tami : 100 godina bioskopa Lifka u Subotici
= Fény a sötétségben : a Lifka mozi 100 éve Szabadkán /
Mirko Grlica ; [prevod Bencsik Nóra, Kristina Vlahović,
Ljubica Vuković Dulić]. - Subotica : Gradski muzej, 2012.
- 93 str. : ilustr. ; 22 x 28 cm
ДАБЕТИЋ, Зора
    Развој говора : збирка активности за рад у
припремној групи : приручник за васпитаче / Зора
Дабетић, Катарина Мајкић, Драгиња Николић. - 2. изд.
- Нови Сад : Stylos art, 2012. - 155 стр. : илустр. ; 24 cm
ДАН-Ракић, Татјана
    Пастрмка испод коже / Татјана Дан Ракић. - Нови
Сад : Прометеј, 2012. - 72 стр. : илустр. ; 18 cm
DANKOVÁ, Ľudmila
    Kuchárka / Ľudmila Danková. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2012. - 171 str. : autorkina
slika ; 24 cm
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    ДВЕ деценије од оснивања Црквене парохије Бремен
/ [књигу припремили Саша Момировић, Игњатије
Слијепчевић, Милица Станковић ; фотографије Војин
Беатовић, Стеван Станковић]. - Бремен : Црквена
парохија, 2012. - 56 стр. : илустр. ; 21 cm
ДЕВУРА, Никола
    Цар Душан. Том 2 / Никола Девура. - Рума : Српска
књига М, 2012. - 520 стр. ; 20 cm
ДЕЛАЧ, Иван
    Crne košulje : nastavak belih mantila / Ivica Delač. Novi Sad : I. Delač, 2012. - 123 str. : ilustr. ; 21 cm
ДЕСПОТОВИЋ, Љубиша
    Српска геополитичка парадигма : прилози за
заснивање примењене геополитике / Љубиша
Деспотовић. - 1. изд. - Сремски Карловци : Каирос,
2012. - 247 стр. : ауторова слика ; 21 cm
ДЖУНЯ, Мирон
    Моєй желєновласей ехо / Мирон Джуня. - Нови Сад :
Руске слово, 2012. - 64 стр. ; 16 x 17 cm
ДИМОВИЋ, Феђа
    Траг човека : збирка песама / Феђа Димовић. - Нови
Сад : Прометеј, 2012. - 57 стр. ; 20 cm
ДОВЛАТОВ, Сергеј Донатович
    Robijaška zona : nadzornikovi zapisi / Sergej Dovlatov
; sa ruskog prevela Radmila Mečanin. - 2. izd. - Novi Sad :
Stylos art, 2012. - 190 str. ; 21 cm
ДОЛИЋ, Драган
    Споредна теорема : промишљања и измишљања /
Драган Долић. - Зрењанин : Арт-пројект, 2012. - 92 стр.
: илустр. ; 21 cm
DÖMÖTÖR, Gábor
    A szabadkai zsinagóga : 110 év virágzás és pusztulás /
Dömötör Gábor ; [a fényképeket Vukelić Željko készítette].
- Szabadka : Hét Nap, 2012. - 20 str. : ilustr. ; 21 cm
ДОРОСЛОВАЧКИ, Раде
    Принципи алгебре, опште, дискретне и линеарне /
Раде Дорословачки. - Нови Сад : Факултет техничких
наука, 2012. - 300 стр. : илустр. ; 24 cm
ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор Михајлович
    Књига о Исусу Христу / Достојевски ; приредио
Љубомир Ранковић. - Шабац : Глас цркве, 2012. - 350
стр. : илустр. ; 22 cm
ДРАГИЋЕВИЋ, Вања
    Конкурентност Војводине као дестинације пословног
туризма : монографија / Вања Драгићевић. - Нови
Сад : Природно-математички факултет, Департман за
географију, туризам и хотелијерство, 2012. - 227 стр. :
илустр., граф. прикази ; 23 cm
DUDOK, Miroslav
    Celebes, Celebes / Miroslav Dudok ; [zostavil a doslov
napísal Adam Svetlík : redakčný posudok napísal Michal
Ďuga]. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2012. - 103 str. ; 21 cm

ДУЛА, Ваня
    Терор идеалох : медитациї о постапокалиптичним
швеце / Ваня Дула. - 1. вид. - Нови Сад : Руске слово,
2012. - 132 стр. ; 21 cm

ДУМЕНЏИЋ, Јосип
    Čudan ovaj bili svit / Josip Dumendžić - Meštar ; [ilustracije Petar Gaković]. - Subotica : Hrvatska čitaonica,
2012. - 103 str. : ilustr. ; 20 cm
ЂАЈИЋ-Хорват, Александра
    Königstrasse : pesme / Aleksandra Đajić Horvat. - Novi
Sad : Kulturni centar Novog Sada, 2012. - 82 str. ; 19 cm
ЂИЛАС, Гордана
    Била сам послушно дрво : изабране и нове песме /
Гордана Ђилас. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2012. XXVI, 236 стр. ; 21 cm
ЂИЛАС, Милован
    Милован Ђилас / приредио Миро Вуксановић. Нови Сад : Издавачки центар Матице српске, 2013. 421 стр. ; 24 cm
ЂОНЛИЋ-Рунтић, Драгана
    Јаднина / Драгана Ђонлић Рунтић. - Сремска
Митровица : Удружење Завичај, 2012. - 163 стр. ; 22 cm
ЂОРЂЕВИЋ-Малагурска, Мара
    Vita Đanina i druge pripovetke iz bunjevačkog života
/ Mara Đorđević Malagurska. - 3. izd. - Subotica :
Bunjevačka matica, 2012. - 204 str. : ilustr. ; 17 cm
ЂУКИЋ-Перишић, Жанета
    Pisac i priča : stvaralačka biografija Ive Andrića / Žaneta
Đukić Perišić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2012. - 628
str. : ilustr. ; 24 cm
ЂУРЂИЋ, Јовица
    Opojni miris greha : pripovetke / Jovica Đurđić. - Novi
Sad : Prometej, 2012. - 131 str. ; 20 cm
ЂУРИЋ, Дејан
    Nacionalna ekonomija / Dejan Đurić, Miroslav
Đorđević, Radovan Tomić. - Novi Sad : Alfa-graf NS,
2012. - 322 str. : ilustr. ; 24 cm
E, Ж, З
    ЕВАНЂЕЉЕ по Јовану : савремени српски превод.
- Бачки Петровац : Хришћански евангелизациони
центар, 2012. - 80 стр. ; 15 cm
    EVANĐELJE po Jovanu : savremeni srpski prevod. Bački Petrovac : Hrišćanski evangelizacioni centar, 2012.
- 80 str. ; 15 cm
EVETOVIĆ, Ante
    Vječnosti doba / Ante Evetović Miroljub ; izbor i
predgovor Vladan Čutura. - Subotica : Zavod za kulturu
vojvođanskih Hrvata : Hrvatska riječ, 2012. - 105 str. ; 20
cm
    EGYÉN és közösség : tanulmányok / [szerkesztő Bárdi Nándor és Tóth Ágnes]. - Zenta : Vajdasági Magyar
Művelődési Intézet, 2012. - 547 str. : ilustr. ; 23 cm
ELEKTROVOJVODINA (Novi Sad)
    Energie der Zukunft : Jahresgeschäftsbericht 2011 /
für den Herausgeber Tihomir Simić ; [Fotografien Željko
Škrbić ... [et. al.] ; Übersetzung Zoran Velikić]. - Novi Sad
: Elektrovojvodina, 2012. - 60 str. : ilustr. ; 24 cm
ELEKTROVOJVODINA (Novi Sad)
    L’énergie du futur : rapport annuel 2011 / [éditeur
Tihomir Simić]. - Novi Sad : Elektrovojvodina, 2012. - 64
str. : ilustr. ; 24 cm
    ENVIROSCIENCE NS 2012 : knjiga apstrakata =
the Book of Abstracts / [urednik Aleksandra JovanovićGalović]. - Novi Sad : Gradska uprava za zaštitu životne
sredine, 2012. - 72 str. : ilustr. ; 24 cm
    EPIDEMIOLOGIJA / urednik Zoran Radovanović. - 3.
izmenjeno izd. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2012. 413 str. : ilustr. ; 24 cm

