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ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ за 2013.
(Сажетак)

С

воју укупну делатност Библиотека Матице српске (БМС) обављаће у 2013. години у складу са
законским прописима, а у стручном раду према савременим међународним стандардима.
Народна скупштина Републике Србиjе донела jе 14. јула 2011. године 3 закона из области библиоте
карства: Закон о библиотечко-информационоj делатности, Закон о староj и реткоj библиотечкоj
грађи и Закон о обавезном примерку публикациjа. Овим законима уређен је статус БМС као устано
ве културе од националног значаја. Сагласно положају и угледу установе, утврђене су надлежности,
права и обавезе БМС чија се делатност финансира из буџета Републике Србије. БМС обавља матич
не функције за Војводину и прима обавезни примерак публикација из Србије, који чува као културно до
бро.
БМС ће остваривати Програм рада повезујући своју богату тра
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дицију са захтевима савременог доба и потребама корисника, у са
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радњи са својим оснивачем Матицом српском.
ИЗ РАДА БМС У 2012. 3
У 2013. БМС ће радити као прва и једина библиотека у Србији чији
електронски каталог има више од милион записа о књигама и дру
гим публикацијама, од Матичиног апостола из 13. века до најновијих
издања у 2013.
Електронски каталог БМС је основни и већински део Виртуелне
библиотеке Србије (ВБС) и доприносиће даљем развоју овог значајног
НАГРАДА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ” ЗА
БИБЛИОГРАФИЈУ ИВЕ АНДРИЋА 7
пројекта, који води Народна библиотека Србије (НБС). Реч је о
узајамној каталогизацији (о обради публикација на једном месту и
аутоматском преузимању записа).
У 2013. години наставиће се реализација дугорочног пројекта
Дигитална БМС са циљем да се највредније публикације на још
један начин заштите и истовремено учине доступним корисницима
у дигиталном формату. Дигитална БМС је доступна преко сајта
МИРО ВУКСАНОВИЋ, ДОБИТНИК ПОВЕЉЕ
БМС на адреси www.bms.rs.
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БМС ће наставити рад на пресељењу библиотечке грађе из ЧеНОВА ИЗДАЊА БМС 10
ЕЛЕКТРОНСКЕ ИЗЛОЖБЕ 10
шког магацина у нову зграду која има укупно 4.300 м2, а која је заврше
на и опремљена 2007. године. Истовремено ће бити установљен
бољи и подеснији распоред публикација.
Са новим радним, читаоничким и магацинским простором БМС
ће повећати број својих корисника којима ће омогућити дигитални
начин позајмице.
ПОРТРЕТ 12
БМС ће наставити да истражује, попуњава, обрађује, штити,
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презентује и уступа на коришћење своје богате збирке старих
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и ретких књига и легата. У оквиру пројекта Опис ћирилских ру
ГОДИШЊИЦЕ, СУСРЕТИ, ПРОМОЦИЈЕ... 17
кописних књига БМС обављаће се истраживачки послови везани за
ТРИ НОВЕ КЊИГЕ ГОРДАНЕ ЂИЛАС 19
ИЗ СТРАНИХ ЧАСОПИСА 19
опис рукописних катихизиса. Започеће се послови везани за вођење
ДАРОДАВЦИ 21
регистара старе и ретке категорисане библиотечке грађе у елек
НОВЕ КЊИГЕ 23
тронском облику.

Примењиваће се нови Закон о обавезном при
мерку публикација који предвиђа да издавачи
достављају 5 примерака публикација (раније
је штампар достављао 10 примерака). Обаве
зним примерком, куповином, разменом, покло
ном и депозитом ФАО и Унеско Библиотека
ће примити око 65.000 публикација. Традицио
налном сарадњом са 330 институција у 54
земље размениће око 18.000 публикација. Оба
везни примерак БМС ће размењивати са НБС
(два примерка публикација), а један примерак ће
прослеђивати Народној и универзитетској би
блиотеци „Иво Андрић” из Приштине.
БМС ће у 2013. години наставити започету
акцију набавке публикација из наше земље које
нису последњих година добијене законски оба
везним примерком.
У БМС ажурно ће се обављати именска, пред
метна и децимална обрада нових публикација,
а наставиће се и ретроспективна обрада пуб
ликација уз истовремену ревизију. У електрон
ски каталог БМС унеће се око 52.000 нових
каталошко-библиографских записа, од тога
око 10.000 записа из ретроспективне обраде.
Редакцијом и уједначавањем унетих записа на
ставиће се побољшање њиховог квалитета.
Ради уједначавања записа у Узајамној библио
графско-каталошкој бази (COBIB.SR) наста
виће се договори и усаглашавања у оквиру
Обједињене комисије ВБС-а за каталогизацију.
Према Концепцији библиографског рада у
БМС, на основу грађе из електронске базе по
датака припремаће се Библиографија књига
у Војводини, Библиографија Матице српске и
библиографије добитника Змајеве награде.
Основни послови у Одељењу за чување и
коришћење публикација биће смештај и трај
на заштита књига, часописа и новина у ма
гацинима, пружање каталошких, библиограф
ских и референсних информација и коришће
ње публикација у читаоницама и међубиблио
течком позајмицом.
„Онај који ходи са мудрима и сам ће мудар
бити.”
(Соломон)
У магацинском простору у новој згради кон
тинуирано ће се улагати књиге и текуће пуб
ликације. У Чешком магацину наставиће се
улагање нове периодике, као и стране књиге.
Процењује се да ће се у Библиотеку током
године учланити 5.000 читалаца и да ће за
научни и стручни рад, студирање и различите
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информационе потребе бити коришћено 45.000
публикација. Наставиће се аутоматизована
позајмица периодике започета 2010. године, као
и електронска резервација публикација преко ин
тернета, започета 2012.
У Рефералном центру претраживаће се до
маће и стране базе података (Индекси науч
них цитата на компакт дисковима, сервиси
КоБСОН-а и онлајн хост DIALOG). Обавиће
се сва тематска претраживања на захтев ко
рисника. БМС ће обављати све послове АГРИС
центра за Србију, а за потребе АГРИС ба
зе израдиће се око 1.500 инпута. Наставиће се
сарадња са Британском библиотеком и цен
тром SUBITO, као и са библиотекама у свету
у међубиблиотечкој позајмици литературе из
иностранства. Наставиће се праћење цити
раности научних радника у цитатним база
ма КоБСОН-а на лични захтев и на захтев
институција.
Методама конзервације и рестаурације биће
заштићено око 20.000 страница старе и ретке
књиге, а наставиће се и заштита угрожених
примерака културних добара из других инсти
туција. У фотолабораторији ће се снимити
преко 45.000 микроснимака раритетних књига
у архивском квалитету и наставиће се послови
дигитализације у циљу заштите публикација.
Планира се и повезивање око 150 томова новина,
400 томова часописа и поправка преко 1.500
књига.
БМС ће обављати матичне послове за би
блиотеке у Војводини и организоваће полагање
стручног библиотекарског испита у пролећном
и јесењем року.
Информатичари ће одржавати програмску
оперативност рачунарског система и обављати
заштиту података копирањем електронске
базе БМС и дигиталне збирке. Програмска оп
рема биће коришћена и развијана према потребама БМС. Обавиће се припрема и прела
зак на софтверску платформу COBISS3 за пре
узимање записа из COBIB.SR и унос података
о публикацијама. Из рачунарског система при
премаће се за штампу библиографије и каталози књига, израђиваће се инвентарне и топо
графске књиге и спискови публикација. На пер
соналном рачунару припремиће се Вести, Го
дишњак БМС, Библиографија књига у Војводини, каталози и библиографије, дописи, извешта
ји и слично.
Одржаваће се и новим садржајима допуња
вати сајт БМС.
БМС ће наставити да делује у IFLI и обновиће чланство у другим међународним асо
цијацијама (FID, EВLIDA и др.).

Размена стручњака са иностраним библи
отекама обављаће се у складу са обновљеним
уговорима о културној сарадњи. Библиотекари
и књиговесци из БМС, у сарадњи са колегама
из НБС, учествоваће у програмима заштите
културних добара манастира Хиландар.
БМС ће сарађивати са Културним клубом
„Нови Сад – Неопланта” из Мелбурна на
оснивању Библиотеке Матице српске у овом
граду.
БМС ће припремати и објављивати нова из
дања у својим редовним едицијама, као и за
једничка издања, а пригодним електронским
изложбама обележаваће јубилеје из историје
културе и науке.
Програм рада БМС за 2013. годину урађен је
према постојећим прописима. Уколико се они
промене, Управни одбор БМС донеће његове
измене и допуне.
„Ако посветите време учењу избећи ћете
сву досаду свог живота. Нећете жудети да
падне ноћ, јер сте уморни од дана, нити ћете
бити терет самоме себи и неподношљиво
друштво другима.”
(Сенека)

ИЗ РАДА БМС У 2012.
(Сажетак)

Б

МС успешно је остварила свој Програм
рада у 2012. години, послујући у складу
са законским прописима и по међународним
стандардима.
Народна скупштина Републике Србиjе доне
ла jе 14. јула 2011. године 3 закона из области
библиотекарства: Закон о библиотечко-инфор
мационоj делатности, Закон о староj и рет
коj библиотечкоj грађи и Закон о обавезном
примерку публикациjа. Овим законима први пут
уређен је статус БМС као установе културе од
националног значаја. Сагласно положају и угледу
установе, утврђене су надлежности, права и
обавезе БМС чија се делатност финансира из
буџета Републике Србије преко Министарства
културе. БМС обавља матичне функције за Вој
водину и прима обавезни примерак публикација
из Србије, који чува као културно добро.
Део средстава обезбедило је Министарство
за науку и технологију. Матичне функције су
финансиране преко Покрајинског секретари
јата за културу.