ЕРАКОВИЋ, Борислава
    Rečnik englesko-srpski, srpsko-engleski / Borislava
Eraković. - Novi Sad : Škola plus, 2012. - IX, 482 str. ; 24
cm
    ЕХО душе : зборник радова VI уметничке колоније
“Панонски бисери”. - Нови Сад : Савез књижевника у
отаџбини и расејању, 2012. - 88 стр. : илустр. ; 21 cm
    EČKA : mala istorija Banata / [urednici] Ervin Gazdag,
Miron Grgić, Vasilije P. Novak. - Zrenjanin : Gradska narodna biblioteka “Žarko Zrenjanin”, 2012. - 586 str. : ilustr. ;
30 cm
ЖИВАНОВИЋ, Бошко
    Недоречено / Бошко Живановић ; [илустрације
Биљана Дробњак, Милош Љубинковић]. - Рума :
Српска књига М, 2012. - 110 стр. : илустр. ; 21 cm
    ЖИВИМО на речима : антологија савремене пољске
поезије / [избор, превод и белешке о писцима Гжегож
Латушињски ; поговор Војћех Калишевски]. - 1. изд.
- Нови Сад : Друштво књижевника Војводине, 2012. 203 стр. ; 20 cm
ЗАРИЋ, Бранислав К.
    Споменица Добровољног ватрогасног друштва Иђош
: 1910-2010 / Бранислав К. Зарић. - Иђош : Добровољно
ватрогасно друштво, 2012. - 46 стр. : илустр. ; 21 cm
    ZAŠTITAR = Örökségvédelem. 2 / [urednica Leda
Šiling ; prevodioci Petra Jarett Bakos, Mirko Gottesman,
Erika Papp i autori ; fotografije Željko Vukelić ; grafički
prilozi Ivona Kiš ... i dr.]. - Subotica : Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture = Szabadka : Községközi Műemlékvédelmi Intézet, 2012. - 206 str. : ilustr.
(delimično u bojama) ; 30 cm
    ZBIRKA rešenih zadataka iz Matematičke analize
1 / Momčilo Novković ... [et al.]. - 2. izd. - Novi Sad :
Fakultet tehničkih nauka, 2012. - 395 str. : graf. prikazi ;
24 cm
    ЗДРАВСТВЕНО стање становништва
Средњебанатског округа у периоду од 2001 до 2010 /
[уредник Јелена Мојсин]. - Зрењанин : Завод за јавно
здравље, 2012. - 131 стр. : илустр. ; 21 cm
ЗИСКИНД, Патрик
    Kontrabas / Patrik Ziskind ; prevela s nemačkog Marija
Ančić. - Novi Sad : Solaris, 2012. - 91 str. ; 20 cm
ЗУБАЦ, Перо
    О времену и невремену / Перо Зубац. - 1. изд. - Бачка
Паланка : Логос, 2012. - 536 стр. ; 23 cm
ЗУПАН, Урош
    Дрво и врабац : изабране песме / Урош Зупан. Вршац : Књижевна општина Вршац, 2012. - 167 стр. ;
21 cm
И, Ј, К
ИВАНОВИЋ, Јован Н.
    Кочићева библиографија : (поводом 135 година од
Кочићевог рођења) / Јован Н. Ивановић. - Нови Сад :
Сајнос, 2012. - 586 стр. : илустр. ; 24 cm
ИГЊАТОВ, Владислава
    Владимир Коларов Коча : живот и дело / Владислава
Игњатов. - Зрењанин : Историјски архив, 2012. - 192
стр. : илустр. ; 24 cm
    ИКОНОСТАС цркве манастира Крушедола : научноконзерваторска студија / [аутори Даниела Королија
Црквењаков ... и др.]. - Нови Сад : Галерија Матице
српске ; Београд : Институт за нуклеарне науке
“Винча”, 2012. - 125 стр. : илустр. ; 24 cm
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ИМЕРОВСКИ, Миле
    Светилишта и храмови свете Фрушке горе :
манастири и самостани на Фрушкој гори / Миле
Имеровски ; [израда библиографије Данијела
Вукобрат]. - Сремска Каменица : Фондација “Владимир
Лабат Ровњев”, 2012. - 864 стр. : илустр. ; 24 cm
INTERNATIONAL Conference Biological Food Safety
and Quality (2012 ; Belgrade)
    Proceedings of the International Conference Biological
Food Safety and Quality, BFSQ 2012, 4-5 October 2012,
Belgrade / [editor Sava Bunčić]. - Novi Sad : Faculty of
Agriculture, 2012. - 208 str. : ilustr. ; 25 cm
INTERNATIONAL Conference on Loess Research ED@
80’s (2012 ; Novi Sad)
    Abstract book / International Conference on Loess Research, ED@ 80’s, Loess in China & Europe, 27-30 September, 2012, Novi Sad ; [editor Neda Mimica-Dukić]. Novi Sad : Faculty of Sciences, Department of Geography,
Tourism and Hotel Management, 2012. - 95 str. ; 27 cm
INTERNATIONAL Conference on Mass Customization
and Personalization in Central Europe (5 ; 2012 ; Novi
Sad)

    Proceedings of the 5th International Conference on
Mass Customization and Personalization in Central Europe
(MCP-CE 2012), September 9-21, 2012, Novi Sad, Serbia /
organized by University of Novi Sad, Faculty of Technical
Sciences [and] My Product, Center for Product Development and Management ; editors Zoran Anišić, Robert Freund. - Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering Management, 2012. - 286
str. : ilustr. ; 30 cm
INTERNATIONAL Conference on Methodologies, Technologies and Tools Enabling e-Government (6 ; 2012 ; Belgrade)
    Proceedings of the 6th International Conference on
Methodologies, Technologies and Tools Enabling e-Government, Belgrade, Serbia, July 3-5, 2012 / editors Zora
Konjović, Branko Milosavljević, Milan Marković. - Novi
Sad : Faculty of Technical Sciences, 2012. - 211 str. : ilustr.
; 24 cm
INTERNATIONAL Eco-Conference (16 ; 2012 ; Novi
Sad)
    Safe food : proceedings / XVI International Eco-Conference, 26-29th September, 2012, Novi Sad ; [organizer
Ecological Movement of Novi Sad ; project editor Nikola
Aleksić]. - Novi Sad : Ecological Movement of Novi Sad,
2012. - 672 str. : ilustr. ; 23 cm
INTERNATIONAL Feed Technology Symposium (15 ;
2012 ; Novi Sad)
    Proceedings / XV International Feed Technology Symposium [and] Feed to Food / Cost Feed for Health joint
Workshop, Novi Sad, 2012 ; [editors Slavica Sredanović,
Olivera Đuragić]. - Novi Sad : Institute of Food Technology, 2012. - 418 str. : ilustr. ; 24 cm
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INTERNATIONAL Medical Students’ Congress (7 ; 2012
; Novi Sad)
    Abstract book 2012 / 7th International Medical Students’
Congress in Novi Sad, July 19th-22nd 2012, Novi Sad ;
[editor-in-chief Marija Mihalj]. - Novi Sad : Faculty of
Medicine, 2012. - 263 str. ; 21 cm
INTERNATIONAL Scientific Conference “Books - communication - competence” (6 ; 2012 ; Subotica)
    Final program and abstracts / 6th International Scientific
Conference “Book - communication - competence”, September 27-28, 2012, Subotica ; [organized by] Hungarian
Language Teacher Training Faculty, [Subotica] ; szerkesztő
Czékus Géza. - Szabadka : Magyar Tannyelvű Tanítóképző
Kar, 2012. - 96 str. : ilustr. ; 20 cm
INTERNATIONAL Scientific Conference MMA 2012 Advanced Production Technologies (11 ; 2012 ; Novi Sad)
    Proceedings / 11th International Scientific Conference
MMA 2012 - Advanced Production Technologies, Novi
Sad, 20-21 September, 2012 ; [editor Ilija Cosic]. - Novi
Sad : Faculty of Technical Sciences, Departmant of Production Engineering, 2012. - 596 str. : ilustr. ; 24 cm
ИШМАТОВ, Данил
    Житије као икона / игуман Данил Ишматов ; превела
Божана Х. Стојановић. - 1. изд. - Превлака : Манастир
Светог архангела Михаила, 2012. - 180 стр. ; 20 cm
ЈАВОРСКИ, Ирена
    Деконструкција политике неутралности / Ирена
Јаворски. - Нови Сад : Матица српска, 2012. - 217 стр.
; 17 cm
ЈАЈИЋ, Марија
    Svunoć svetlo / Marija Jajić. - Petrovaradin : Alfagraf,
2012. - 73 str. : ilustr. ; 21 cm
ЈАКШИЋ, Ђура
    Песме / Ђура Јакшић ; приредила Сања Париповић.
- 1. изд. - Сремски Карловци : Каирос, 2012. - 192 стр.
; 17 cm
ЈАНКОВИЋ, Оливера
    Marina Abramović : rani radovi - beogradski period / Olivera Janković. - Novi Sad : Galerija Bel art, 2012. - 134
str. : ilustr. ; 24 cm
ЈАЊАТОВИЋ, Ђорђе
    Приче из ветра : приповетке за децу / Ђорђе
Јањатовић. - Шид : Књижевни клуб “Филип Вишњић”,
2012. - 90 стр. ; 21 cm
ЈАШОВИЋ, Предраг
    Veritas banatske ravnice : Radovan Vlahović u
književnoj kritici / Predrag Jašović. - Novo Miloševo :
Banatski kulturni centar, 2012. - 236 str. ; 21 cm
ЈЕЗЕРНИК, Божидар
    Non cogito ergo sum / Božidar Jezernik ; sa slovenačkog
preveo Igor Smailagić. - Novi Sad : Mediterran publishing,
2012. - 336 str. ; 21 cm
JEFTIMIJEVIĆ-Lilić, Milica
    Das Mysterium der Liebe / Milica Jeftimijević Lilić
; [Nachdichtung vom Serbischen ins Deutsche Johann
Lavundi]. - 1. Aufl. - Novo Miloševo : Banater KulturZentrum, 2012. - 91 str. ; 21 cm
ЈОВАНОВИЋ, Владан
    65 година КУД-а “Петар Кочић” Челарево = The
65 years of work of “Petar Kočić” KUD from Čelarevo :
1947-2012. / Владан Јовановић. - Бачка Паланка : Логос,
2012. - 284 стр. : илустр. ; 24 cm

ЈОВАНОВИЋ, Предраг
    Радно право / Предраг Јовановић. - 6. измењено и
допуњено изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за
издавачку делатност, 2012. - 473 стр. ; 24 cm
ЈОВАНОВИЋ, Раде
    Само да издржи сламка! : изабрани афоризми / Раде
Јовановић. - 1. изд. - Зрењанин : Агора, 2012. - 140 стр.
; 18 cm
ЈОВАНОВИЋ, Саша
    Еколошка олимпијада у Ковиљско петроварадинском
риту / Саша Јовановић ; илустрације Младен Ољача.
- Нови Сад : Еколошко удружење грађана “Зелено
питање”, 2012. - 32 стр. : илустр. ; 23 cm
ЈОВАНОВИЋ, Саша
    Еколошки квиз у Горњем Подунављу / Саша
Јовановић ; илустрације Младен Ољача. - Нови Сад :
Еколошко удружење грађана “Зелено питање”, 2012. 32 стр. : илустр. ; 23 cm
ЈОВАНОВИЋ, Саша
    Еколошки маскенбал на Обедској бари / Саша
Јовановић ; илустрације Младен Ољача. - Нови Сад :
Еколошко удружење грађана “Зелено питање”, 2012. 31 стр. : илустр. ; 23 cm
ЈОВАНОВИЋ, Саша
    Еколошки фестивал на Делиблатској пешчари / Саша
Јовановић ; илустрације Младен Ољача. - Нови Сад :
Еколошко удружење грађана “Зелено питање”, 2012. 32 стр. : илустр. ; 23 cm
ЈОВИЋЕВИЋ, Јасна
    Mjuziklaža : priručnik za reciklince : recikliraj pa muziciraj! / Jasna Jovićević, Bojan Ivković ; [ilustracija Goran
Novakov]. - 1. izd. - Subotica : Udruženje građana “Artrust”, 2012. - 31 str. : ilustr. ; 28 cm
ЈОВИЧИЋ, Драгомир
    Детективска делатност / Драгомир Јовичић, Војин
Пилиповић. - Нови Сад : Факултет за правне и
пословне студије “Др Лазар Вркатић”, 2012. - 340 стр.
; 24 cm
JUICǍ, Brânduşa
    La confluenţa a douǎ culturi literatura românǎ din Voivodina : (1945-1989) / Brânduşa Juicǎ. - Zrenjanin : Editura
ICRV, 2012. - 228 str. ; 24 cm

ЈУХАС, Анамарија
    Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike : za strukovne studije / Anamarija Juhas, Miodrag Milutinov, Neda
Pekarić-Nađ. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2012. 134 str. : ilustr. ; 24 cm
    КАД помислим на себе, кришом се прекрстим :
зборник радова о песничком делу Новице Тадића /
[уредник Јован Делић]. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus ;
Плужине : Центар за културу, 2012. - 188 стр. ; 21 cm
КАДЕР Диаб, Абдул
    Једна животна прича : пјесме / Абдул Кадер Диаб. Рума : Српска књига М, 2012. - 52 стр. ; 20 cm
КАПОР, Агнеш
    Demonstracioni eksperimenti u nastavi fizike I : (mehanika i termodinamika) / Agneš Kapor, Sonja Skuban, Ljiljana Stanivuk. - 1. izd. - Novi Sad : Prirodno-matematički
fakultet, Departman za fiziku, 2012. - X, 95 str. : ilustr. ; 30
cm

КАРАВИДА, Весна
    Zrenjanin - graditeljska baština = Zrenjanin - the architectural heritage / Vesna Karavida ; [prevod Aleksandar
Bjelogrlić ; fotografija Ranko Savčić ... [et al.]]. - Zrenjanin
: Knjižara Teatar, 2012. - 60 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm
КАРНС, Патрик
    Zavisnost od seksa? : patologija pod maskom / Patrik
Karns ; prevod sa engleskog Nebojša Pajić. - Novi Sad :
Psihopolis institut, 2012. - 213 str. ; 21 cm
КАТИЋ, Ненад
    Електропривреда у условима слободног тржишта /
Ненад Катић. - Нови Сад : Факултет техничких наука,
2012. - 205 str. : ilustr. ; 24 cm
KVAČALA, Ján
    Komenský : jeho osobnosť a jeho sústava vedy pedagogickej / Ján Kvačala. - Báčsky Petrovec : Slovenské
vydavateľské centrum, 2012. - 170 str. : autorova slika ; 20
cm
КЕСИЋ, Богдан
    Karate rečnik / Bogdan Kesić. - Žitište : Biblioteka
“Branko Radičević”, 2012. - 50 str. : ilustr. ; 25 cm
КИРДА Болхорвес, Владимир
    Snevajući zvezdu Heuteranije : heuteranističkobeletristički venac. Tom 5, Opijanje vetrom i vatrom : poezija / Vladimir Kirda Bolhorves. - Novi Sad : V. Kirda
Bolhorves, 2012. - 185 str. ; 21 cm
КИРДА Болхорвес, Владимир
    Snevajući zvezdu Heuteranije : heuteranističkobeletristički venac. Tom 15, Putovanje vetrom i vatrom :
poezija / Vladimir Kirda Bolhorves. - Novi Sad : V. Kirda
Bolhorves, 2012. - 261 str. ; 21 cm
КИУРСКИ, Јелена
    Хемија у графичком инжењерству / Јелена Киурски.
- 2. изд. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2012. 257 стр. : илустр. ; 24 cm
КИУРСКИ, Јелена
    Хемија у графичком инжењерству : практикум /
Јелена Киурски, Миљана Прица, Јулија Фишл. - 4. изд.
- Нови Сад : Факултет техничких наука, 2012. - 158 стр.
: илустр. ; 24 cm
КИШ, Бојан
    Кад се аутобус поквари / Бојан Киш. - Вршац :
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача “Михаило Палов”, 2012. - 114 стр. ; 24 cm
КЛАЈН, Иван
    Велики речник страних речи и израза / Иван Клајн,
Милан Шипка. - 6. изд. - Нови Сад : Прометеј, 2012. 1680 стр. ; 24 cm
    KNOWLEDGE, education, media : okrugli sto, 29. septembar 2012., Sremski Karlovci. - Sremski Karlovci :
Fakultet za menadžment, 2012. - 49 str. ; 21 cm
КОВАЧЕВИЋ, Душан
    Pjesme u blokadi / Koduš ČsG. - Novi Sad : D.
Kovačević, 2012. - 500 str. : ilustr. ; 24 cm
КОЛУНЏИЈА, Денис
    Вишестраначка скупштина АП Војводине : 19922012 / Денис Колунџија. - Нови Сад : Скупштина
Аутономне Покрајине Војводине, 2012. - 201 стр. :
илустр. ; 24 cm
КОЛУНЏИЈА, Душан
    Somborski olimpijci / Dušan Kolundžija. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad : Pokrajinski sekretarijat za
sport i omladinu, 2012. - 366 str. : ilustr. ; 23 cm
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КОНФЕРЕНЦИЈА “Улога јавних сервиса у
мултиетничким срединама” (2012 ; Нови Сад)
    Uloga javnih servisa u multietničkim sredinama : transkript konferencije održane u Studiju M, Novi Sad, 24. 05.
2012. - Novi Sad : RUV RTV, 2012. - 81 str. : ilustr. ; 21
cm
KOPUNOVIĆ, Mirko
    Ljestve za panonsko nebo : impresije i refleksije svakodnevlja / Mirko Kopunović ; ilustracije Ivan Balažević.
- Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2012. - 118 str. :
ilustr. ; 22 cm
КОРАЋ, Снежана
    И божури би задрхтали : роман / Снежана Кораћ. Петроварадин : Alfagraf, 2012. - 189 стр. ; 21 cm
    A KORONAKERÜLET gondnoka : 100 éve született Gyetvai Péter kanonok, egyháztörténész : a Péterrévén 2012. május 31-e és június 2-a között megtartott
tudományos tanácskozás anyaga / szerkesztette Kinka Erzsébet, Mák Ferenc és Pastyik László. - Becse : Népkönyvtár, 2012. - 112 str. : ilustr. ; 24 cm
КОРХЕЦ, Тамаш
    Upravno pravo / Tamaš Korhec. - Novi Sad : Fakultet za
pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”, 2012. - 263
str. ; 24 cm
KORHECZ Papp, Zsuzsanna
    Sebastian Stetner pictor Budensis / Korhecz Papp Zsuzsanna ; [németre fordította Novák Attila]. - Subotica :
Градски музеј = Gradski muzej = Városi Múzeum, 2012. 192 str. : ilustr. ; 20 cm
KOSANOVIĆ, Dejan
    A short history of cinema in Vojvodina. Pt. 1, 1896-1941
/ Dejan Kosanović ; [english translation Jelena Kosanović
Doroghy]. - Beograd : Jugoslovenska kinoteka ; Subotica :
Otvoreni univerzitet, 2012. - 69 str. : ilustr. ; 20 cm
КОСИЋ, Мирко М.
    Модерна Германија / Мирко М. Косић. - Кикинда :
Историјски архив, 2012. - XIV, 308, 21 стр. ; 24 cm
КОСТЕЛЬНИК, Гавриїл
    Поезия на горватским и українским язику / Гавриїл
Костельник ; [позберал Микола М. Цап]. - 1. вид. Нови Сад : Руске слово, 2012. - 315 стр. ; 23 cm
КОТРЉАНОВИЋ, Оливера
    Љубавно плетиво / Оливера Котрљановић. - 1. изд. Нови Карловци : Клуб књижевника “Павле Марковић
Адамов”, 2012. - 87 стр. ; 20 cm
КОШИЋ, Кристина
    Ruralni turizam Vojvodine : monografija / Kristina
Košić. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2012. - 283 str. :
ilustr. ; 23 cm
КОШПРДИЋ, Јелена
    Stihija / Jelena Košprdić. - Novi Sad : J. Košprdić, 2012.
- 138 str. : ilustr. ; 21 cm
КРАЊАЦ, Мирјана
    Realizacija projekata uz podršku fondova Evropske unije : monografija / Mirjana Kranjac. - Novi Sad : Факултет
техничких наука, 2012. - [28], 274 str. : tabele, graf.
prikazi ; 24 cm
КРДУ, Петру
    Школа изгнанства / Петру Крду ; избор и предговор
Габријел Бабуц. - Вршац : Књижевна општина, 2012. 123 стр. ; 21 cm
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КРИВОКУЋА, Биљана
    Илустровани речник енглеског језика / [Биљана
Кривокућа ; речник појмова Душанка Вујовић ;
илустрације Лазо Сатмари]. - Београд : Школа плус,
2012. - 93 стр. : илустр. у бојама ; 24 cm
КУЛИЋ, Бранка
    Манастири Фрушке горе / Бранка Кулић, Недељка
Срећков. - 3. измењено и допуњено изд. - Нови Сад
: Покрајински завод за заштиту споменика културе :
Прометеј, 2012. - 298 стр. : илустр. ; 30 cm
КУПРЕШАНИН, Александра
    Интиме / Александра Саша Купрешанин. - Ново
Милошево : Банатски културни центар, 2012. - 50 стр. :
илустр. ; 21 cm
КУПУСИНАЦ, Александар
    Збирка решених задатака из програмског језика
C++ / Александар Купусинац. - [3. izd.]. - Нови Сад :
Факултет техничких наука, 2012. - IV, 133 str. : ilustr. ;
24 cm
Л, Љ, М
LAZAREVIĆ, Ljiljana
    Учење среће : [песме] / Љиљана Лазаревић. - Нови
Сад : Прометеј, 2012. - 61 стр. : ауторкина слика ; 20 cm
ЛАЗИЋ-Живковић, Љиљана
    Живот пролази, љубав остаје--- / Љиљана ЛазићЖивковић. - Зрењанин : Љ. Лазић-Живковић, 2012. - 84
стр. ; 20 cm
ЛАЛЕ, Вукашин
    Računovodstvo / Lale Vukašin. - Novi Sad : Fakultet za
obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove ; Beograd : Alfa univerzitet,
2012. - 641 str. : ilustr. ; 25 cm
ЛАУСТЕР, Петер
    Ljubav : psihologija fenomena ljubavi / Peter Lauster ;
[prevod Zlata Vlajković]. - 2. izd. - Novi Sad : Prometej,
2012. - 171 str. ; 20 cm
ЛОВЕЛСЦИ, Јасна
    7 dana sa presnom hranom / recepti i fotografije Jasna i
Kalej Lovelstzy ; prevod Cica Acin. - Novi Sad : Europromet, 2012. - 77 str. : ilustr. ; 8 cm
ЛОЗАНОВ-Црвенковић, Загорка
    Statistika / Zagorka Lozanov-Crvenković. - Novi Sad :
Prirodno-matematički fakultet, 2012. - 236 str. : ilustr. ; 24
cm
ЛОШОНЦ, Алпар
    Otpor i moć / Alpar Lošonc. - 1. izd. - Novi Sad :
Adresa, 2012. - 386 str. ; 17 cm
ЛУКА Кримски, свети
    Приносимо Ти љубав своју : беседе у време Великог
поста / Свети Лука Кримски (Војно-Јасенецки) ;
приредила и превела Божана Х. Стојановић. - 1. изд. Превлака : Манастир Светог архангела Михаила, 2012.
- 225 стр. ; 20 cm
ЛУКИЋ, Александра
    Чарапанка из опанка / Александра Лукић. - Крушчић
: Панонске нити, 2012. - 68 стр. : илустр. ; 20 cm
    МАГНЕТ успеха : како да добијете оно што желите
/ приређивач Милорад М. Самарџић. - Нови Сад :
Школска књига, 2012. - 91 стр. ; 21 cm
МАДАС, Димитрије
    Налазишта и археолошки локалитети на територији
општине Ковин / Димитрије Мадас. - Ковин : Центар за
културу, 2012. - 114 стр. : илустр. ; 24 cm