*
Управни одбор БМС радио је у саставу: проф.
емеритус др Марија Клеут, председник, и чла
нови проф. др Драган Станић, Лазар Чурчић,
Ђорђе Виловски и мр Душица Грбић.
Управни одбор усвојио је Извештај о раду
БМС за 2011, Завршни рачун за 2011, Пројекци
ју финансијског плана за 2012, Извештај о
четворогодишњем раду БМС, Завршни рачун
БМС за 2011, Пројекцију финансијског плана за
2012, План набавки за 2012, Споразум о сарадњи
Библиотеке САНУ, НБС и БМС, Програм рада
БМС у 2013, Ребаланс финансијског плана за
2012, Ребаланс плана набавки за 2012, Основе
финансијског плана за 2013. и Основе плана
набавки за 2013.
Управни одбор предложио је нови састав
Управног и Надзорног одбора БМС и продужио
радни однос Миру Вуксановићу, управнику Би
блиотеке, што је усвојено и на седници Управ
ног одбора Матице српске 24. децембра 2012.
У Управни одбор БМС, због одласка Ђорђа
Виловског у пензију, из реда запослених, име
нована је Марија Јованцаи.
Надзорни одбор радио је у саставу: Дејан Жи
ванац, председник, и чланови Боривој Јуришин и
Радован Мићић.
Надзорни одбор размотрио је Завршни рачун
БМС за 2011, Пројекцију финансијског плана и
План набавки за 2012. и предложио Управном
одбору да се ови документи усвоје.
Због болести Дејана Живанца и одласка у
пензију Радована Мићића, именован је Радован
Мићић за председника Надзорног одбора БМС, а
Радивој Додеровић за члана из реда запослених.
*
Према пројекту Опис ћирилских рукопи
сних књига БМС прикупљана је грађа за опис
рукописних катихизиса. У едицији Каталог ста
рих и ретких књига БМС као осма књига по реду
објављен је каталог Ситна штампана грађа БМС
1801–1867.
Обрађене су 1 српска рукописна новокупљена
књига 18. в. и 3 штампане књиге добијене као
поклон (2 српске књиге 19. в. и 1 руска књига
18. в.). Настављени су послови на обради и за
штити библиотека целина: Библиотеке Српске
православне велике гимназије у Новом Саду (114
књига, 11 наслова периодике и допуњено је 55 за
писа), Библиотеке др Иринеја Ћирића и Стева
на Ћирића (1 књига), Библиотеке Бачке епархије
(инвентарисано је 89 књига, а 2.152 записа су
допуњена), завршена је обрада легата Владими
ра Отовића (34 фасцикле са 2.590 докумената,
јануар 2013 - гласило бмс - вести
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1 књига, инвентарисано је и сигнирано 6 пло
ча и 7 касета и урађен је попис ствари које ни
су публикације или документи) и Донације Ни
кол и Сретена Марића (примљено је и обрађено
5 књига ). Обрађенe су 1.244 ретке књиге по раз
ним критеријумима (књиге специјалне опреме,
малог тиража, умножене писаћом машином, на
гештетнеру и др.). Аналитички су обрађена и са
Дигиталном БМС повезана 132 прилога из првих
бројева Летописа Матице српске. Обрађено је
488 дигитализованих публикација.
*
Свим видовима набавке (обавезни приме
рак, куповина, размена, поклон, депозит) БМС
је примила и у своје збирке укључила 66.772
публикације. Обавезним примерком примљене
су 42.724 публикације, куповином 1.299, разме
ном 8.679, поклоном 13.918 и депозитом 152
публикације. Из обавезног примерка Војводине
НБС у Београду и другим библиотекама са
којима БМС размењује обавезни примерак
упућене су 24.632 публикације.
БМС је куповином употпунила своје збирке са
628 књига, 184 јединице посебних збирки и 487
бројева антикварне периодике. У оквиру коорди
ниране набавке БМС је добила 109 бројeва стра
них научних часописа.
Разменом је из иностранства примљено 8.460
публикација (2.167 књига, 154 публикације за по
себне збирке и 6.139 бројева периодике), а из
земље 219 публикација. Иностраним партнери
ма у размени и лекторатима за српски језик по
слата је 3.881 књига и 5.410 бројева периодике,
а домаћим библиотекама 698 публикација.
БМС је добила на поклон 27.665 публикација
на разним језицима. Након провере, у збирке
је укључено укупно 13.918 публикација (4.978
књига, 5.808 јединица посебних збирки и 3.132
броја периодике).
Примљене су 152 публикације из депозита
ФАО и Унеско.
*
Настављен је рад у систему узајамне ка
талогизације у оквиру пројекта Виртуелна библиотека Србије (ВБС) чији је носилац НБС, а
основа електронски каталог БМС.
Ажурно је обављана именска, предметна и де
цимална обрада нових публикација, уз истовре
мену ревизију збирки. Укупно je обрађенo 52.685
публикацијa (књиге, периодика, прилози у перио
дичним публикацијама и некњижни материјал).
Урађено је 2.472 CIP записа.
Аналитички је обрађено 13.567 прилога у пе
риодици.
4
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Формирано је 51.348 предметних одредница и
62.206 децималних бројева.
Редигован је 59.301 запис, а уједначено 6.047.
У Завичајној збирци Војводине настављено је
попуњавање, обрада и заштита публикација.
Приређена је и објављена Библиографија
књига у Војводини за 2010. годину (1.894 је
динице и 398 јединица допуна, на 826 страна)
и настављени су послови на припреми наредних
свезака.
Настављено је сређивање прикупљене и об
рађене грађе за Библиографију Матице српске и
грађе за библиографије добитника Змајеве на
граде.
*
У оквиру пројекта ревизије и ретроспектив
не обраде (конверзија лисног каталога започе
та 1992) у току 2012. године обрађено је укуп
но 13.660 публикација (11.104 књигe, 1.398 годи
шта периодике и 1.138 јединица посебних збир
ки).
До сада је обављена ревизија и ретроспек
тивна обрада 676.969 публикација (512.137
књига, 50.777 годишта периодике, 114.055 пуб
ликација посебних збирки).
„Мудар човек препознаје неуког, јер је
и сам некада био неук, али неук не може да
препозна мудрог човека, јер то никада није
био.”
(Персијска изрека)
*
У локалној електронској бази БМС 31. де
цембра 2012. године била су укупно 1.237.802
записа (868.611 за књиге, 31.117 за периодику,
256.744 за прилоге из часописа и новина и 81.330
за публикације посебних збирки). Сваки од ових
записа претражив је преко шездесетак параме
тара.
Током 2012. године БМС је обогатила своју
електронску базу са 47.207 записа.
*
У 2012. години у БМС се учланило 4.184 чи
талаца. У Општој читаоници, Читаоници за
периодику и истраживачки рад и Научној чи
таоници коришћено је 45.427 публикација.
Корисницима је омогућенa електронска резер
вација и поручивање публикација преко интерне
та и OPAC-a.
Топографски је евидентирано 33.519 књига,
6.974 годишта и 539 томова новина са 40.369
бројева.

У Централни магацин уложена је 13.171 река
талогизована и нова књига.
У Нови магацин уложене су књиге примљене
обавезним примерком, нове стране књиге и
књиге, часописи и новине из поклоњених збирки
– укупно 17.334 књиге и 23.193 тома периодике
и 291 том новина.
*
У Рефералном центру БМС обављено је 96
тематских претраживања из страних база
података (базе података на компактним ди
сковима, КоБСОН-ови сервиси, интернет), а
издвојено је 206 чланaка у пуном тексту.
Међубиблиотечком позајмицом из иностран
ства (SUBITO, British Library и друге стране би
блиотеке) позајмљене су 288 публикације.
Обављено је 226 претраживања цитирано
сти у Индексима научних цитата на захтев ко
рисника и нађено је 10.499 цитата и самоцита
та.
За међународну базу АГРИС унето је 2.947 за
писа.
*
У оквиру законских обавеза из домена матич
них функција БМС је пратила и помагала рад и
развој високошколских и народних библиотека у
Војводини. Организовано је полагање стручног
испита у пролећном року и са успехом га је поло
жило 30 кандидата.
*
Обављена је конзервација 20.502 и рестаура
ција 20.530 страница раритетних публикација.
Израђено је 45.213 микроснимака за архивирање
и 95.469 дигиталних снимака публикација. Осим
публикација из БМС рађена је заштита старих
и ретких публикација Архива САНУ и Педаго
шког музеја из Београда и Историјског архива
из Зрењанина.
*
Дигитализација је настављена снимањем
збирки српских штампаних књига 18. и 19. века,
Летописа Матице српске и Заставе.
На сајту БМС, www.bms.rs, 20. септембра
2011. године постављена је презентација Дигитална БМС. До краја 2012. године имала је
13.638 посетилаца који су видели 103.751 њену
страницу.
У Дигиталну БМС на крају 2012. године
укључене су 3.543 публикације (320.375 дигитал
них страница).

*
Електронским изложбама обележено је 13
значајних јубилеја из наше и светске културне
баштине.
*
Објављене су публикације: Разна ситна штампана грађа 1801–1867 (осма књига у серији Каталог старих и ретких књига БМС), Приручник
за љубитеља књиге (пета књига у серији Посебна издања), Библиографија књига у Војводини
за 2010, Годишњак БМС за 2011, Анализа рада
народних библиотека у Војводини за 2011. годину, Анализа рада високошколских библиотека у
Војводини за 2011. годину и Вести, гласило БМС
(4 редовна броја).
*
Награду „Стојан Новаковић” Библиотекар
ског друштва Србије (БДС) добили су главни и
одговорни уредник Миро Вуксановић, управник
БМС и дописни члан САНУ, и аутори Љиљана
Клевернић, Ката Мирић, Меланија Блашковић,
Весна Укропина, Даниела Кермеци, Слађана
Субашић и Марија Ваш за књигу Библиографија
Иве Андрића.
Миро Вуксановић, управник БМС и дописни
члан САНУ добитник је Повеље за живитно
дело Удружења књижевника Србије.
Сарадници БМС објавили су низ стручних
текстова, радили у стручним републичким ор
ганима, учествовали на научним скуповима.
*
БМС је посетило више културних и научних
радника из наше земље и иностранства, као и
велики број библиотекара, студената и мату
раната, којима су приказани историјски развој
Библиотеке и њене савремене функције.
*
Делатност БМС редовно су пратили дневни и
други листови, радио и телевизијске станице.
*
Плате запослених су утврђиване на основу ре
довних месечних извештаја.
*
У БМС су уређивана и припремана за штампу
сва издања Издавачког центра Матице српске.
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„Кад се спознаја обогати промишљањем,
најбоље је да се окренете ономе што може да
се пронађе само у књигама.”
(Жан Жак Русо)

ПОПРАВКА КРОВА У ЧЕШКОМ
МАГАЦИНУ

У

последњем тромесечју 2012. године у
Чешком магацину поправљен је кров
на јужној страни објекта. Том приликом за
мењени су трули лимови и даске на над
стрешници, постављени нови олуци и из
ливне цеви, а ради спречавања продирања
атмосферских вода у зидове објекта. Вред
ност радова износила је 262.800,00 динара.

НОВА РАСВЕТА ЗА ОПШТУ
ЧИТАОНИЦУ

П

остављањем плафона система „Арм
стронг” са уградњом нових расветних
тела крајем 2012. године у Општој читао
ници знатно су побољшани услови рада за
кориснике БМС. СЗР „Младост” из Гарди
новаца изабрана је за извођача радова у по
ступку јавне набавке. Вредност радова из
носила је 645.550,00 динара. Реконструкција
расвете је урађена и у књиговезници.
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ПОКЛОНИ ИЗ БМС У 2012.

Б

МС је послала на поклон институцијама и појединцима укупно 11.278
публикација, издања Библиотеке, као и књиге
из дупликата БМС.
Колу српских сестара Епархије бачке упу
ћено је 60 књига, Радио Београду за акцију
„Kњига солидарности” 1.100, Српској пра
вославној парохији при Светосавском храму
у Новом Саду 150, Библиотеци Манастира
Хиландара 300, Библиотеци у Житишту 50,
Библиотеци Факултета уметности у Нишу
120, Геронтолошком центру „Конак” у Срем
ској Каменици 200, Библиотеци Правног фа
култета у Новом Саду 38, Градској народној
библиотеци „Жарко Зрењанин” у Зрењанину
500, Народној библиотеци „Радоје Домановић”
у Сурдулици 400, Манастиру Велика Ремета
100 и Огранку Вукове задужбине у Чачку 50
књига.
БМС је библиотекама и научним радни
цима у земљи на поклон послала и 2.510
публикација, властитих издања.
*
За потребе оснивања Библиотеке Мати
це српске у Мелбурну, БМС је Култур
ном клубу „Нови Сад – Неопланта” почет
ком децембра 2012. године упутила, посред
ством овлашћеног шпедитера, контигент од
5.000 књига. Публикације су издвојене из
фонда дупликата БМС (4.109 примерака) и
дупликата Библиотеке САНУ (891 примерак).
Међу публикацијама се налазе издања БМС,
као и издања Матице српске. У складу са
претходно постигнутим договором БМС, која
је раније, почетком године, већ доставила
700 књига, до 1. јула 2013. године требало да
испоручи још 10.000 публикација Културном
клубу „Нови Сад – Неопланта” из Мелбурна.

„Књиге нам никад не досаде [...] Оне са
нама разговарају, саветују се и живо и присно
се са нама уједињују. До ових пријатеља лако
је доћи, пошто су ми стално на услузи, и ја
их прихватам у друштво или одбацујем, како
ми је воља. Они никада нису досадни, већ
одмах одговарају на свако моје питање.”
(Петрарка)

НАГРАДА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ” ЗА БИБЛИОГРАФИЈУ ИВЕ АНДРИЋА

З

а Библиографију Иве Андрића, заједнич
ко издање БМС, САНУ и Задужбине Иве
Андрића, објављену септембра 2011. године,
Библиотекарско друштво Србије доделило је
Награду „Стојан Новаковић” за 2012. годину
главном уреднику Миру Вуксановићу, управнику
БМС и дописном члану САНУ, и ауторима
Љиљани Клевернић, Кати Мирић, Меланији
Блашковић, Весни Укропини, Даниели Кермеци,
Слађани Субашић и Марији Ваш, библиографима
и библиотекарима БМС. Награда је уручена
на Дан библиотекара 14. децембра 2012. годи
не у НБС, а сем аутора свечаном уручењу
присуствовала је и заменик управника БМС
Новка Шокица Шуваковић која је била задужена
за прелом Библиографије. У име ауторског тима
присутнима се на свечаности обратила Љиљана
Клевернић:
„Поштовано Председништво, даме и господо,
колегинице и колеге,
Бити библиотекар у БМС, најстаријој срп
ској културној институцији, велика је част. За
довољство је још веће када својим радом до
сегнете престижну Награду ’Стојан Новаковић’.
Библиографија Иве Андрића, рађена је у БМС
у двогодишњем периоду, а аутори су Ката Мирић, Меланија Блашковић, Весна Укропина, Сла
ђана Субашић, Марија Ваш, Даниела Кермеци и
Љиљана Клевернић. Боженка Бажик уносила је
иницијалне записе, Штефанија Маћко водила је
бригу о ISSN бројевима.
У ову Библиографију уложено је пуно рада,
труда, истраживања, систематичности, дослед-

ности, истрајности, стрпљења. У њу је уткана
хармонија и то је оно што је веома лепо и то је
оно због чега се ми поносимо.
Библиографија Иве Андрића не би изгледала
овако да није било Новке Шокице Шуваковић,
заменика управника и информатичара у БМС.
Новка је уложила пуно свог неоспорног знања
да би овако специфична грађа била излистана
баш како смо желеле. Све оно што није могао
COBISS, могли смо Новка и ми.
Овом приликом желим да се захвалим уп
равнику БМС, Миру Вуксановићу, јер је руководио овим пројектом, уредио Библиографију, а
пре свега допринео да Задужбина Иве Андрића
овако значајан пројекат повери БМС. Велику
захвалност дугујемо и рецензентима Библио
графије, академицима Предрагу Палавестри и
Никши Стипчевићу.
Захваљујем се такође бројним сарадницима,
као и колегама и колегиницама из БМС, а посебно онима из Одељења за чување и коришћење
публикација, јер су изнели на десетине монографских и серијских публикација из магацинских простора. Топло се захваљујем нашим породицама јер су нас свесрдно подржавале у овом
послу.
На крају, захваљујем се и Марији Јованцаи
на надахнутом приказу Библиографије Иве Ан
дрића.
Још једном, у име ауторског тима, пуно
хвала.”
Образложење за доделу Награде „Стојан Но
ваковић” поднела је Марија Јованцаи, председница жирија:
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„У складу са Правилником о додели Награде
’Стојан Новаковић’ БДС, на састанку Управног
одбора Друштва, 20. септембра 2012. године, донета је Одлука о именовању жирија за доделу
награде за 2012. годину. Према тој Одлуци чланови жирија су: Весна Ињац Малбаша, Весна
Црногорац, Милица Стевановић, Милун Васић и
Марија Јованцаи. Библиотекарско друштво расписало је конкурс за Награду 1. октобра 2012. и
до закључења конкурса 31. октобра 2012, стигла
су три предлога. [...]

међународним стандардима у електронској бази
Библиотеке de visu, осим у мањем броју случајева
када су подаци преузети из других извора. Целокупна грађа подељена је у три поглавља: Дела
Иве Андрића, Литература о Иви Андрићу и Ре
гистри. У прва два поглавља постоје целине према врсти или облику описане публикације. Распоред јединица у првом поглављу је хронолошки
у оквиру сваке целине, а у другом азбучни према
именима аутора. Tреће поглавље чине регистри,
којих има укупно седам. То су: Наслови књига
и прилога, Наслови преведених књига и прилога,
Сабрана дела, Именски регистар, Предметни
регистар, Књиге у којима су Андрићеви радови и
радови о њему и Часописи и листови у којима су
Андрићеви радови и радови о њему.

Ауторке Библиографије Иве Андрића

Библиографија Иве Андрића је исцрпна, персонална библиографија нашег нобеловца, настала у БМС, стручним, педантним, одговорним и напорним радом њених библиографа и библиотекара. Иницијатор овог пројекта
и главни уредник, под чијим руководством се
одвијао целокупан посао био је управник Библиотеке Миро Вуксановић. Наручилац посла
је Задужбина Иве Андрића. Повод за израду
библиографије је стогодишњица објављивања
првог Андрићевог рада у листу Босанска вила
(1911) и педесетогодишњица добијања Нобелове награде за књижевност. Библиографија је
објављена 2011. године, а издавачи су БМС, Задужбина Иве Андрића и Српска академија наука и уметности.
Библиографија обухвата временски период од
сто година у којем су истражене, прикупљене
и описане све књиге Иве Андрића, преведене књиге на 49 страних језика, затим прилози
објављени у домаћим и страним књигама, часописима и листовима, интервјуи, изјаве, преписка, Андрићеви преводи, као и литература
о њему. Основну грађу за Библиографију чинило је 7.500 записа које је урадила Задужбина Иве Андрића у MARC формату. Ти записи конвертовани су у електронску базу Библиотеке, где су допуњени или прерађени. Остала
грађа прикупљена је претраживањем електронских каталога наших и светских библиотека,
прелиставањем многобројних библиографија
персоналних и националних, каталога, часописа и других публикација. Описи су рађени према
8
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Библиографија има 15.631 библиографску је
диницу и представља до сада најпотпунији попис дела иве Андрића и радова о њему. По броју
јединица и броју страна (1.078) то је највећа персонална библиографија која је икада урађена и
објављена код нас. По исцрпном и тачном опису јединица, добро осмишљеном и прегледном
распореду грађе и врло информативним и корисним регистрима, она је узорно и вредно библиографско дело, које ће будућим библиографима послужити као модел и инспирација за израду библиографија многих значајних личности
чија богата делатност чека на библиографско
описивање. Ова Библиографија не представља
само велико библиографско дело, њен значај је
много шири. О томе су најбоље рекли њени ре
цензенти академици Никша Стипчевић и Пре
драг Палавестра. ’Израда и појава Библиогра
фије Иве Андрића [...] представља крупан догађај
у савременој српској култури. То није само не
опходан приручник за даља истраживања, не
го је и велики културни, књижевни и научни
подухват данашњег нараштаја на одржању и
поштовању Андрићевог дела као изванредног
стваралачког и моралног доприноса нашег је
зика, наше књижевности и наших писаца ду
ховним тековинама модерног времена.”

МИРО ВУКСАНОВИЋ, ДОБИТНИК
ПОВЕЉЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО УКС

Д

описном члану САНУ и управнику
БМС Миру Вуксановићу на Скупштини
Удружења књижевника Србије (УКС), одржаној
15. децембра 2012. године, уручена је Повеља за
животно дело.

„Књижевно дело изузетно значајног српског
књижевника Мира Вуксановића, дописног
члана САНУ, писца неконвенционалног прозног израза и богате жанровске инвенције, по
једном дубљем унутрашњем току, повезује се
и са нашом књижевном традицијом и са нашом
савременошћу. Произишла из богате вуковске
традиције, са извора народног језика, и модерног осећања нашег времена за неопходношћу
развоја и богаћења књижевне морфологије, ње
гова књижевна остварења – проповетке, поеме с
наративно-есејистичким коментарима, на посебан начин компоновани азбучни и лексикографски романи, записи и огледи – претежно су тематски везани за завичајни простор, за његову
културу, лексику, легенде, етику, психологију,
за доживљај света и човековог места у њему.
Његова проза најчешће је остваривана у кратким прозним формама, сличним сажетим и продуктивним минималистичким наративним облицима, какве имају многи наши писци, почев од

Вука Караџића, у Рјечнику српскога језика, па
до Радована Белог Марковића. Његова нестандардна, апартна, елиптична, асоцијативна проза у књигама прича и у три ’романа семољског
циклуса’ показује колико су облик и смисао
једног естетски означеног текста нераскидиво међусобно повезани, и колико та повезаност
такође носи јак печат ауторске личности.
Језик и његово богатство основе су уметничког
садржаја његовог књижевног дела. Усмена култура, као најстабилнија традиција српског народа, обогаћена моделима савременог наративног
исказа и форме, и филозофија патријархалног
живота, заснована на култу језика и приче и на
етици и погледу на свет човека који се непрестано бори за опстанак, у посебном је естетском
поретку нашла трајно уточиште на страницама његовог семољског циклуса и других књига.
’Речима треба заштита’, закључује Вуксановић
на једном месту и додаје да ’нема лепшег посла за писца од одбране речи’. Својим целокупним књижевним делом он их је доиста одбранио
и трајно сачувао за будућност српске културе и
језика.” (Марко Недић)

Радован Бели Марковић, Миро Вуксановић и Жарко
Ђуровић

Повељу за животно дело ове године добили су
и проф. др Миодраг Сибиновић, Жарко Ђуровић,
Радован Бели Марковић и Злата Живадиновић.
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NOVA IZDAWA BMS
ПРИРУЧНИК ЗА ЉУБИТЕЉА
КЊИГЕ

У

Едицији Посебна издања БМС објавила
је Приручник за љубитеља књиге који је
приредио Александер Ајерланд (Лондон, 1884).
Састоји се од цитата, максима, али и дужих
текстова који се баве читањем, учењем и уопште
значајем који имају књиге у животу човека. Међу
цитираним ауторима има оних који су били
веома утицајни писци и мислиоци, али и оних
данас мало познатих који су из љубави према
књизи написали занимљиве текстове. Писци су
навођени хронолошки, од Сократа, Платона и
Цицерона до Ајерландових савременика.

Са промоције Приручника за љубитеља књиге у Свечаној
сали Матице српске

Приручник за љубитеља књиге представљен је
20. новембра 2012. године у Свечаној сали Ма
тице српске. О књизи су говорили Миро Вук
сановић и Оливера Кривошић, а одломке је ка
зивала Исидора Поповић.

Elektronske izlo@Be
КОСТA РУВАРAЦ (1837–1864)

Издање БМС и насловна страна оригиналне књиге (4.
издање)

Писац Александер Ајерланд (1808–1894) био
је уредник новина The Manchester Examiner
и Times, а колекција његових књига и других
радова налази се данас у Библиотеци за језик
и књижевност у Манчестеру. Био је пријатељ
са Томасом Карлајлом, а угостио је и есејисту
Р. В. Емерсона када је овај посетио Британију
1847. Његов син, Џон Ајерланд, био је познати
енглески композитор.
Уредник књиге и писац предговора је Миро
Вуксановић, преводилац Оливера Кривошић,
лектор и коректор Силвија Чамбер, технички
уредник Оливера Михајловић, сви запослени у
БМС. Сарадник на преводу била је Љиљана Тубић.
Штампање књиге омогућило је Министарство за
културу Републике Србије.
„Посвети се читању.”
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(Свети Павле)

П

оводом 175 година од рођења писца,
есејисте и књижевног критичара Косте
Руварца БМС приредила је електронску изложбу
грађе из својих збирки и збирки РОМС. Ауторке
поставке су Ивана Гргурић и Силвија Чамбер,
уредник Миро Вуксановић. Изложба се мо
гла погледати од 25. октобра до 28. новембра
2012. године у јавном каталогу Библиотеке.
Електронски каталог изложбе трајно се чува и
доступан је на CD-у у Библиотеци, као и на сајту
www.bms.rs.