МАДИЋ, Дејан
    Vežbe na spravama i tlu / Dejan Madić, Boris Popović.
- Novi Sad : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2012. 276 str. : ilustr. ; 30 cm
МАЈСТОРОВИЋ, Небојша
    Istraživačke metode i tehnike u industrijskoj/organizacijskoj psihologiji / Nebojša Majstorović. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2012. - 151 str. ; 23 cm
МАРЕЈ, Золна
    BIM aforizmi : izbor tekstova sa bloga DebunkTheBIM
/ Zolna Murray ; [prevod Gordana Radonić]. - Novi Sad :
Hicad, 2012. - 83 str. : ilustr. ; 24 cm
МАРИНШЕК-Николић, Мирјана
    Тај мали биоскоп у нашим главама / Мирјана
Мариншек Николић. - Нови Сад : Прометеј, 2012. - 95
стр. ; 20 cm
МАРЈАНОВИЋ, Воја
    С писцима и књигама : огледи и критике / Воја
Марјановић. - Ново Милошево : Банатски културни
центар, 2012. - 227 стр. ; 21 cm
МАРКИЋЕВИЋ, Радојле
    Сремско свињарство / Радојле Маркићевић. Сремска Митровица : Специјални резерват природе
“Засавица” : Друштво за неговање традиција
ослободилачких ратова Србије до 1918. године,
Подружница ; Београд : Институт за примену науке у
пољопривреди, 2012. - 271 стр. : илустр. ; 24 cm
МАРКОВ, Синиша
    Mikrobiologija : osnovi mikrobiologije za studente
tehnoloških struka / Siniša L. Markov. - Novi Sad :
Tehnološki fakultet, 2012. - 251 str. : ilustr. ; 25 cm
МАРКОВИЋ, Владимир
    GIS u lovnom turizmu i lovstvu Vojvodine : monografija / Vladimir Marković. - Novi Sad : Prirodno-matematički
fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo,
2012. - 74 str. : ilustr. ; 23 x 23 cm
МАРКОВИЋ, Драган
    Хроника ариљског ловства : 1922-2012 / Драган
Марковић Кудро. - Ариље : Ловачко удружење “Бранко
Ђоновић”, 2012. - 215 стр. : илустр. ; 21 cm
МАРТИНОВ, Милан
    Biogas tehnologija / M. Martinov, K. Kovacs, Đ.
Đatkov. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2012. - IV,
81 str. : ilustr. ; 24 cm
МАРТИНОВ, Милан
    Biometan / M. Martinov, K. Kovacs, Đ. Đatkov. - Novi
Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2012. - 28 str. : ilustr. ; 24
cm
    MATEMATIČKA analiza 1 : uvodni pojmovi i granični
procesi / Ilija M. Kovačević ... [et al.]. - 2. izd. - Novi Sad
: Факултет техничких наука, 2012. - 163 str. : ilustr. ; 24
cm
    MATEMATIČKA analiza I : diferencijalni i integralni račun, obične diferencijalne jednačine / Ilija Kovačević
... [et al.]. - 2. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka,
2012. - 303 str. : ilustr. ; 24 cm
МЕЂУНАРОДНА књижевна колонија СКД (2012 ;
Сомбор)
    Међународна књижевна колонија СКД, Сомбор
2012 = International writers colony SLS, Sombor 2012. Сомбор : Градска библиотека “Карло Бијелицки”, 2012.
- 24 стр. : илустр. ; 21 cm

МЕЂУНАРОДНА конференција из балто-словенске
акцентологије (8 ; 2012 ; Нови Сад)
    IWoBA VIII / VIII међународна конференција из
балто-словенске акцентологије, Нови Сад, 6-8. јул 2012.
године. - Нови Сад : Филозофски факултет, 2012. - 52
стр. ; 24 cm
МЕЂУНАРОДНА конференција “Учење о
предузетништву” (2 ; 2012 ; Нови Сад)
    Učenje o preduzetništvu = Entrepreneurial Learning :
zbornik radova 2. međunarodne konferencije “Učenje o
preduzetništvu”, Novi Sad, 28. jun, 2012. 1 / [glavni urednik Vitomir Tafra]. - Novi Sad : Tehnološki fakultet, 2012.
- 405 str. ; 24 cm

МЕЂУНАРОДНА конференција “Учење о
предузетништву” (2 ; 2012 ; Нови Сад)
    Učenje o preduzetništvu = Entrepreneurial Learning :
zbornik radova 2. međunarodne konferencije “Učenje o
preduzetništvu”, Novi Sad, 28. jun, 2012. 2 / [glavni urednik Vitomir Tafra]. - Novi Sad : Tehnološki fakultet, 2012.
- 403 str. ; 24 cm
МЕЂУНАРОДНА научно стручна конференција “На
путу ка добу знања” (10 ; 2012 ; Сремски Карловци)
    [Zbornik rezimea] / 10. međunarodna naučno stručna
konferencija “Na putu ka dobu znanja”, 28. i 29. septembar 2012, Sremski Karlovci. - Novi Sad : Fakultet za
menadžment, 2012. - 102 str. ; 21 cm
МЕЂУНАРОДНИ конгрес исхране будућности (2 ;
2012 ; Тител)
    Zbornik radova i sažetaka radova / II međunarodni kongres ishrane budućnosti, Titel, 31. 8.-1. 9. 2012 ; [glavni i
odgovorni urednik Boro M. Vujasin]. - Titel : Društvo za
populacionu politiku “Breg”, 2012. - 278 str. : ilustr. ; 25
cm
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп Мозаички живопис и
монументална архитектура (5 ; 2011 ; Београд)
    Међународни научни скуп Мозаички живопис и
монументална архитектура, Београд, 29. октобар
2011. - Београд : Академија - висока школа Српске
православне цркве за уметности и консервацију, 2012. 296 стр. : илустр. ; 21 cm
МЕЂУНАРОДНИ сусрет песника “Гарави сокак” (23 ;
2012 ; Инђија)
    Гарави сокак / Двадесет и трећи међународни сусрет
песника “Гарави сокак”, Инђија, 2012 ; [уредник
Ненад Радош ; предговор Никица Банић]. - Инђија :
Књижевни клуб “Мирослав Мика Антић”, 2012. - 304
стр. ; 21 cm
МЕШИ, Михал
    Poljoprivredne mašine / Mihal Meši. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2012. - 427 str. : ilustr. ; 25 cm
МИЗ, Роман
    Нашо християнски обовязки / Роман Миз. - 1. вид.
- Нови Сад : Руске слово : Грекокатолїцка парохия Св.
Петра и Павла, 2012. - 47 стр. ; 20 cm
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MILAKOVIĆ, Terézia
    Egyik kezemben mikrofon, a másikban fakanál /
Milaković Terézia ; [fényképek Ágoston Mária és Vlahušić
Anikó]. - Temerin : Lukijan Mušicki MTK, 2012. - 40 str. :
ilustr. ; 23 cm
МИЛИЋ, Наташа
    Praktikum opšte hemije : za studente farmacije / Nataša
Milić, Nataša Milošević. - Novi Sad : Medicinski fakultet,
2012. - VIII, 102 str. : ilustr. ; 24 cm
МИЛИЋЕВ, Душан
    Под истом звездом : двопев / Душан Милићев, Иво
Мунћан. - Житиште : Библиотека “Бранко Радичевић”,
2012. - 43, 39 стр. ; 21 cm
МИЛКОВ, Драган
    Управно право. [Књ.] 1, Уводна и организациона
питања / Драган Милков. - 6. измењено и допуњено
изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку
делатност, 2012. - 223 стр. ; 23 cm
МИЛКОВ, Драган
    Управно право. [Књ.] 2, Управна делатност / Драган
Милков. - 6. измењено и допуњено изд. - Нови Сад :
Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2012.
- 335 стр. ; 23 cm

МИЛКОВ, Драган
    Управно право. [Књ.] 3, Контрола управе / Драган
Милков. - 6. неизмењено изд. - Нови Сад : Правни
факултет, Центар за издавачку делатност, 2012. - 146
стр. ; 23 cm
МИЛОШЕВИЋ, Ђорђе
    Русија : поглед у будућност / Ђорђе Милошевић. Нови Сад : Прометеј, 2012. - 502 стр. ; 20 cm
МИЛУТИНОВИЋ, Сања
    Defloracija / Sanja Anamari Milutinović. - Novi Sad :
Millennium print, 2012. - 176 str. ; 21 cm
МИЉАНИЋ, Дамјан
    Колонизација Црногораца у Кулу : 1945-1948 /
Дамјан Миљанић, Слободан Б. Медојевић. - 1. изд.
- Кула : Општина ; Подгорица : Матица црногорска,
2012. - 250 стр. : илустр. ; 24 cm
    МИРИС михољског лета : награђени радови поезије
и прозе по литерарном конкурсу Геронтолошког
центра “Срем” у Руми за 2011. и 2012. годину. - Рума :
Геронтолошки центар “Срем” : Српска књига М, 2012.
- 88 стр. ; 20 cm
МИРКОВИЋ, Зоран
    Filozofija ljubomore / Zoran Mirković. - Novi Sad :
Kreativna radionica Bunker, 2012. - 164 str. ; 24 cm
МИХАЉЕВИЋ, Игор
    Мука по мајци / Игор Михаљевић. - Вршац :
Књижевна општина Вршац, 2012. - 43 стр. ; 19 cm
МИХИЋ, Владимир
    O deci koja žive i/ili rade na ulicama Novog Sada / [autori Vladimir Mihić, Nevenka Rončević, Daliborka Batrnek
Antonić ; fotografije Sonja Ardan]. - Novi Sad : Ekumenska humanitarna organizacija, 2012. - 78 str. : ilustr. ; 23
cm