Коста Руварац, писац и теоретичар Уједињене
омладине српске, рођен је у Старим Бановцима
1837. године. Школовао се у Сланкамену и
Сремским Карловцима. Студирао је право у
Пешти, где почиње његов књижевни рад. Био
је један од оснивача и најактивнијих чланова
омладинског друштва „Преодница”. Писао је
приповетке („Карловачки ђак”, „Саски дворац”
и „Верна Даница” – недовршена), књижевну
критику (за дела Љубомира Ненадовића, Стојана
Новаковића, Јована Суботића и др.), бавио се
превођењем (дела Кернера, Хајзеа, Куниша), а за
потребе аматерске позоришне дружине у Пешти
радио је посрбе драмских комада. У оцењива
ње књижевних радова први је почео уносити
озбиљне књижевне критеријуме, а заједно са
Јованом Андрејевићем сматра се најзначајнијим
критичарем свог времена.
Антологијску песму „Спомен на Руварца”, као
и песму „Над Костом Руварцем” написао је Ла
за Костић.

МАРК ШАГАЛ (1887–1985)

У

знак сећања на сликара Мaрка Шагала,
од чијег се рођења навршава 125 година,
БМС приредила је електронску изложбу грађе
из својих збирки. Ауторке поставке су Ивана
Гргурић и Милица Цветковић, уредник Миро
Вуксановић. Изложба се могла погледати од 29.
новембра до 31. децембра 2012. године у јавном
каталогу Библиотеке.

Аутопортрет, 1909/10.

Марк Шагал, један од најоригиналнијих мо
дерних европских сликара, рођен је у јеврејској
породици у Витебску (данашња Белорусија),
живео je у Паризу, а умро у Ници. Током више
од осам деценија уметничког рада опробао се у

разним авангардним правцима који су обележи
ли 20. век, али је до краја остао уметник који се
„не може имитирати, али ни класификовати” (Е.
Генауер). Његова платна на којима се, у ватромету боја и с обиљем детаља, преплићу легенде, сећања, утисци, фолклор, религија, мистика,
сцене из циркуса, питоми предели, улице родног града, летећи пролазници, животиње, снови..., јединствена су по уметничком изразу. Бавио се и графиком, керамиком и таписеријом,
као и израдом витража (катедрале у Мајнцу,
Ремсу и Цириху, синагога Хебрејског универзитета у Јерусалиму, зграда Уједињених нација у
Њујорку и др.) и мурала (зграда Опере у Паризу,
Метрополитен опера у Њујорку и др.)
Марк Шагал био је један је од ретких уметника који је доживео да му слике буду изложене
у Лувру (1977), а данас се његова дела чувају у
водећим музејима и галеријама света.

КЊИГЕ О УМЕТНОСТИ У ПОКЛОН БИБЛИОТЕЦИ АУСТРИЈЕ

Е

лектронском изложбом „Књиге о умет
ности у Поклон библиотеци Аустрије”
БМС се прикључила кампањи „Аустрија
чита. Место сусрета: библиотека” коју је
Савез библиотека Аустрије спровео од 15. до
21. октобра 2012. године.

У Поклон библиотеци Аустрије, у БМС,
налази се око 500 монографских публикаци
ја и десетак наслова серијских публикација
посвећених уметности. Ауторке изложбе су
Марија Ваш и Јелена Поповић.
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ЕЛЕКТРОНСКЕ ИЗЛОЖБЕ У 2013.

Б

МС ће у 2013. години електронским
изложбама обележити значајне годи
шњице из културе, науке, књижевности и
уметности: 200-годишњицу рођења Рихарда
Вагнера, 150-годишњицу рођења Богдана
Поповића, 300-годишњицу рођења Денија
Дидроа, 100-годишњицу рођења Ериха Коша,
150-годишњицу рођења Едварда Мунка, 125годишњицу рођења Томаса Стернса Елиота,
100-годишњицу рођења Албера Камија,
100-годишњицу рођења Ранка Маринковића, 200-годишњицу рођења Серена Кјеркего
ра, 150-годишњицу рођења Светолика Ран
ковића, 200-годишњицу рођења Петра II
Петровића Његоша, 200-годишњицу рођења
Ђузепеа Вердија, 100-годишњицу рођења
Шандора Вереша и 150-годишњицу рођења
Константина Сергејевича Станиславског.

PORTRET
ТАМАРА МИЈАТОВИЋ

Т

амара Мијатовић рођена је 12. октобра
1975. године у Новом Саду. Ту завршава
основну школу и Гимназију „Исидора Секулић”,
друштвено-језички смер. Године 1994. уписује
Филозофски факултет где је и дипломирала на
Одсеку за српски језик и лингвистику. За време
студија и годину дана након тога радила је као
лектор у часопису Новосадски недељник.

МАТИЧНОСТ

У

складу са законом и Планом обавља
ња матичних функција БМС за 2012.
годину током последњег тромесечја 2012.
обављени су стручни надзори на радом Би
блиотеке Високе школе струковних студија за
образовање васпитача у Сремској Митрови
ци, Семинарске библиотеке за словакистику
Филозофског факултета у Новом Саду и
Библиотеке Департмана за физику Природноматематичког факултета у Новом Саду. О
сваком стручном надзору сачињен је извештај
који је прослеђен надлежним органима и
институцијама.

Са семинара

Током последњег тромесечја 2012. године
БМС организовала је у својој Учионици 27.
новембра 2012. године стручни семинар за
библиотекаре високошколских библиотека у
Војводини. На тему „Одредница именског каталога” говорила је Меланија Блашковић, а на
тему „Резервација публикација у БМС преко
OPAC-а” Новка Шокица Шуваковић.
12
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У БМС запослила се 15. априла 2002. године
у Одељењу каталошко-библиографске обраде
публикација у ком и данас ради. Прва упутства
за рад је добила од колеге и редактора Косте
Симина, а и друге старије колеге су јој све
срдно помагале. Већ следеће године, 2003,
полагала је стручни библиотекарски испит за
који је написала и рад Грађа за библиографију
новосадских листова из области кутлуре и
уметности (1825–1989).
У свом одељењу ради многобројне послове,
а највише је ангажована на обради серијских
публикација обавезног примерка Србије и на
ревизији целокупног фонда периодике. За Ди
гиталну БМС колегиница Мијатовић, заједно са
колегиницом Душицом Шарац, прегледа сваки
број Заставе који се налази у фонду БМС и
уноси дигитализоване примерке у базу.
До сада је објављен један њен рад у Го
дишњаку БМС за 2009. и то Ретроспективна
обрада и ревизија серијских публикација у БМС.

Године 2011. учествовала је на стручном скупу
„Службене новине у јавном и приватном животу”
у организацији Градске библиотеке Новог Сада
са радом Службени лист Дунавске бановине
(1931–1941).
Колегиница Мијатовић воли свој посао и
ужива у обради периодике која је специфична,
динамична и занимљива.

ЂАЧКЕ ПОСЕТЕ

Г

рупа ученика и наставника ОШ „Живојин
Апостоловић” из Трстеника посетила је
БМС 4. октобра 2012. године.

„Читање које је причинило задовољство,
биће задовољство и после десетог пута.”
(Хорације)

POSETE
КОЛЕГЕ ИЗ БИБЛИОТЕКЕ САНУ У
БМС

З

аменик управника Библиотеке САНУ из
Београда Милка Зечевић са руководиоцима
одељења Оливером Голубовић (Одељење за рад
за информације и услуге читаоцима), Снежаном
Крстић (Одељење за обраду публикација), Ми
леном Цибин (Одељење за набавку и размену),
Данком Кужељ (Одељење старе и ретке књиге
и посебних фондова) и Бранком Давидовићем
(Одељење библиотечких фондова) посетили су
БМС 1. октобра 2012. године.

Ученици и наставници ОШ „Живојин Апостоловић” из
Трстеника

Крајем месеца, 21. октобра, наши гости били
су и ђаци ОШ „Никола Тесла” из Новог Сада.
Са историјом и делатношћу БМС упознала их је
Гордана Ђилас, руководилац Одељења за чување
и коришћење публикација.

НОВОСАДСКИ СТУДЕНТИ У БМС

Колеге из Библиотеке САНУ у БМС

Њихови домаћини били су заменик управни
ка БМС Новка Шокица Шуваковић и руково
диоци одељења и библиотекари Гордана Ђилас
(Одељење за чување и коришћење публикаци
ја), Марија Јованцаи (Одељење каталошкобиблиографске обраде публикација), Мирослав
Алексић, руководилац, и Радивој Додеровић,
библиотекар (Одељење за набавку и размену
публикација) и Душица Грбић (Одељење старе
и ретке књиге и легата). Током разговора о
наставку сарадње ове две институције културе
колеге из Библиотеке САНУ упознате су са радом
у COBISS-у и у узајамној каталогизацији.

Новосадски студенти у БМС

Б

МС су 19. октобра 2012. године посетили
студенти Високе техничке школе струков
них студија из Новог Сада у пратњи професорке
Љиљане Лучић. Примио их је Петер Хајнер
ман, библиотекар информатор, који им је, након
краћег излагања о историјату и значају БМС,
демонстрирао коришћење електронског каталога
Библиотеке.
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КОЛЕГИНИЦЕ ИЗ НАЦИОНАЛНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ
И НБС ГОШЋЕ БМС

У

оквиру међународне сарадње са ино
страним библиотекама, 24. октобра 2012.
године БМС посетиле су колегинице Анежка
Киндлерова, директор Словенске библиотеке
при Националној библиотеци Чешке Републи
ке и Клара Трухла, представница Одељења ино
стране размене, као и колегинице из НБС Ивана
Станишић и Мирјана Стојковић.

Министарка културе Тверске области Русије и њени
домаћини у БМС

У њеној пратњи, између осталих, били су Мир
јана Булатовић, секретар Удружења књижев
ника Србије и књижевник Селимир Радуловић,
директора Стеријиног позорја. У БМС високу
званицу из Русије примили су Мирослав Алек
сић, руководилац Одељења за набавку и размену
публикација и Петер Хајнерман, библиотекар
информатор.

ГОСТИ ИЗ ИТАЛИЈЕ У БМС
Колегинице из Националне библиотеке Чешке Републике и
НБС у БМС

О актуелним питањима постојеће сарадње и
унапређењу будуће са гошћама су из Одељења
за набавку и размену публикација разговарали
руководилац Мирослав Алексић и библиотекар
задужен за размену публикација на словенским
језицима Верица Шево. Гошће је потом примила
и рководилац Одељења за чување и коришћење
публикација Гордана Ђилас.

СТУДЕНТСКЕ И ЂАЧКЕ ПОСЕТЕ У
НОВЕМБРУ И ДЕЦЕМБРУ

С

туденти мастер студија Факултета за спорт
и туризам из Новог Сада посетили су
БМС 15. новембра 2012. године, а неколико дана
касније, 20. и 21, и група ученика новосадске
Гимназије „Исидора Секулић”. Студенти Техно
лошког факултета у Новом Саду били су у по
сети БМС 26. децембра. Гости су обавештени о
историји и делатности БМС.

МИНИСТАРКА КУЛТУРЕ ТВЕРСКЕ
ОБЛАСТИ РУСИЈЕ У БМС

М

инистарка културе Тверске области Ру
сије Елена Владимировна Шевченко по
сетила је БМС 28. новембра 2012. године.
14

вести - гласило бмс - јануар 2013

В

алентина Силео, докторанд Универзитета
у Торину, која се бави изучавањем дела
Иве Андрића, и Јакопо Ђананђели, студент мастер студија из српске књижевности на Уни
верзитету Сапиенца у Риму, били су у посети
БМС крајем децембра 2012. године. Госте су
примили и са њима разговарали Мирослав
Алексић, шеф Одељења за набавку и размену
публикација и библиотекари Радивој Додеровић,
Јелена Ковачек Светличић и Соња Ивановић.

ЗАХВАЛНИ КОРИСНИЦИ

П

оштовани господине Вуксановићу,
Добио сам љубазно Ваше писмо. Пуно
Вам хвала на пажњи. Част ми је и велико
задовољство што се моја књига нашла у
вашој чувеној библиотеци. Надам се да ће
моја књига постати још једна спона између
јерменске и српске науке.
Посредством Почасног конзула Републи
ке Србије у Јерменији Бабкена Симоњана
наставићемо нашу сарадњу у области науке.
Планирам такође да напишем један нау
чни рад за Матичин часопис из области ма
тематике и механике.
Још једном желим да изразим своју захвал
ност.
Свако Вам добро.
С поштовањем,
Проф. др Анушаван Ванцјан

SEMINARI, STRU^NI SKUPOVI,
SASTANCI...

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЈА У САНКТ
ПЕТЕРБУРГУ

У

Руској националној библиотеци у Санкт
Петербургу од 31. октобра до 1. новембра 2012. године одржана је седма по реду
Међународна научна конференција „Циклус реферата у част Загребина”, са темом „Чувари
рукописне књиге: традиције и континуитет”.
На Конференцији су с рефератима наступила 24
учесника из руских градова Санкт Петербурга,
Москве и Коломне, Вилне (Литва), Београда и
Новог Сада.

2012. године у НБС, а поводом изласка из
штампе Српске библиографије књига 1868–1994,
у 20 томова, и првог тома Српске библиографије
периодике 1768–2005. Учесници Скупа из БМС
били су: Марија Јованцаи („Библиографија књига
у Војводини и текућа национална Библиографија
Србије”), Љиљана Клевернић, Весна Укропина,
Даниела Кермеци („Библиографија Иве Андрића
и национална библиографија”), Новка Шокица
Шуваковић („Софтвер за израду библиогра
фија”) и Александар Радовић, са Драгославом
Родаљевић из Народне библиотеке из Ужица
(„Некњижна грађа у оквирима српске националне
библиографије”), а Душица Грбић приложила је
рад „Каталози старих српских штампаних књи
га БМС и Српска национална библиографија”.
Чланови Организационог одбора Скупа били су:
проф. др Злата Бојовић (председник), 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.

СЕДНИЦЕ НАЦИОНАЛНОГ
САВЕТА ЗА КУЛТУРУ

У

Душица Грбић пре почетка излагања на Међународној
научној конференцији у Санкт Петербургу

Као учесник из БМС мр Душица Грбић, руководилац Одељења старе и ретке књиге и легата, говорила је на тему „Уџбеници Новосадске латинско-словенске школе из четврте и пете деценије 18. века”, а њено излагање било је
пропраћено видео-презентацијом. Реч је о рукописним уџбеницима Латинско-словенске школе у Петроварадинском Шанцу, данашњем Новом Саду, прве српске средње школе, писаним
по диктату и тумачењу професора или насталим
преписивањем књига које су за предавања саставили професори. Ова школа основана је 1731.
године, а њен утемељивач је био епископ бачки
Висарион Павловић.

СТРУЧНО-НАУЧНИ СКУП
„СРПСКА НАЦИОНАЛНА
БИБЛИОГРАФИЈА”

С

тручно-научни скуп „Српска национална
библиографија” одржан је 2–3. новембра

правник БМС и дописни члан САНУ
Миро Вуксановић присуствовао је најпре
3. октобра 2012. године седници Националног
савета за културу Републике Србије која је
одржана у Министарству културе и којој је
присуствовао и министар културе Братислав
Петковић, а потом и седници одржаној 7.
новембра, као и седницама одржаним 5. и 6.
децембра. Након седнице одржане 5. децембра
Мира Вуксановића примио је државни секретар
Министарства културе Мирослав Тасић и са
њим разговарао о раду БМС. Дан касније,
6. децембра, одржана је заједничка седница На
ционалног савета за културу и Одбора за културу
Скупштине Републике Србије.

НАУЧНИ СКУП У ХЕРЦЕГ НОВОМ
ПОСВЕЋЕН ВУКУ И АНДРИЋУ

Н

а научном скупу „Вук Стефановић Ка
раџић и Иво Андрић (Иво Андрић на
Вуковом путу)” у Херцег Новом, одржаном 12.
октобра 2012. године, управник БМС и дописни
члан САНУ Миро Вуксановић говорио је на тему
„Иво Андрић о Вуковом Српском рјечнику”.
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РАДНИ САСТАНАК ГЛАВНОГ
РЕДАКТОРСКОГ ТИМА БАЗЕ
ПОДАТАКА CONOR.SR

(„О библиографији библиографијâ”) и Јасна
Карталовић („Приказ каталога Ситна штампа
на грађа БМС 1801–1867”).

У

НБС је 19. октобра 2012. године одржан
радни састанак Главног редакторског тима
иницијално креиране базе података CONOR.
SR. Из БМС састанку су присуствовале Марија
Јованцаи и Весна Укропина.

ЗАСЕДАО УПРАВНИ ОДБОР
ИНСТИТУТА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
САНУ

У

правник БМС и дописни члан САНУ
Миро Вуксановић председавао је седни
ци Управног одбора Института за српски језик
САНУ 25. октобра 2012. године.

СУСРЕТ ЧЕЛНИКА БМС И НБС

У

правника БМС Мира Вуксановића 6. но
вембра 2012. године примио је в. д. уп
равника НБС Дејан Ристић. Разговарали су о
софтверу за електронски обавезни примерак и
договарали се о седници Заједнице матичних
библиотеке Србије.

СУСРЕТ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА
ЗА КУЛТУРУ И УПРАВНИКА БМС

П

омоћник Министра за културу Миладин
Лукић примио је 7. новембра 2012. године
управника БМС Мира Вуксановића и са њим
разговарао о раду Библиотеке.

СУСРЕТИ БИБЛИОГРАФА У
СПОМЕН НА ДР ГЕОРГИЈА
МИХАИЛОВИЋА У ИНЂИЈИ

У

Културном центру у Инђији 9. новембра 2012. године, у организацији Наро
дне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић”, одржани су 18. сусрети библиографа у спомен на др
Георгија Михаиловића. На скупу је саопштено 28 реферата, а из БМС саопштења су имали:
Душица Грбић („Три штампане србуље из би
блиотеке Зворничко-тузланске епархије”), Гордана Ђилас („Библиографска грађа листа Ко
ло Данила А. Живаљевића”), Марија Јованцаи
16
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Поводом тридесете годишњице од првих
Сусрета, одржаних 1983. године, за успешну
и континуирану сарадњу додељене су повеље
захвалности, а међу добитницима је и БМС.
Повељу је примила Новка Шокица Шувако
вић, заменик управника, а скупу су из БМС
још присуствовале Љиљана Клевернић и Ката
Мирић.

САСТАНАК ЖИРИЈА БДС И
ПРЕДАВАЊЕ БАРБАРЕ М. ЏОНС

У

НБС 14. новембра 2012. године одржани
су састанци жирија за доделу Награде
„Стојан Новаковић” и жирија за доделу награда
Запис и Најбољи библиотекар. Том приликом за
председника жирија за доделу Награде „Стојан
Новаковић” изабрана је Марија Јованцаи.
Истога дана, након одржаног састанка, Марија
Јованцаи и Гордана Ђилас, која је члан жирија
за доделу награда Запис и Најбољи библиотекар,
присуствовале су предавању Барбаре М. Џонс,
директорке Канцеларије за интелектуалну сло
боду Америчког удружења библиотекара, на
тему „Медијска писменост”.

ЗАСЕДАЛА КОМИСИЈА ЗА
ИНФОРМАЦИЈЕ И
ДОКУМЕНТАЦИЈУ –
БИБЛИОТЕКАРСТВО, KS A046

С

астанак Комисије за информације и до
кументацију – библиотекарство одржан

је 15. новембра 2012. године на Институту за
стандардизацију Србије у Београду. Главни
део састанка био је посвећен преиспитивању
(повлачењу или потврђивању) српских стандарда (некада са ознаком JUS, сада, у нашим документима измењеном у SRPS) који више не важе или се у пракси више не користе, а такође,
усвојени су и неки стандарди које је објавила Европска организација за стандардизацију (CEN).
Састанку је из БМС присуствовала Оливера
Кривошић.

НАУЧНИ СКУП О ЈАНКУ
ВЕСЕЛИНОВИЋУ

О

дељење језика и књижевности САНУ ор
ганизовало је 15. и 16. новембра 2012. године у Свечаној сали научни скуп „Јанко Ве
селиновић (1862–2012)”. Чланови Организаци
оног одбора били су: академик Светлана Велмар
Јанковић (председник), дописни чланови Нада
Милошевић Ђорђевић и Миро Вуксановић, др
Слободанка Пековић и секретар Слободанка
Предојевић.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ДИГИТАЛНЕ
БМС НА КОНФЕРЕНЦИЈИ
„ОЧУВАЊЕ И ДОСТУПНОСТ
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА”

Н

а конференцији „Очување и доступност
културног наслеђа: Од пергамента до
дигиталне библиотеке”, одржаној 22. новембра
2012. години у Библиотеци града Београда,
Новка Шокица Шуваковић представила је Ди
гиталну БМС. Конференцију је организаовао
Интернет клуб из Љига у оквиру активности у
вези са реализацијом програма пројекта MANU
BALK. Циљ овог пројекта је унапређење, раз
мена искустава и практичних достигнућа између
институција Западног Балкана чије су делатности
у потпуности или делимично везане за писано
културно наслеђе.

ТРОДНЕВНИ СКУП У ТРСТУ
ПОСВЕЋЕН АНДРИЋУ

У

организацији Културног удружења Чице
роуно у Трсту је од 23. до 25. новембра
2012. године одржан скуп „Андрићеви мостови:
језик, писање, идентитет јуче и данас”. Из БМС

скупу су присуствовале Даниела Кермеци и
Љиљана Клевернић.

СКУПШТИНА И УПРАВНИ
ОДБОР ЗАЈЕДНИЦЕ МАТИЧНИХ
БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

С

едница Скупштине и Управног одбора
Заједнице матичних библиотека Србије
одржана је 26. новембра 2012. године у НБС.
Присуствовао им је управник БМС Миро Вук
сановић.

СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА
ЕТИМОЛОШКИ РЕЧНИК СРПСКОГ
ЈЕЗИКА САНУ

С

едница Одбора за етимолошки речник
српског језика САНУ одржана је 18. децембра 2012. године. Присуствовао јој је дописни члан САНУ и управник БМС Миро
Вуксановић.
„Постоје три врсте читалаца: они који ужи
вају без много размишљања, они који просу
ђују без много уживања и они који просу
ђују док уживају и уживају док просуђују.”
(Гете)

GODI[WICE, SUSRETI, PROMOCIJE...
ОТКРИВЕНА СПОМЕН-ПЛОЧА
РАШКУ ДИМИТРИЈЕВИЋУ

Братислав Петковић и
Миро Вуксановић

Спомен-плоча
Рашку Димитријевићу

Н

а родној кући професора Београдског
универзитета и писца Рашка Димитри
јевића, у Светогорској улици број 23, министар
културе и информисања Братислав Петковић
свечано је открио спомен-плочу 26. децембра
2012. године. Том приликом о значају и месту
Димитријевићеве баштине у српској култури
беседио је дописни члан САНУ и управник БМС
Миро Вуксановић.
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ
СВЕТЛАНЕ ВЕЛМАР-ЈАНКОВИЋ
У ОГРАНКУ САНУ

У

Огранку САНУ у Новом Саду на про
моцији књиге Капија Балкана академика
Светлане Велмар-Јанковић, 3. октобра 2012. године, говорили су академик Светозар Кољевић и
дописни члан САНУ Миро Вуксановић.

49. САБОР БИБЛИОТЕКАРА СРЕМА

П

оводом 170 година постојања Српске читаонице у Иригу је 5. октобра 2012. године одржан 49. сабор библиотекара Срема. На
свечаности је управник БМС и дописни члан
САНУ Миро Вуксановић беседио на тему „Читаоница међу нама”.

О ИЗДАЊИМА БМС И ИЦМС
ЗА ДРУГИ ПРОГРАМ РАДИО
БЕОГРАДА

Н

а Сајму књига у Београду 25. октобра
2012. године управник БМС и директор и главни и одговорни уредник ИЦМС Миро
Вуксановић је за Други програм Радио Београда
говорио о издањима Библиотеке и Центра. Гост
емисије „Спорови у култури” ове радио-станице
био је 3. новембра.