26

вести - гласило бмс - октобар 2012

MIHIĆ, Vladimir
    About children who live and/or work on the streets of
Novi Sad / [authors Vladimir Mihić, Nevenka Rončević,
Daliborka Batrnek Antonić ; photography Sonja Ardan]. Novi Sad : Ekumenska humanitarna organizacija, 2012. 78 str. : ilustr. ; 23 cm
МИШКОВИЋ, Анђелко
    Priručnik za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru : (kupus, salata, krastavac, paprika, paradajz) / Anđelko
Mišković. - Novi Sad : Tampograf, 2012. - 105 str. : ilustr.
; 24 cm
    МЛАДИМА је потребна црква : зборник текстова
о духовном животу младих / превела и приредила
Милена Тејлор. - 1. изд. - Превлака : Манастир Светог
архангела Михаила, 2012. - 120 стр. : илустр. ; 20 cm
MOLCER, Matija
    Označena tišina / Matija Molcer. - Subotica : Hrvatska
riječ, 2012. - 76 str. ; 20 cm
    МРВИЦЕ среће : савремена руска женска проза /
избор и превод с руског Милена Тепавчевић. - 2. изд. Нови Сад : Stylos art, 2012. - 182 стр. ; 21 cm
МРДАЉ, Милан
    Дуле Бубоња / Милан Мрдаљ. - Нови Сад : Прометеј,
2012. - 137 стр. : ауторова слика ; 20 cm
МРКОЊА, Ђура
    Osiguravajuće društvo / Đura Mrkonja. - Zrenjanin : Artprojekt, 2012. - 178 str. ; 21 cm
MUNDY, Michaelene
    A gondoskodó gyerkőc : kedvességeddel sokat
nyújthatsz / írta Michaelene Mundy ; rajzolta R. W. Alley ;
[fordította Bobók Anna]. - Novi Sad : Agapé, 2012. - [32]
str. : ilustr. ; 21 cm
МУШКИЊА, Оливер
    Vojvođanski učenici o diskriminaciji : izveštaj Pokrajinskog ombudsmana o rezultatima istraživanja / Oliver
Muškinja, Ankica Dragin, Pavel Domonji. - Novi Sad :
Pokrajinski ombudsman AP Vojvodine, 2012. - 91 str. :
ilustr. ; 24 cm
Н, Њ, О
НАУЧНИ скуп Промене у друштвеној структури и
покретљивости (2012 ; Нови Сад)
    Књига резимеа / Научни скуп са међународним
учешћем Промене у друштвеној структури и
покретљивости, [Нови Сад], 5. октобар, 2012 = Book
of abstracts / Scientific Symposium with International Participation Changes Social Structure and Social Mobility, [Novi Sad], October 5, 2012 ; [организатор Одсек за
социологију Филозофског факултета у Новом Саду ;
уредници Шљукић Срђан, Душан Маринковић]. - Нови
Сад : Филозофски факултет, Одсек за социологију,
2012. - 70 стр. ; 21 cm
НАУЧНОСТРУЧНИ скуп Производња и пласман
лековитог, зачинског и ароматичног биља (19 ; 2012 ;
Бачки Петровац)
    Izvodi radova / 19. naučnostručni skup Proizvodnja i
plasman lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, Bački
Petrovac, 28. septembar 2012. = 19th Meeting Production
and Marketing of Medicinal and Aromatic Plants and Spices, Bački Petrovac, September 28, 2012 ; [organizatori] Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad ... [et al.]. - Novi
Sad : Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 2012. - 23 str. ; 25
cm

НЕДИМОВИЋ, Тања
    Priručnik za vaspitače za rad sa decom sa simptomima razvojnih poremećaja / Tanja Nedimović, Dragica
Stanojlović. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za
obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov”, 2012. - 114 str. ;
24 cm
НИКОЛЕТИЋ, Тоде
    Нисмо се смели никада срести : песме о љубави
и болу / Тоде Николетић ; [илустрације Милан
Станковић]. - Црвенка : Панонске нити, 2012. - 92 стр. :
илустр. ; 24 cm
    NOVA lica svetske književnosti : eseji o postkolonijalnoj literaturi i kulturi / uredile Arijana Luburić Cvijanović
i Vladislava Gordić Petković. - Novi Sad : Kulturni centar
Novog Sada, 2012. - 90 str. ; 22 cm
НОВКОВИЋ, Момчило Б.
    Zbirka rešenih zadataka iz verovatnoće i statistike / Momčilo B. Novković, Biljana N. Rodić, Ilija M.
Kovačević. - 2. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka,
2012. - 181 str. : graf. prikazi ; 24 cm
    ОЈ давори, ти, Косово равно : антологија српских
јуначких пјесама / [уредник Драган Хамовић]
; [предговор] Рајко Петров Ного. - Нови Сад :
Православна реч, 2012. - 416 стр. : илустр. ; 21 cm
ОРЛОВ, Џудит
    Emocionalna sloboda : oslobodite se negativne energije i promenite svoj život / Džudit Orlov ; ilustracije Nikol
Kaufman ; [prevod s engleskog Nebojša Todorović]. - 1.
izd. - Novi Sad : Stylos, 2012. - 408 str. : ilustr. ; 23 cm
    Az OROMHEGYESI templom 100 éve / [szerkesztette
Balla Lajos]. - Oromhegyes : Szent Mihály Főangyal Római Katolikus Plébánia, 2012. - 36 str. : ilustr. ; 24 cm
ОСАМНАЕСТО столеће
    XVIII столеће : избор из зборника XVIII столеће
/ приредио Никола Грдинић. - Нови Сад : Завод за
културу Војводине, 2012. - 295 стр. : илустр. ; 24 cm
    OSNOVI kliničke patofiziologije / [autori Borota Radoslav ... et al.] ; urednici Zoran Stošić i Radoslav Borota.
- Novi Sad : Medicinski fakultet, 2012. - XVIII, 584 str. :
ilustr. ; 24 cm
П, Р, С
ПАВКОВИЋ, Васа
    У варљивом животу / Васа Павковић. - Вршац :
Књижевна општина Вршац, 2012. - 59 стр. ; 19 cm
ПАВЛОВИЋ-Крижанић, Татијана
    Evaluacija rada pet nacionalnih saveta u Srbiji : analize
i preporuke / autorke Tatijana Pavlović-Križanić i Jelena
Lončar. - Novi Sad : Centar za regionalizam, 2012. - 135
str. ; 21 cm
ПАВЛОВИЧ, Янко
    Репик на души : приповедки / Янко Павлович. - 1.
вид. - Нови Сад : Руске слово, 2012. - 75 стр. ; 21 cm
ПАНИЋ, Рајко
    Куд плови брод / Рајко Панић. - Рума : Штампа, 2012.
- 100 стр. : илустр. ; 21 cm
PAPP, László
    Méhek szorgalmával : Bácskossuthfalva, Pacsér és
Krivaja méhészetének története / Papp László = Vredni kao
pčele : istorijat pčelarstva Stare Moravice, Pačira i Krivaje / Pap Laslo ; [fordította Apostolovity Celuska Márta]. Bácskossuthfalva : Monográfia Helytörténeti Egyesület =
Stara Moravica : Udruženje za istorijat naselja “Monografija”, 2012. - 184 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