ДАН ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ

Д

ану Галерије Матице српске 25. октобра
2012. године присуствовао је управник
БМС Миро Вуксановић.

„Кад се спознаја обогати промишљањем,
најбоље је да се окренете ономе што може да
се пронађе само у књигама.”
(Жан Жак Русо)

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО
ДУШАНУ КОВАЧЕВИЋУ У
ОГРАНКУ САНУ
Беседа Мира Вуксановића на 49. сабору библиотекара
Срема у Иригу

Учесници Сабора посетили су и манастир Велика Ремета, а за веома богату манастирску библиотеку Миро Вуксановић је игуману Стефану
поклонио 100 књига из БМС.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ ДИНКА
ДАВИДОВА У ОГРАНКУ САНУ

У

Огранку САНУ у Новом Саду на про
моцији књиге Сентандреја српске по
веснице академика Динка Давидова 10. октобра
2012. године говорили су дописни члан САНУ
Миро Вуксановић, др Љиљана Стошић и Зоран
Колунџија.
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У

Огранку САНУ у Новом Саду 7. новембра 2012. године одржано је књижевно
вече „Новосадске приче” посвећено Душану
Ковачевићу. Са њим је разговарао дописни члан
САНУ Миро Вуксановић.

ПРОМОЦИЈА ЧАСОПИСА ГЛАС

БИБЛИОТЕКЕ

П

ромоција 18. броја часописа за библиотекарство Глас библиотеке, чији је издавач
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”
из Чачка, одржана је у НБС 28. новембра 2012.
године. Из БМС промоцији је присуствовала
Гордана Ђилас.
У овом броју Гласа библиотеке објављен је
и портрет Душице Грбић. На десетак страна
наведени су подаци из њене радне биографије,
као и библиографија њених књига и стручних
радова публикованих у монографским и сериј
ским публикацијама.

ТРИ НОВЕ КЊИГЕ ГОРДАНЕ
ЂИЛАС

К

олегиница Гордана Ђилас, руководилац
Одељења за чување и коришћење публи
кација БМС, ауторка је недавно објављених пе
сничких збирки Била сам послушно дрво и Друге ствари, као и Библиографије радова акаде
мика Милеве Првановић.

омогућава како ћемо да користимо ове књиге.
Са становишта права, управо се уз помоћ књиге
материјализује резултат интелектуалног вла
сништва. Феномен дигиталне књиге доводи до
трансформисања културе штампане речи, а самим тим и до преиначавања принципа ауторских права и поновног дефинисања појмова аутор и ауторско дело. Ауторска права једнака су
за ауторе дигиталних и папирних књига и то је
логично, јер књиге често излазе у обе верзије –
дигиталној и папирној. Међутим, посматрано с
аспекта власништва ових књига, постоји разлика.

Три нове књиге Гордане Ђилас

Изабране и нове песме, обједињене насловом
Била сам послушно дрво, објављене су у Едицији
Панонска светла новосадског „Орфеуса”. Ову
песничку збирку приредио је Михајло Пантић,
а у њој се налази и „Грађа за библиографију
Гордане Ђилас”. Завод за културу Војводине
издавач је песничке збирке Друге ствари, а
Огранак САНУ Библиографије радова академика
Милеве Првановић.

IZ STRANIH ^ASOPISA
ДИГИТАЛНЕ КЊИГЕ СА ПРАВНОГ
АСПЕКТА
Увод

Д

игитална књига представља технолошку
иновацију за коју је везан ауторски закон.
У домену права књига је посебан феномен и карактерише га специфична врста својине и односа који из тога произилазе. Због ове специфичности у 19. веку су дефинисане основе тзв. ауторског права са кључним појмовима – аутор,
ауторско дело и ауторско право. Ауторско дело је кључни појам у сваком ауторском закону.
Код састављања ауторских права, у чијој основи лежи традиционалан концепт власништва,
води се рачуна и о посебностима интелектуалног власништва и постојеће технологије која

Дефиница појма штампане и дигиталне књиге
Не постоји универзална дефиниција појма
књиге, већ она зависи од њене сврхе и намене. На пример, у дефиницији коју даје УНЕСКО (1985) стоји да постоји разлика у односу на
серијске публикације и да је битно место њеног
настанка: „Књига је публикација монографског
карактера, која има најмање 49 страна и издата је у (датој) држави”. По чешким стандардима, књига је штампан или, на неки други начин,
умножен графички документ у облику свеске,
који представља мисаону и ликовну целину (овде
припадају и музикалије, сликовне публикације,
албуми, атласи, разне врсте табела и сл. у облику књиге). Међународна организација за
стандардизацију о књизи говори да је то „интелектуално дело издато у писаној, штампаној или
електронској форми, подељено по странама, које
сачињава физичку целину”. Речници најчешће
представљају дигиталне књиге као верзију класичних књига у папирној форми, односно књигу
која је директно направљена у дигиталној форми и нема папирни еквивалент. Као синоним се
појављује појам електронска књига, e-book, односно, ebook.
Разлике између класичне и дигиталне књиге
Са аспекта ауторских права, између класичне и дигиталне књиге постоје разлике. Папирне
јануар 2013 - гласило бмс - вести

19

књиге су ауторска дела која су дистрибуирана на
материјалном носачу. Продајом књиге носилац
права не може даље контролисати шта се са њом
дешава. Дигиталне књиге пак ауторска су дела
која се не дистрибуирају на материјалном носачу и носилац права после продаје књиге може да
је контролише, а купац не може да ради са њом
шта хоће. Класичне књиге се продају на основу
склопљеног купопродајног уговора између продавца и купца, а предмет продаје је материјална
ствар, тј. папирна књига. Дигитална књига се
продаје тако што дистрибутер омогући приступ
конзументу. Предмет продаје је приступ ауторском делу. Може да поседује и лиценцу у којој
су таксативно наведена права и обавезе давалаца
услуга и корисника. Ако не постоји лиценца, од
самог дистрибутера зависи каква ће права кориснику бити омогућена. Приликом приступа дигиталним књигама дистрибутери могу да прате податке о читачу (IP адреса, cookies), као и начин
њиховог коришћења (колико пута је корисник
читао књигу, које је стране читао, колико се дуго
задржао на конкретној страни, писао напомене,
подвлачио итд.)

Доступност дигиталних књига
Будући да дигиталне књиге нису власништво купаца, за овакве садржаје примењује се
специфични модели продаје, конкретно, то је
продаја контролисаног приступа делу који произилази из одредбе ауторског закона и приступу дела јавности. Приступ дигиталним књигама
омогућавају сами аутори, издавачи, дистрибутери или други носиоци ових права. Што се тиче
библиотека, оне могу да омогуће приступ само
оним дигиталним књигама за које имају лиценцу (и то у обиму који је прописан у лиценци).
Такође, могу да дају приступ и слободним ауторским делима која су дигитализовали и тако постали власници права на дигиталне копије.
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Заштита права читалаца и дигиталне књиге
Дистрибутери дигиталних књига а, такође, и
библиотеке могу да прате не само то шта кори
сник управо чита, које је стране прескочио, колико пута је текст читао, како је брзо читао, какве
је забелешке правио, већ могу да одреде профил
читаоца са аспекта занимања, образовања, политичких убеђења, интересовања, вероисповести
итд. Због тога се поставља питање на који начин
заштитити права читалаца ових књига. Пионирским законом у овом правцу сматра се Закон о
заштити права читалаца (дигиталних) књига под
називом The California Reader Privacy Act (SB
602) који је усвојен у Калифорнији (САД) крајем
2011. године и који забрањује да се све у овом
пасусу наведено спроводи у пракси без сагла
сности читалаца.
Закључак
Библиотеке су у својој основи конципиране
као културне институције које подстичу обра
зовање, истраживање и креативност. Потпи
сници законских аката их све више узимају као
обичне кориснике ауторских дела за које није
важећи само ауторски закон, већ и Римски споразум из 1961. године, Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине из
1994. године, Споразум Светске организације за
интелектуално власништво (World Intellectual
Property Organization, WIPO) о заштити интереса уметника из 1996. године, Споразум ВИПО
о емитовању, Споразум о слободној трговини
и остали споразуми које се односе на ствара
лаштво, дистрибуцију и коришћење дела у аудио
и аудио-визуелном облику. Практично, сваки законски акт о заштити ауторских права у вези са
дигиталним књигама односи се и на библиотеке.
Када је реч о класичним и дигиталним књигама,
у оба случаја важи закон по коме аутор може да
одлучује на који начин ће се књига користити.
Разлика је само у томе што се код класичних
облика позајмљује оригинал, а код дигиталних
књига постоји право на приступ.
Да би библиотеке могле да обављају своју
функцију у дигиталној средини, уз право да ко
пирају ауторска дела, морају:
– да се повежу са дигиталном садржином у
on-line приступу,
– да покажу информациону садржину,
– да омогуће приступ дигитално-информаци
оној садржини и
– да претражују информације за своје кори
снике.

Правац којим ће се кретати позајмљивање
дигиталних књига наговестио је Амазон, када
је свој читач Киндл (Kindle) подесио тако да
омогући позајмљивање дигиталне књиге на
одређено време другом кориснику. За то време
књига није доступна првобитном „власнику”
дигиталне књиге.
Мартин Конвит
Knižnica, Roč. 13, č. 6 (2012)
Превела са словачког језика Даниела Ломенова

ДАРОДАВЦИ

О

бјављивањем имена дародаваца који су
БМС поклонили књиге и часописе током
октобра, новембра и децембра 2012. године
желимо и на овај начин да им изразимо искрену
захвалност.
Стамен Андонов (Сремска Каменица)
Минка Апић (Нови Сад)
Добрило Аранитовић (Шабац)
Ерне Арнолд (Капошвар)
Андреј Базилевски (Москва)
Љиљана Бањанин (Торино)
Душан Бањац (Нови Сад)
Весна Бодрич (Нови Сад)
Злата Бојовић (Београд)
Александар Вељић (Вреоци)
Зоран Вигњевић (Нови Сад)
Даница Вујков (Нови Сад)
Андрија Вујовић (Алибунар)
Миро Вуксановић (Нови Сад)
Витомир Вулетић (Нови Сад)
Јовица Вучковић (Свилајнац)
Радмила Гикић Петровић (Нови Сад)
Јелена Голубовић (Нови Сад)
Николај Горбунов (Москва)
Јасмина Грковић Мејџор (Нови Сад)
Милан Давидовић (Београд)
Сава Дамјанов (Нови Сад)
Милован Данојлић (Поатје)
Олга и Милисав Димитријевић (Зрењанин)
Светлана Довниковић (Нови Сад)
Радивој Додеровић (Нови Сад)
Весна Драгаш (Нови Сад)
Душан Драјић (Београд)
Радоје Драшковић (Орловат)
Драгомир Дујмов (Будимпешта)
Јовица Ђурђић (Ријека)
Живојин Живојновић (Нови Сад)
Ирена Зечевић (Бачка Паланка)
Миленко Зечевић (Бачка Паланка)
Живка Ивков (Нови Сад)
Рајко Игић (Чикаго)
Кристина Јакешевић (Нови Сад)