    PARAMETRI kvaliteta vode i sedimenta i tumačenje
standarda (imisioni standardi) / [autori Božo Dalmacija ...
[et al.]] ; urednik Božo Dalmacija. - Novi Sad : Prirodnomatematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i
zaštitu životne sredine, 2012. - 312 str. : ilustr. ; 25 cm
ПАРОШКАЈ, Јанко
    Putokaz : priručnik za pripremu vozačkog ispita za sve
kategorije vozila, kao i za vozače koji imaju vozačku dozvolu radi upoznavanja sa novim Zakonom o bezbednosti
saobraćaja na putevima / Janko Paroškaj. - 3. izd. - Novi
Sad : Prometej, 2012. - 256 str. : ilustr. ; 21 cm
PARUSZEWSKI, Jerzy
    Hűséges folyók = Wierne rzeki : versek / Jerzy Paruszewski ; Csisztay Gizella és Mandics György fordításában ;
[illusztrálta Horváth Lívia]. - Óbecse : Historiae Óbecsei
Hagyományőrző és Történeti Társulat, 2012. - 72 str. : ilustr. ; 20 cm
ПАУКОВИЋ, Божидар
    100 година биоскопа у Руми / Хаџи Божидар
Пауковић. - Рума : Културни центар, 2012. - 60 стр. :
илустр. ; 23 cm
PEDESET godina Departmana
    50 godina Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo / [glavni i odgovorni urednik Lazar Lazić]. - Novi Sad
: Prirodno-matematički fakultet, 2012. - 307 str. : ilustr. ;
27 cm
PEDESET godina od Zavoda
    50 godina od Zavoda do Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine : monografija / [autori Biljana
Abramović ... [et al.]]. - Novi Sad : Prirodno-matematički
fakultet, 2012. - 184 str. : ilustr. ; 27 cm
ПЕЈАНОВИЋ, Радован
    Uvod u (mikro)ekonomiju : (za agroekonomiste) / Radovan Pejanović. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, 2012. 316 str. : graf. prikazi ; 24 cm
ПЕРОВИЋ, Миленко А.
    Pet studija o Hegelu / Milenko A. Perović. - Novi Sad :
Filozofski fakultet, 2012. - 376 str. ; 25 cm
ПЕТРЕКАНОВИЋ, Мирослав
    Nemirni talasi / Miroslav Petrekanović. - Subotica
: M. Petrekanović : Fondacija za omladinsku kulturu i
stvaralaštvo “Danilo Kiš”, 2012. - 107 str. ; 19 cm
ПЕТРОВИЋ, Растко
    Песме / Растко Петровић ; приредио Никола
Грдинић. - 2. исправљено и допуњено изд. - Сремски
Карловци : Каирос, 2012. - 217 стр. : илустр. ; 17 cm
ПЕТРОВИЋ, Светозар
    Дневник из Индије : (2. VIII 1954 - 29. VI 1956. и
31. I - 17. II 1986) / Светозар Петровић. - Нови Сад :
Академска књига, 2012. - 308 стр. ; 23 cm
ПЕТРУШИЋ, Светлана
    XXI век, САД и нови светски поредак, глобална
империја или хаос : четврти светски рат, рат до
истребљења / Светлана Петрушић. - 2. изд. - Нови Сад :
Yu top agencija, 2012. - 612 стр. ; 24 cm
ПИВАЦ, Татјана
    Vinski turizam Vojvodine / Tatjana Pivac. - Novi Sad :
Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju,
turizam i hotelijerstvo, 2012. - 189 str. : fotogr., tabele ; 23
cm
ПЈЕВАЦ, Драган
    Ljubavne pesme / Dragan Pjevac. - Ruma : Srpska knjiga M, 2012. - 60 str. ; 20 cm
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ПЈЕВАЧ, Невенка
    Кад су свети били мали / Невенка Пјевач. - 1. изд. Превлака : Манастир Светог архангела Михаила, 2012.
- 220 стр. ; 20 cm
ПЛАНЧАК, Мирослав
    Технологија пластичног деформисања = (Metal forming technology) / Мирослав Планчак, Драгиша Вилотић.
- Нови Сад : Факултет техничких наука, 2012. - IV, 250
str. : ilustr. ; 24 cm
ПОДУНАВАЦ-Кузмановић, Сања
    Praktikum iz opšte i neorganske hemije : radna sveska /
Sanja Podunavac-Kuzmanović, Lidija Jevrić. - Novi Sad :
Pedagoško društvo Vojvodine, 2012. - 209 str. : ilustr. ; 29
cm
PODHRADSKÝ, Jozef
    Tragédia Tatry. 2 / Jozef Podhradský ; na vydanie
pripravil Michal Kocák. - Báčsky Petrovec : Slovenské
vydavateľské centrum, 2012. - 364 str. ; 20 cm
ПОПОВ, Јован
    Двобој као књижевни мотив : тематолошка студија /
Јован Попов. - Нови Сад : Академска књига, 2012. - 400
стр. ; 22 cm
ПОПОВИЋ-Бјелица, Љубица
    О Черевићу из Черевића / Љубица Поповић-Бјелица.
- 1. изд. - Нови Сад : Прометеј, 2012. - 95 стр. ; 20 cm
    PREPREKOVO proljeće 2012 : zbirka pjesama /
[izabrala i uredila Marija Lovrić]. - Novi Sad : Hrvatsko
kulturno-umjetničko-prosvjetno društvo “Stanislav
Preprek”, 2012. - 120 str. ; 21 cm
ПРИНС, Дерек
    Isceljenje kroz božiju reč / Derek Prince ; [prevod Vesna
Novaković]. - [Silbaš] : Syloam, 2012. - 188 str. ; 21 cm
    ПРИРУЧНИК за учење о холокаусту / Весна Лучић...
[и др.]. - Нови Сад : Платонеум ; Београд : Савез
јеврејских општина Србије, 2012. - 228 стр. : илустр. ;
24 cm
    PROGNANIK iz svijeta svjetlosti : život i djelo Stanislava Prepreka / priredio Ivan Balenović. - Subotica : Zavod
za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2012. - 618 str. : ilustr. ;
21 cm
ПРОП, Владимир Јаковљевич
    Руски аграрни празници : покушај историјскоетнографског истраживања / Владимир Јаковљевич
Проп ; превео с руског Богдан Косановић. - Нови Сад
; Сремски Карловци : Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, 2012. - 250 стр. ; 18 cm
ПРОТИЋ-Гава, Бранка
    Osnove kineziterapije i primenjena korektivna gimnastika : priručnik / Branka Protić-Gava, Tijana Šćepanović.
- Novi Sad : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2012. 222 str. : ilustr. ; 30 cm
PURIĆ, Jovan
    The pedagogy of St. John Chrysostom : an introduction to the theology of St. John Chrysostom / Jovan (John)
Purić ; translated by Aleksandar Pavić. - Belgrade : Academy of Serbian Orthodox Church for Fine Arts and Conservation ; New York : Saint Vladimir’s Orthodox Theological
Seminary, 2012. - 452 str. ; 21 cm
PURIĆ, Jovan
    Die Philosophie der Pädagogik bei Johannes Chrysostomos / Jovan Purić ; übersetzt und bearbeitet von Peter
Huber. - Belgrad : Hochschule - Akademie der SerbischOrthodoxen Kirche für Kunst und Konservierung ; Wien :
Kirchliche Pädagogische Hochschule, 2012. - 347 str. ; 21
cm
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ПУТНИКОВИЋ, Радомир
    Искрено Ваш / Радомир Путниковић. - Нови Сад :
Прометеј, 2012. - 355 стр. : илустр. ; 24 cm
РАДИВОЈЕВИЋ, Радош
    Obrazovni uspeh u srednjim školama Vojvodine : sociokulturni aspekti / Radoš Radivojević. - Novi Sad :
Pedagoški zavod Vojvodine, 2012. - 172 str. ; 23 cm
РАДИСАВЉЕВИЋ, Зоран
    123 lika u formi limerika / Zoran Radisavljević. - Novi
Sad : Z. Radisavljević, 2012. - 80 str. : fotogr. ; 15 x 21 cm
РАДИШИЋ, Мирјана
    Metode u mikrobiologiji : praktikum, laboratorijski
dnevnik / Mirjana Radišić. - 1. izd. - Zrenjanin : Visoka
tehnička škola strukovnih studija, 2012. - 123 str. : ilustr. ;
30 cm
РАДОВАНОВИЋ, Гвозден
    Позне песме / Гвозден Радовановић. - Рума : Српска
књига М, 2012. - 88 стр. ; 20 cm
    RADOVI u kući : radovi nastali na radionici kreativnog
pisanja / [uredili Jelena Anđelovski, Bojan Krivokapić,
Vanja Nikolić]. - Novi Sad : Omladinski centar CK13,
2012. - 85 str. ; 19 cm

РАДОВИЋ, Александар
    Бела кула : друга књига из циклуса о Фон Адлеру /
Александар Радовић, Ив Боне. - Нови Сад : Прометеј,
2012. - 355 стр. ; 20 cm
РАДУНОВИЋ, Милорад
    Трагом сунца : до стихова за младе / Милорад
Радуновић. - Рума : Српска књига М, 2012. - 168 стр. ;
20 cm
РАЈКОВИЋ, Радомир
    Вођа и његов двојник : песме / Радомир Рајковић. Вршац : Угао, 2012. - 192 стр. ; 21 cm
РАУШКИ, Љубиша
    Немачки трговци из Велике Кикинде и околних села
/ Љубиша Раушки. - Кикинда : Љ. Раушки, 2012. - 89,
90 стр. : илустр. ; 24 cm
РАЦКОВИЋ, Милош
    Uvod u baze podataka / Miloš Racković, Srđan Škrbić,
Jovana Vidaković. - Novi Sad : Prirodno-matematički
fakultet, Departman za matematiku i informatiku, 2012. 170 str. : graf. prikazi ; 25 cm
РИГС, Ренсом
    Dom gospođice Pergrin za čudnovatu decu / Rensom
Rigs ; [prevod sa engleskog Sava Kuzmanović]. - Novi Sad
: Orfelin izdavaštvo, 2012. - 354 str. : ilustr. ; 21 cm
РИНАЛДИ, Патриција
    Sentiš rok / Patricija Rinaldi ; prevod sa italijanskog Jelena Đukić. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2012. - 189 str.
; 21 cm
    RYTIERSKE príbehy : utešené, zábavné, ale aj podivné
rytierske histórie / [texty vybrala, preložila, úvodnú štúdiu,
komentár k textom a edičnú poznámku napísala] Zuzana
Hurtajová. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské
centrum, 2012. - 188 str. : ilustr. ; 21 cm

    РУСКИЊЕ : савремена љубавна проза / избор и
превод с руског Милена Тепавчевић. - 2. изд. - Нови
Сад : Stylos art, 2012. - 223 стр. ; 21 cm
САВИЋ, Милисав
    Хлеб и страх / Милисав Савић. - 1. изд. - Зрењанин :
Агора, 2012. - 121 стр. ; 21 cm
    САЗВЕЖЂА 10 : зборник радова чланова СКОР-а,
Нови Сад / [главни и одговорни уредник Марина
Жинић-Илић]. - Нови Сад : Савез књижевника у
отаџбини и расејању, 2012. - 185 стр. : илустр. ; 26 cm
SALČÁK, Ján
    To čo sa vo mne o mňa chvie : poéma pre moju mrtvu
milú / Ján Salčák ; [ilustroval Jaroslav Šimovič]. - Báčsky
Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2012. - 82 str.
: ilustr. ; 21 cm
СЕДОВ, Валентин Васиљевич
    Sloveni u dalekoj prošlosti / Valentin Vasiljevič Sedov
; preveli s ruskog Dragana Ramadanski, Milica Spasić,
Nenad Spasić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2012. - 495
str. : ilustr. ; 22 cm
СЕНТ Џон, Ноа
    Skriveno pravilo uspeha / Noa Sent Džon ; prevod s engleskog Nebojša Todorović. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos
art, 2012. - 301 str. ; 21 cm
СЕНТОВ, Ана
    Praktikum iz gramatike engleskog jezika : engleski
jezik 3 i 4 / Ana Sentov. - Novi Sad : Fakultet za pravne i
poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”, 2012. - 140 str. ; 30
cm
SZŐKE, Anna
    Örökbe hagyom : fejezetek Kishegyes társadalomnéprajzához / Szőke Anna ; [a jelenkori fényképeket Kovács
Burján Anikó készítette]. - Szabadka : Kiss Lajos Néprajzi
Társaság, 2012. - 204 str. : ilustr. ; 21 cm
СИГМАН, Арик
    Razmažena generacija : kako uništavamo budućnost
naše dece / Arik Sigman ; prevod sa engleskog Kornelija
Odri Rakić. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2012. - 215 str.
; 21 cm

СИКИМИЋ, Велибор
    Звјездарник / Велибор Сикимић. - Сремски Карловци
: Бранково коло, 2012. - 52 стр. ; 20 cm
SILLING, István
    Nyugat-bácskai magyar nyelvatlasz / Silling István. - Újvidék : Forum ; Szabadka : Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kar, 2012. - 322 str. : ilustr. ; 24 cm
СКЛУТ, Ребека
    Besmrtni život Henrijete Laks / Rebeka Sklut ; prevod
s engleskog Slađana Trninić. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos,
2012. - 399 str. ; 21 cm

СЛАДОЈЕВ, Спасенија
    Шта сам радила овде / Спасенија Сладојев. Петроварадин : Alfagraf, 2012. - 194 стр. : фотогр., факс.
; 23 cm
    SOCIJALNI servisi (usluge) za osobe sa invaliditetom
kao podrška jednakom socio-ekonomskom razvoju : monitoring izveštaj 2012, Srbija / [autori Darja Butigan ... [et
al.] ; prevod Ivana Đurić]. - Novi Beograd : Centar za orijentaciju društva, 2012. - 112 str. ; 30 cm
СПАИЋ, Саша
    Примењена хемија / Саша Спаић. - 1. изд. - Нови Сад
: Висока техничка школа струковних студија, 2012. 214 стр. : илустр. ; 24 cm
    SPOJILA nas na Drini ćuprija : dnevnik interkulturalne posete, 9-10. jun 2012. / [urednica Zorica Petrović].
- Inđija : Prijatelji dece Opštine, 2012. - 24 str. : ilustr. ; 21
cm
СТАНЕСКУ, Никита
    Похвала Птоломеју / Никита Станеску ; с румунског
превели Габријел Бабуц и Љубомир Кораћевић. Вршац : Књижевна општина Вршац, 2012. - 65 стр. ; 21
cm
СТАНИЋ, Борислав
    Рупе / Борислав Станић. - Нови Сад : Матица српска,
2012. - 52 стр. ; 17 cm
СТАНКОВИЋ, Горан
    Биће скоро пропаст света : изабрана поезија / Горан
Станковић. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада,
2012. - 148 стр. ; 22 cm
СТАНКОВИЋ, Стеван
    Жемчужины Сербии / [Стеван Станкович ;
фотографии Драган Боснич ; перевод с сербского языка
Тамара Узелац]. - Нови Сад : Православна реч, 2012. 584 стр. : илустр. ; 32 cm
STANKOVIĆ, Stevan
    The pearls of Serbia / Stevan Stanković ; [fotografije
Dragan Bosnić ; translation Mila Barjaktarević]. - Novi
Sad : Pravoslavna reč, 2012. - 584 str. : ilustr. ; 32 cm
STANKOVIĆ, Stevan
    Die Perlen Serbiens / Stevan Stanković ; [Fotografien
Dragan Bosnić ; Übersetzer Zoran Velikić]. - Novi Sad :
Pravoslavna reč, 2012. - 584 str. : ilustr. ; 32 cm
СТЕФАНОВИЋ-Бошњак, Јасмина
    Огледало у чаши / Јасмина Стефановић Бошњак. Нови Сад : Прометеј, 2012. - 75 стр. ; 20 cm
СТЈУАРТ, Ин
    Kako voditi savetovanje i psihoterapiju u transakcionoj analizi / In Stjuart ; prevod sa engleskog Magdalena
Petrović. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2012. - 299 str. ;
20 cm
СТОЈАНОВИЋ, Александар
    Predškolska pedagogija : zadaci za vežbu i samovrednovanje / Aleksandar Stojanović. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov”,
2012. - 161 str. : ilustr. ; 24 cm
СТОЈАНОВИЋ, Љубиша
    Prosvetljenje / Ljubiša Stojanović. - Novi Sad : Lj.
Stojanović, 2012. - 728 str. : ilustr. ; 24 cm
STOJANOVIĆ, Mǎrioara
    Vorbeşte-mi despre mama / Mǎrioara Stojanović. - Panciova : Libertatea, 2012. - 188 str. ; 20 cm
    STRATEGY for Hungarian Danube area Donauregionen+ : study volume / edited by Lajos Veres. - Subotica :
Čikoš group, 2012. - 560 str. : ilustr. ; 24 cm
октобар 2012 - гласило бмс - вести

29

STRETNUTIE slovenských dolnozemských učiteľov
(2012 ; Báčsky Petrovec)
    Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v
roku 2012 [v rámci manifestácie] 51. Slovenské národné
slávnosti / [zostavila Anna Medvedová]. - Báčsky Petrovec
: Matica slovenská v Srbsku, Osvetová komisia, 2012. - 32
str. : ilustr. ; 20 cm
СТРИВЕ, Лисјен
    Divlja deca : antropološki pristupi / Lisjen Strive ; sa
francuskog prevela Anja Antić. - Novi Sad : Kiša, 2012. 476 str. : ilustr. ; 20 cm
    STUDII şi cercetǎri : actele Simpozionului “Oameni
de seamǎ ai Banatuli” : (selecţie de comunicǎri susţinute
la ediţiile I-XV, 1997-2011). - Zrenianin : Institutul de
Culturǎ al Românilor din Voivodina ; Uzdin : Societatea
Literar - Artisticǎ “Tibiscus”, 2012. - 342 str. ; 24 cm
СУВАЈЏИЋ, Слободан
    Анђели и херувими / Слободан Сувајџић. - Житиште
: Библиотека “Бранко Радичевић”, 2012. - 63 стр. ; 21
cm
SUMMER School and International Symposium on the
Physics of Ionized Gases (26 ; 2012 ; Zrenjanin)
    Contributed papers & abstracts of invited lectures and
progress reports / SPIG 2012 - 26th Summer School and
International Symposium on the Physics of Ionized Gases, August 27th-31st, 2012, Zrenjanin Serbia ; editor Z.
Mijatović. - Novi Sad : Faculty of Sciences, Department of
Physics, 2012. - XVII, 403 str. : ilustr. ; 24 cm
    SUMUS / autorski tim Joško Radanović ...[et al.] ; urednica Tanja Dudaš. - Bački Petrovac : Progres ; Ilok : Komunalije ; Županja : Komunalac, 2012. - 68 str. : ilustr. ;
20 cm
Т, Ћ, У
ТАДИЋ, Горан
    Oprosti mi stihove / Goran Tadić. - Novi Sad : Graph
style, 2012. - 152 str. ; 21 cm
    TAKTO to chutí po petrovsky : slané a sladké dobroty
: zbierka receptov / [zostavili Mária Gašparovská a Zuzana Medveďová-Koruniaková]. - Báčsky Petrovec : Spolok
petrovských žien : Slovenské vydavateľské centrum, 2012.
- 72 str. : ilustr. ; 23 cm
    A TANULÁSI zavarok korai felismerése és megelőzése
óvodáskorban : a tanulasi zavarok felismerése és korrekciója c. szeminárium kísérő anyaga és a résztvevők
írásbeli munkái / írta és szerkesztette Vicsek Annamária
; szerzőtársak Ábrahám Edit ... [et al.]. - Novi Sad :
Pedagoški zavod Vojvodine ; Újvidék : Vajdasági Pedagógiai Intézet, 2012. - 78 str. ; 30 cm
ТЕПИЋ, Александра
    Bojene materije voća i povrća / Aleksandra Tepić. - Novi
Sad : Tehnološki fakultet, 2012. - 109 str. : ilustr. ; 24 cm
360.
TERZIĆ, Nedeljko
    Παραληδεσ στην Παραλια / Νεντελκο Τερζιτσ ;
μεταφραση Θεμιστοκλησ Γκουμασ. - Σρεμσκα Μιτροβιτσα
; Κατερινι ; Λατσαρακ : SIRM, 2012 (Λατσαρακ : AM
Graphic). - 107 str. ; 21 cm
ТЕРЗИЋ, Славенко
    Стара Србија : (XIX-XX век) : драма једне
цивилизације : Рашка, Косово и Метохија, Скопскотетовска област / Славенко Терзић ; [превод резимеа
на енглески Марина Адамовић, на немачки Душанка
Павловић]. - Нови Сад : Православна реч ; Београд :
Историјски институт, 2012. - 659 стр. : илустр. ; 27 cm
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   TESTOVI sa ispita iz Matematičke analize 1 / Ilija Kovačević ... [et al.]. - 2. izd. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2012. - 189 str. ; 24 cm
ТИШМА, Александар
    Kapo : roman / Aleksandar Tišma. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2012. - 318 str. ; 21 cm
ТИШМА, Александар
    Sečaj se večkrat na Vali : roman / Aleksandar Tišma. Novi Sad : Akademska knjiga, 2012. - 228 str. ; 21 cm
ТОДОРИЋ, Гордана
    Лудус и логотезис Александра Поповића / Гордана
Тодорић. - Нови Сад : Позоришни музеј Војводине,
2012. - 224 стр. : илустр. ; 21 cm
ТОКАРЕВА, Викторија
    Празник у Риму / Викторија Токарева ; с руског
превеле Мирјана Грбић и Анђелија Поликарпова. - 2.
изд. - Нови Сад : Stylos art, 2012. - 319 стр. ; 21 cm
ТОМОВИЋ, Божидар
    На трагу душе : песме / Божидар Томовић. - Нови
Сад : Прометеј, 2012. - 75 стр. ; 20 cm
ТОПАЛОВИЋ, Миодраг
    Otac i mati : energija i voda / Miodrag Topalović. - Subotica : M. Topalović, 2012. - 66 str. ; 24 cm
    TRIDESET devet članaka vere Anglikanske crkve / [prevod Nikola Maksić i Petar Petrović]. - Šašinci : P. Petrović,
2012. - 23 str. ; 21 cm
THOMKA, Beáta
    Prózaformák : elbeszélő művészet és interpretáció /
Thomka Beáta. - Újvidék : Bölcsészettudományi Kar : Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 2012. - 324 str. ;
25 cm
ЋЕБИЋ, Саво
    Математика : једносеместрални курс / Саво Ћебић ;
[цртежи Никола Ћебић]. - Зрењанин : Висока техничка
школа струковних студија, 2012. - 351 стр. : илустр. ;
30 cm
ЋИРИЋ, Горан
    Gramatika engleskog jezika : sa vežbanjima / Goran
Ćirić. - Beograd : Škola plus, 2012. - 193 str. : ilustr. ; 27
cm
ЋОСИЋ, Илија
    Технологије демонтаже производа / Илија Ћосић,
Милован Лазаревић. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2012. - 235 str. : ilustr. ; 24 cm
    U registru eseja : osam decenija rumunske esejistike /
izbor i prevod Dragan Stojanović. - Novi Sad : Prometej,
2012. - 233 str. ; 25 cm
    UVOD u naučnoistraživački rad : udžbenik za studente
osnovnih akademskih studija medicine, stomatologije, farmacije, zdravstvene nege, medicinske rehabilitacije i specijalne edukacije i rehabilitacije / [autori Branislav Bajkin
... et al.] ; urednik Predrag Đurić. - Novi Sad : Medicinski
fakultet, 2012. - 175 str. ; 24 cm
    Das ULMER Quartett = Ulmski kvartet / Adi Hübel ...
[et al.] ; [Übersetzung ins Serbische Johann Lavundi]. Novo Miloševo : Banater Kultur-Zentrum, 2012. - 172 str.
; 20 cm
    UMETNOST i autorsko pravo : učimo od prošlosti i stvarajmo budućnost / [glavni i odgovorni urednik Dimitrije Vujadinović ; prevod Tamara Čikeš]. - Irig : Balkankult
fondacija intereg, 2012. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm
УСПЕНСКИ, Борис Андрејевич
    Ego loquens : језик и комуникациони простор / Борис
А. Успенски ; превела с руског Радмила Мечанин. Нови Сад : Академска књига, 2012. - 319 стр. ; 21 cm