Голуб Јашовић (Крагујевац)
Василије Јовановић (Нови Сад)
Вера Јовановић (Нови Сад)
Георг Јовановић (Нови Сад)
Павле Јовановић (Нови Сад)
Бранислав Јованчић (Ниш)
Марија Кнежевић (Београд)
Јелена Ковачек Светличић (Нови Сад)
Јованка Козловачки Дамјанов (Нови Сад)
Светозар Кољевић (Нови Сад)
Горан Комар (Херцег Нови)
Ђорђе С. Костић (Београд)
Василије Ђ. Крестић (Београд)
Александар Крстић (Београд)
Анчи Лебурић (Сплит)
Тeмира Лозанић (Нови Сад)
Александар Лома (Београд)
Игор Мандић (Загреб)
Богомир Мијатовић (Сремска Каменица)
Анђелка Милосављевић (Београд)
Бранко Мићић (Нови Сад)
Драган Мићовић (Нови Сад)
Васа Михаиловић (Њујорк)
Марија Мишић (Нови Сад)
Јован Младеновић (Ниш)
Јелена Мрђанов (Нови Сад)
Славица Мршић Петровић (Равно село)
Мила Надрљански (Сплит)
Далибор Недвидек (Нови Сад)
Мирјана Недељковић (Врбас)
Јован Недић (Бели Манастир)
Војислав Николајевић (Нови Сад)
Димитрије Николајевић (Крагујевац)
Катарина Николетић (Нови Сад)
Ђорђе Николић (Чикаго)
Роберт Обрадовић (Нанаимо)
Бранко Павлица (Београд)
Оливера Павловић (Зрењанин)
Мирослав Парошкај (Руменка)
Мартин Мајо Перовић (Цетиње)
Градимир Петровић (Београд)
Душанка Петровић (Нови Сад)
Иван М. Петровић (Дивци)
Илија Петровић (Нови Сад)
Павле Петровић (Ветерник)
Адриене Пинтер (Нови Сад)
Мико и Зорка Пићурић (Нови Сад)
Стеван Пиштевић (Ириг)
Лазар Попара (Нови Сад)
Дарко Првуљ (Нови Сад)
Јелка Радованов (Нови Сад)
Јелена Радованов (Нови Сад)
Александар Радовић (Нови Сад)
Недељко Радосављевић (Београд)
Предраг Репић (Нови Сад)
Нада Роквић (Бачка Паланка)
Слободан Савић (Владимирци)
Марина Самсонов (Нови Сад)
Ненад Сејфуловски (Нови Сад)
Монах Серафим, Манастир Хиландар
Ружица Симин Допуђа (Нови Сад)
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Јасмина Станић (Београд)
Мирјана Д. Стефановић (Нови Сад)
Младен Стојадиновић (Параћин)
Владимир Стојановић (Нови Сад)
Богољуб М. Татовић (Сремска Каменица)
Миленко Тешић (Шабац)
Мирољуб Тодоровић (Београд)
Леонас Толваишис (Нови Сад)
Бошко Томашевић (Батајница)
Миле Томић (Букурешт)
Душан Тубић (Шајкаш)
Гојко Ћурчић (Нови Сад)
Жељко Фајфрић (Нови Сад)
Петер Хајнерман (Нови Сад)
Тамара Цвејић (Нови Сад)
Мирјана Чеперковић (Краљево)
Јарослава Шварц Гајић (Нови Сад)
Богољуб Шијаковић (Београд)
Ксенија Шуловић (Нови Сад)
Гордана Шушњар (Нови Сад)
Агенција „Водич за родитеље” (Београд)
Агрономски факултет (Чачак)
Адвокатска комора Србије (Београд)
Академија уметности (Нови Сад)
Апелациони суд (Крагујевац)
Апостроф (Београд)
Астрономска опсерваторија (Београд)
Аустријска амбасада (Београд)
Багдала (Крушевац)
Библиотека града Београда
Библиотека Медицинског факултета (Нови Сад)
Библиотека Правног факултета (Нови Сад)
Библиотека Филозофског факултета (Нови Сад)
Ваша књига (Београд)
Ветеринарска комора Србије (Београд)
Vietnam Pictorial (Ханој)
Војномедицинска академија – Институт за научне
информације (Београд)
Војнотехнички институт (Београд)
Гамбит (Јагодина)
Гимназија „Филип Филиповић” (Чачак)
Голијски сабор културе (Никшић)
Градска библиотека (Вршац)
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”
(Крагујевац)
Градска библиотека „Карло Бијелицки” (Сомбор)
Deutsche Forschungsgemeinschaft (Бон)
Дом културе (Хвосно)
Domicio Proenca Filho (Рио де Жанеиро)
Друштво школских библиотекара Србије (Београд)
Европски центар за мир и развој (Београд)
Економски факултет (Загреб)
Електропривреда Србије (Београд)
Електротехнички факултет – Катедра за примењену
математику (Београд)
Завод за заштиту природе Србије (Београд)
Индијска амбасада (Београд)
Институт за архитектуру и урбанизам Србије
(Београд)
Институт за међународну политику и привреду
(Београд)
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Институт за нуклеарне науке Винча – Бибилиотека
(Београд)
Институт за превенцију, лечење и рехабилитацију
реуматских и кардиоваскуларних болести (Нишка
бања)
Институт за реуматологију (Београд)
Институт за сточарство (Земун)
Институт за филозофију и друштвену теорију
(Београд)
Instituto centrale di patоlogia del libro (Рим)
Intermex (Београд)
International Labour Office (Женева)
Infonet Group (Београд)
IPSA (Монтреал)
Iskra Periodicals (Birmingham)
Islamic Relations Office (Mashad)
Историјски институт (Београд)
ИФЛА (Хаг)

„Дај предност знању, а не богатству, јер
оно је пролазно, а знање остаје заувек.”
(Сократ)
Канадски Србобран (Хамилтон)
Канцеларија Националног савета за
децентрализацију (Београд)
Католичка епархија Украјинаца (Минхен)
Књижевни клуб „Бранко Миљковић” (Књажевац)
Књижевни клуб „Рујно” (Ужице)
Културни центар (Сврљиг)
Културни центар Новог Сада
Ласта (Београд)
Матица српска (Нови Сад)
Машински факултет (Ниш)
Медиана (Ниш)
Министарство културе Републике Србије (Београд)
Министарство унутрашњих послова (Београд)
Ministry y Culture (Бангкок)
Музеј позоришне уметности Србије (Београд)
Народна банка Србије (Београд)
Народна библиотека (Смедерево)
Народна библиотека „Вук Караџић” (Крагујевац)
Народна библиотека Србије (Београд)
Народна скупштина Републике Србије (Београд)
National Mission for Manuscripts (Њу Делхи)
National Folk Museum of Korea (Сеул)
Open Society Fund (Њујорк)
Планинарски савез Србије (Београд)
Планинарско-смучарски савез Војводине (Нови Сад)
Пословни биро (Београд)
Правни факултет (Београд)
Правни факултет Универзитета Унион (Београд)
Православни богословски факултет (Београд)
Природно-математички факултет (Крагујевац)
Природњачки музеј (Београд)
СКД Просвјета, Пододбор Осијек
Редакција часописа Гусле (Београд)
Редакција часописа Живинарство (Београд)
Редакција часописа Књижевни лист (Београд)

Редакција часописа Kwh (Београд)
Редакција часописа Српски књижевни лист
(Београд)
Редакција часописа Теолошки погледи (Београд)
Републички геодетски завод (Београд)
Републички завод за статистику (Београд)
Routledge Journals (Colchester)
Светигора (Цетиње)
Slavica Publishers (Блумигтон)
Службени гласник (Београд)
Società dalmata di storia patria (Рим)
Србијашуме (Београд)
Српска академија наука и уметности – Библиотека
(Београд)
Српска академија наука и уметности – Одељење
историјских наука (Београд)
Српска академија наука и уметности – Одељење
медицинских наука (Београд)
Српска књижевна задруга (Београд)
Српска православна епархија шумадијска
(Крагујевац)
Српски културни центар „Свети Сава” (Суботица)
Српско друштво за путеве „Via – Vita” (Београд)
Српско књижевно друштво (Београд)
Српско лекарско друштво (Београд)
Српско лекарско друштво, Подружница Ниш
Српско удружење за маркетинг (Београд)
Српско књижевно друштво (Београд)
Српско хемијско друштво (Београд)
Стеријино позорје (Нови Сад)
Технички факултет (Бор)
Технолошки факултет (Нови Сад)
Удружени синдикати Србије Слога (Београд)
Удружење за гас Србије (Београд)
Удружење занатлија (Ниш)
Удружење књижевних преводилаца Србије (Београд)
Удружење медицинских биохемичара Србије
(Београд)
Удружење ратних добровољаца1912-1918, њихових
потомака и поштовалаца (Београд)
УНЕСКО (Париз)
Универзитет у Крагујевцу
Универзитет у Новом Саду
Универзитетска библиотека „Никола Тесла” (Ниш)
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”
(Београд)
Учитељски факултет (Београд)
Факултет организационих наука (Београд)
ФАО (Рим)
Филозофски факултет (Ниш)
Филозофски факултет – Одељење за етнологију и
антропологију (Београд)
Филолошко-уметнички факултет (Крагујевац)
Форум (Нови Сад)
The Hebrew University of Jerusalem
Хелсиншки одбор за људска права у Србији
(Београд)
Хотел Велики (Нови Сад)
Центар за културу Пожаревац
Центар за права мањина (Београд)
Шумарски факултет (Београд)

НОВЕ КЊИГЕ
(У штампи)