Ф, Х, Ц
ФАЈФРИЋ, Жељко
    Династија Карађорђевић / Жељко Фајфрић. - 1. изд.
- Сремска Митровица : Табернакл, 2012. - 837 стр. :
илустр. ; 25 cm
ФАЈФРИЋ, Жељко
    Историја Србије / Жељко Фајфрић = The History
of Serbia / Željko Fajfric. - 2. изд. - Бањалука : Влада
Републике Српске ; Београд : Министарство просвете и
културе ; Источно Сарајево : Град ; Нови Сад : Српски
културни круг ; Бијељина : С културни круг, 2012. - 640
стр., [264] стр. с таблама ; 35 cm
ФАРИНЕЛИ, Франко
    Geografija : jedan uvod u modele sveta / Franko Farineli
; preveo s italijanskog Mirko Nikolić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2012. - 252 str. ; 21 cm
ФЕРЕР, Каридад
    Dok zvezde tuguju / Karidad Ferer ; prevod s engleskog
Biljana Popović. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2012. 345 str. ; 21 cm

ФИЛИПОВИЋ, Миомир
    Поменик о градњи цркве у Раденковићу : (прилог за
хронику о селу) / Миомир Филиповић Фића. - Сремска
Митровица : Удружење културних стваралаца Србије
“Завичај”, 2012. - 32 стр. : илустр. ; 22 cm
FIFTY years from Institute
    50 years from Institute to Department of Chemistry,
Biochemistry and Environmental Protection : monograph
/ [authors Biljana Abramović ... [et al.] ; translator Luka
Bjelica]. - Novi Sad : Faculty of Sciences, 2012. - 64 str. :
ilustr. ; 27 cm
FRANCIŠKOVIĆ, Lazar
    Eseji / Lazar Francišković. - Subotica : Hrvatska riječ,
2012. - 102 str. ; 20 cm
ФРКА, Будимир
    Кликериште под дудом / Будимир Фрка. - Нови Сад
: Савез књижевника у отаџбини и расејању, 2012. - 80
стр. : илустр. ; 21 cm
    ФРУЛА у стиховима српских песника / сабрао Дејан
Томић. - Прислоница : Сабор фрулаша Србије ; Чачак :
Туристичка организација, 2012. - 272 стр. ; 24 cm
ХАИКУ фестивал (23 ; 2012 ; Оџаци)
    Зборник / 23. хаику фестивал, Оџаци 2012. ; селектор
Жељко Вучковић ; уредник Биљана Златковић. - Оџаци
: Народна библиотека “Бранко Радичевић”, 2012. - 110
стр. ; 21 cm
ХАРВИ, Дејвид
    Kratka istorija neoliberalizma / Dejvid Harvi ; sa engleskog preveo Viktor Radun Teon. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2012. - 294 str. ; 21 cm

ХЕВЕШИ, Андраш
    Pariska kiša : roman / Andraš Heveši ; [sa mađarskog
preveo Marko Čudić]. - Novi Sad : Forum, 2012. - 168 str.
; 20 cm
ХЕЈГ, Мет
    Radlijevi / Met Hejg ; prevod s engleskog Irina Vujičić. 1. izd. - Novi Sad : Stylos, 2012. - 337 str. ; 21 cm
ХЕКИНГ, Ијан
    Društvena konstrukcija - ali čega? / Ijan Heking ; sa engleskog preveo Tomislav Kargačin. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2012. - 326 str. ; 21 cm
    HEMIJSKA tehnologija / Božo Dalmacija ... [et al.]. Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, Departman za
hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, 2012. - 241 str.
: ilustr. ; 24 cm
HILJADU jedan citat
    1001 citat za prosperitet / [priredio] Mario Maglov. Beograd : M. Maglov, 2012. - 158 str. ; 21 cm
ХОТОМСКИ, Петар
    Matematička logika i principi programiranja / Petar Hotomski, Dušan Malbaški. - 4. izd. - Zrenjanin : Tehnički
fakultet “Mihajlo Pupin”, 2012. - 274 str. : ilustr. ; 24 cm
ХРИН, Тамара
    Колїба страху : поезия / Тамара Хрин. - 1. вид. - Нови
Сад : Руске слово, 2012. - 84 стр. ; 21 cm
HRONEC, Víťazoslav
    Viacrukost poézie / Víťazoslav Hronec ; [autori fotografií Juraj Bartoš a Ján Hlaváč]. - Báčsky Petrovec :
Slovenské vydavateľské centrum, 2012. - 186 str. : ilustr. ;
21 cm
ХУЛО, Иштван
    Upoznajmo naše susede = Ismerjük meg szomszédainkat
/ [autori Hulló István, Csőke Márta, Raffai Judit ; prevod
Csíszár Anna, Német Csilla ; fotografije i grafike Hevér
Miklós, Hulló István, Horváth Flórián]. - Subotica : Grafoprodukt, 2012. - [24] str. : ilustr. ; 21 cm
ЦАРИЋ, Славољуб
    Evropski sistem ljudskih prava : praktikum / Slavoljub
Carić. - Novi Sad : Fakultet za ekonomiju i inženjerski
menadžment, 2012. - 59 str. ; 24 cm
ЦВЕТКОВИЋ, Милан
    Aktivnosti u prirodi / Milan Cvetković. - Novi Sad :
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2012. - 324 str. : ilustr.
; 30 cm
CVIJETIĆ, Maja
    EPT : English for Preschool Teachers / Maja Cvijetić.
- Sremska Mitrovica : Visoka škola strukovnih studija za
obrazovanje vaspitača, 2012. - 110 str. ; 30 cm
ЦЕРОВИЋ, Емилија, мл.
    Приче из Богородичиног врта / Емилија Церовић
млађа ; [илустрације Немања Смичиклас]. - Нови Сад :
Stylos art, 2012. - 70 стр. : илустр. ; 20 cm
Ч, Џ, Ш
ЧОЛИЋ-Захорјански, Злата
    Живот је песма / Злата Чолић Захорјански. - Сремска
Митровица : Центар за културу “Сирмијумарт”, 2012. 70 стр. : илустр. ; 21 cm
ЧОМОР, Снежана
    Путентрагија / Снежана Чомор. - Нови Сад :
Прометеј, 2012. - 174 стр. ; 20 cm
ЏАЈА, Невена
    Izgubljeni u vrtlogu života / Nevena Džaja. - Ruma :
Srpska knjiga M, 2012. - 52 str. ; 21 cm
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ШАЈТИНАЦ, Радивој
    Дилинкуца : кратке и фришке банатске бајке /
Радивој Шајтинац ; [аутор фотографија] Људмила
Шајтинац. - Житиште : Библиотека “Бранко
Радичевић”, 2012. - 167 стр. ; 21 cm
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Уредништво
Миро Вуксановић
(главни уредник)
Новка Шокица Шуваковић, Оливера Михајловић,
Силвија Чамбер, Ивана Гргурић
Припрема за штампу
Оливера Михајловић

ШАПИРО, Лоренс Е.
    Radna sveska za decu sa ADHD-om : pomaže deci u
sticanju samopouzdanja, društvenih veština i samokontrole / Lorens Šapiro ; [prevod sa engleskog jezika Staša
Vukadinović]. - 1. izd. na srpskom jeziku. - Novi Sad :
Magona, 2012. - 169 str. : ilustr. ; 25 cm
ШАПИРО, Франсин
    EMDR : terapija reprocesiranjem - nova dimenzija psihoterapije / Fransin Šapiro, Margot Silk Forest ; prevod sa
engleskog Vasilija Ida Vasić. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2012. - 416 str. ; 21 cm
ШАРКИЋ, Срђан
    Историја државе и права / Срђан Шаркић. - Нови Сад
: Правни факултет, центар за издавачку делатност, 2012.
- 176 стр. ; 23 cm
ШИМУРИНА, Оливера
    Zamrzavanje u pekarskoj industriji : (monografija) / Olivera Šimurina, Bojana Filipčev. - Novi Sad : Naučni institut za prehrambene tehnologije, 2012. - 164 str. : ilustr. ; 24
cm
ШИПКА, Милан
    Правописни речник српског језика : са правописнограматичким саветником / Милан Шипка. - 2. измењено
изд. - Нови Сад : Прометеј, 2012. - 1406 стр. ; 24 cm
ŠKRBIĆ, Biljana
    FP7 Centar izvrsnosti za bezbednost hrane i nove rizike
: Laboratorija za analizu zagađujućih materija, Laboratorija za masenu spektrometriju, Univerzitet u Novom Sadu,
Tehnološki fakultet Novi Sad = FP7 Center of Excellence
in Food Safety and Emerging Risks : Laboratory for Chemical Contaminants, Laboratory for Mass Spectrometry, University of Novi Sad, Faculty of Technology Novi Sad / Biljana Škrbić. - Novi Sad : Tehnološki fakultet, 2012. - 67 str.
: ilustr. ; 23 x 24 cm
ШЉИВАР, Тања
    Drame / Tanja Šljivar ; pogovor Svetislav Jovanov. Irig : Srpska čitaonica, Fond “Borislav Mihajlović Mihiz”,
2012. - 128, 125 str. : autorkina slika ; 21 cm
ШЋЕКИЋ, Вучина
    Позајмљени завичаји : роман / Вучина Шћекић. - 1.
изд. - Зрењанин : Агора, 2012. - 352 стр. ; 22 cm
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