О

бјављујемо 479 наслова нових књига
и електронских публикација, осим уџ
беника за основне и средње школе, које су
припремљене за штампу или су објављене у
Војводини у протекла три месеца (октобар, но
вембар, децембар) 2012. Скраћени записи су
из компјутерске базе БМС, а на основу ката
логизације нових књига. У поменутом периоду
урађено је 659 CIP записа.
A, Б, В
АВРАМОВ, Миладин
Praktikum laboratorijskih vežbi iz fizike / Miladin Avramov, Vesna
Petrović. - Novi Sad : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2012. 51 str. : ilustr. ; 22 cm
АГИЋ, Мара
Правопис / Мара Агић, Анђелка Нинковић. - Нови Сад :
Школска књига, 2012. - 66 стр. : илустр. ; 27 cm
АДАМОВИЋ, Живослав
Vibrodijagnostika i tribodijagnostika mašina / Živoslav Adamović,
Aleksandar Ašonja, Dragan Milošević. - Novi Sad : Srpski akademski
centar, 2012. - 224 str. : graf. prikazi ; 24 cm
АДИЖЕС, Исак
Misli : povodom 75 godina života i 50 godina rada / Isak Kalderon
Adižes ; [prevod Milana Mijatović]. - Novi Sad : Asee, 2012. - 149 str.
; 22 cm
АЗБУКА цивилног друштва / [аутор] Удружење СМ
Омладински Центар, Сремска Митровица. - Сремска Митровица :
Удружење СМ Омладински центар, 2012. - 84 стр. ; 30 cm
ALBRECHT, Johannes
Unsr Mottrsproch : leksikon izraza podunavskih Švaba / [Textverfasser, autor Johannes Albrecht, Karl Beel ; Übersetzung, prevod Stefan Barth, Anne Tahirvić, Jelena Horvat]. - Eggenfelden : Humanitäre
Hilfe Donauschwaben R. Lahr, 2012. - 152 str. ; 25 cm
АЛИМПИЋ, Драгиша Б.
Књига о љубави / Драгиша Б. Алимпић. - Рума : Српска књига
М, 2012. - 100 стр. ; 20 cm
АНДАСАРОВ, Петар
Прозрачно небо успомена : песме / Петар Андасаров ; избор,
превод са бугарског језика и поговор Бранко С. Ристић. - Нови Сад
: Бистрица, 2012. - 108 стр. : илустр. ; 21 cm
АНДЕВСКИ, Милица
Prolegomena za kritičku pedagogiju medija / Milica Andevski,
Željko Vučković. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov”, 2012. - 135 str. : ilustr. ; 24 cm
АНДРИЋ, Мирко
Revizija javnog sektora / Mirko Andrić. - Bečej : Proleter, 2012. 308 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
АНЂЕЛКОВИЋ, Ранђел
Казивање туге : како смо лутали и тражили себе - оптанти /
Ранђел Раша Анђелковић. - Путниково : КПД “Бранислав Нушић”,
2012. - 172 стр. ; 24 cm
АНЂЕЛКОВИЋ, Сава
Драматургија Стеријиних комедија / Сава Анђелковић. - Нови
Сад : Позоришни музеј Војводине, 2012. - 229 стр. ; 21 cm
АНТИЋ, Душан
Сећање и нада / Душан Антић. - Бачка Паланка : Књижевни
клуб “Дис”, 2012. - 114 стр. ; 21 cm
АНТИЋ, Мирослав
Издајство лирике / Мирослав Антић. - 1. изд. - Нови Сад : Stylos art, 2012. - 119 стр. : илустр. ; 21 cm
АНТИЋ, Мирослав
Плави чуперак / Мирослав Антић. - 3. изд. - Нови Сад : Stylos
art, 2013. - 160 стр. : факс. ; 21 cm
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АНТОЛОГИЈА најбољих ученичких радова по конкурсу “Млади
у борби против опаких болести” / [главни и одговорни уредник
Душан Радуловић]. - Нови Сад : Савез друштава Војводине за
борбу против рака, 2012. - 116 стр. : илустр. ; 24 cm
АНТОЛОГИЈА румунске прозе у Војводини / избор и превод
Илеана Урсу. - Панчево : Либертатеа, 2012. - 228 стр. : слике аутора
; 20 cm
АТЛАС насеља Војводине. Књ. 1, Срем / Слободан Ћурчић ...
[и др.]. - Нови Сад : Матица српска, 2012. - 692 стр., [1] пресавијен
лист с геогр. картом : илустр. ; 31 cm
АХМЕТАГИЋ, Есад
Organizacija i restruktuiranje javnih preduzeća / Ahmetagić Esad,
Zagorčić Petar, Lukić Dušan. - Subotica : Čikoš group, 2012. - 328 str.
; 24 cm
БАБИЋ, Бранко
Заштита и спасавање. Књ. 2 / Бранко Бабић. - Нови Сад : Висока
техничка школа струковних студија, 2012. - 230 стр. : илустр. ; 25 cm
BAZDULJ, Muharem
Karlovački mir : (bosanski tranzitorij 2008-2012) / Muharem Bazdulj. - Novi Sad : Cenzura, 2012. - 320 str. ; 20 cm
БАЈИН, Тамара
Атеизам капитализма : [песме] / Тамара Бајин ; [илустрације
ученици Средње стручне школе “Др Радивој Увалић” Бачка
Паланка]. - Бачка Паланка : Књижевни клуб “Дис”, 2012. - 74 стр. :
илустр. ; 20 cm
БАЛАЖ, Атила
Prelomljeni hleb : pesme / Atila F. Balaž ; prevela Jolanka Kovač ;
[ilustracija Oto Sabo]. - Pančevo : Libertatea, 2012. - 86 str. : ilustr. ; 18
cm
BALÁŽOVÁ, Anna
Oči v piesku / Anna Balážová ; knihu ilustrovala Mira Brtková. Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateĺské centrum, 2012. - 60 str. ; 20 cm
БАЉ, Бранко
Увод у филозофију / Бранко Баљ, Александар Чучковић. - 2.
измењено и допуњено изд. - Бечеј : Пролетер, 2012. - 230 стр. ; 21 cm
BARLOG, Károly, 1986Maxim : rövidprózák / Barlog Károly ; [a kötetet Barlog Zsuzsanna
illusztrálta]. - Újvidék : Forum ; Budapest : József Attila Kör Irodalmi
Egyeseület : Prae.hu, 2012. - 129 str. : ilustr. ; 19 cm
БАСАУРИ, Луциано
Latentnost u gradu: praznine u Novom Sadu / autori Luciano Basauri, Dafne Berc, Aleksandar Bede ; [prevod s engleskog jezika Đorđe
Čolić]. - Novi Sad : Centar za nove medije_kuda.org, 2012. - 47 str. :
ilustr. ; 15 cm
БАУДРИ, Фридрих
Описаније Новог Сада и околине (1837-1838) / Фридрих Баудри
; приредио Жарко Димић ; [превео са немачког Ђорђе Бошковић]. Нови Сад : Мало историјско друштво, 2012. - 188 стр. ; 21 cm
БАШИЧЕВИЋ-Антић, Ивана
Emerik Feješ / Ivana Bašičević Antić ; [prevod na engleski Sonja
Jankov]. - Novi Sad : Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 2012. 120 str. : ilustr. ; 24 cm
BELI zec : antologija psihodelične proze / [priredio] Dejan D.
Marković. - 1. izd. - Novi Sad : Orpheus, 2012. - 498 str. ; 17 cm
BELIEF Narrative Genres = Жанрови предања = Жанры преданий
/ [urednici] Зоја Карановић, Willem de Blécourt. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2012. - 251 str. ; 25 cm
БЕЛИЋ, Бранислава
Praktikum iz patološke fiziologije / Branislava Belić, Marko R.
Cincović. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2012. - 141 str. : ilustr. ;
24 cm
БЕЛИЋ, Бранислава
Radna sveska sa priručnikom za polaganje ispita iz patološke fiziologije / Branislava Belić, Marko R. Cincović. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2012. - 206 str. : ilustr. ; 24 cm
BENCE, Erika
Arachné szőnyege : a magyar irodalom alakulástörténeti “szövevénye” a 18. század végétől napjainkig / Bence Erika. - Újvidék :
Bölcsészettudományi Kar : Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium,
2012. - 357 str. ; 25 cm
BERETKA, Sándor
Ismét forog a szélkerék : emlékek és feljegyzések Fejértelep
múltjából : (1875-2000) / id. Beretka Sándor. - Újvidék : Forum, 2012. 155 str. : ilustr. ; 24 cm
БЕЋАРЕВИЋ, Мирјана
Biofarmaceutske karakteristike preparata u tretmanu antifosfolipidnog sindroma / Mirjana Bećarević. - Novi Sad : Medicinski fakultet,
2012. - 141 str. ; 24 cm
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БИРВИШ, Александар
Bez panike, molim : knjiga proroka Joila : osavremenjeni prevod,
tumačenje i molitve / sačinio Aleksandar Birviš. - Novi Sad : MBMplas, 2012. - 93 str. ; 20 cm
БИРО, Миклош
Osnovi kliničke psihologije / Mikloš Biro i Dušanka Đurović. Novi Sad : Futura publikacije, 2012. - 265 str. : ilustr. ; 21 cm
BOGDÁN, József
A Kosztolányi család közelében / Bogdán József. - 2. kiad. - Zenta
: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet ; Szabadka : Grafoprodukt,
2012. - 132 str. : ilustr. ; 21 cm
БОЖИЋ-Трефалт, Вера
Приручник за полагање стручног испита о практичној оспособљености лица за обављање послова безбедности и здравља на
раду и послова прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања
услова радне околине. Књ. 1 / Вера Божић-Трефалт, Симо Косић,
Божо Николић. - 8. допуњено изд. - Нови Сад : Висока техничка
школа струковних студија, 2012. - 536 стр. : илустр. ; 25 cm

„Љубав према књигама добри је анђео
који бди над огњиштем сиромашног човека
и посвећује га.”
(Анонимни аутор)
БОЖИЋ-Трефалт, Вера
Приручник за полагање стручног испита о практичној
оспособљености лица за обављање послова безбедности и
здравља на раду и послова прегледа и испитивања опреме за
рад и испитивања услова радне околине. Књ. 2 / Вера БожићТрефалт, Симо Косић, Божо Николић. - 8. допуњено изд. - Нови
Сад : Висока техничка школа струковних студија, 2012. - 366 стр. :
илустр. ; 25 cm
БОЈАНИЋ, Петар
Sila i oblici rata : heroj, mesija, revolucionar, nostalgičar, gusar--- /
Petar Bojanić. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica
Zorana Stojanovića, 2012. - 322 str. ; 18 cm
БОЈАНИЋ, Ранко
Гласови са језера / Ранко Бојанић. - Бачка Паланка : Књижевни
клуб “Дис”, 2012. - 316 стр. ; 20 cm
БОЈАНОВИЋ, Лазар
Светла и помрачине / Лазар Бојановић ; приредио Владимир
Стеванов. - Нови Сад : Градска библиотека, 2012. - 186 стр. ; 21 cm
БОЈОВИЋ, Вук
Приче из зоо врта. 3, Лав Марко / Вук Бојовић ; [фото Јово
Мамула, Мартин Цандир, Зоран Рајић]. - Нови Сад : Прокарт,
2012. - [20] стр. : илустр. ; 22 cm
БОРЈАНОВИЋ, Ирис, 1976Zbirka zadataka iz termodinamike / Iris Borjanović, Duško
Salemović. - Zrenjanin : Visoka tehnička škola strukovnih studija,
2012. - 115 str. : ilustr. ; 24 cm
БОРОВЧАНИН, Никола
Бајка о другом Њутновом закону и друге приче / Никола
Боровчанин ; [илустрације Дона Вајганд]. - Сомбор : Градска
библиотека “Карло Бијелицки”, 2012. - 50 стр., [1] лист с
ауторовом сликом : илустр. ; 25 cm
БОШКОВИЋ, Мило
Криминологија / Мило Бошковић. - Нови Сад : Правни
факултет, 2012. - 254 стр. ; 24 cm
БОШЊАК, Ђуро
Navodnjavanje poljoprivrednih useva : praktikum / Bošnjak Đuro,
Pejić Borivoj, Mačkić Ksenija. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet,
2012. - 96 str. : ilustr. ; 25 cm
БРАТИЋ, Радослав
Дошао сам на свет с лепом раном и друге приче / Радослав
Братић. - Сомбор : Вељкови дани : Градска библиотека “Карло
Бијелицки”, 2012. - 263 стр. ; 20 cm
БУГАРСКИ, Маја
Стварна игра: забава + књига : корисни водич кроз радионице.
Део 2 / Маја Бугарски. - Нови Сад : Градска библиотека, 2012. - 34
стр. : илустр. ; 30 cm
БУДЕЧЕВИЋ, Радмило
Велики фудбал малих клубова / Радмило Будечевић. - Сремска
Митровица : Спортски савез града, 2012. - 235 стр. : илустр. ; 24 cm

БУИША, Миленко
Миленко Буиша / Здравко Вучинић ... [и др.]. - Сомбор :
Културни центар “Лаза Костић”, 2012. - 60 стр. : илустр. ; 23 cm
БУЛАТОВИЋ, Анђелка
Методика упознавања околине : практикум за студенте високих
школа струковних студија за образовање васпитача / Анђелка
Булатовић. - Нови Сад : Знатижеља, 2012. - 139 стр. : илустр. ; 30
cm
БУЛАТОВИЋ, Борис
Критичко-есејистичко дело Мирослава Егерића / Борис
Булатовић. - Нови Сад : Научно удружење за развој српских
студија, 2012. - 224 стр. ; 24 cm
БУНЧИЋ, Соња
Bankarsko i berzansko pravo / Sonja Bunčić. - Novi Sad : Poslovni
biro SB, 2012. - 452 str. ; 24 cm
BUNJEVAČKA lipa rič : IV zbornik prozni i poetski radova škulske
dice, učesnika 4. nagradnog konkursa “Bunjevačka lipa rič” 2011. g. Subotica : Bunjevačka matica, 2012. - 110 str. : ilustr. ; 24 cm
ВАГОНЕР, Елет Џозеф
Galatima poslanica : komentari / Ellet J. Waggoner & Alonzo T.
Jones ; [preveo sa engleskog Branko R. Đurić ; pesme prepevao Zvonimir Kostić Palanski]. - 2. izd. - Novi Sad : Eden kuća knjige, 2012. 186 str. ; 21 cm
ВАГОНЕР, Елет Џозеф
Rimljanima poslanica : komentari / Ellet J. Waggoner ; [preveo sa
engleskog Branko R. Đurić ; pesme prepevao Zvonimir Kostić Palanski]. - 2. izd. - Novi Sad : Eden kuća knjige, 2012. - 244 str. ; 21 cm
VAJDA, János
A “mese-titkú” aracsi pusztatemplom : kié? Kié volt? / Aracsi Vajda János. - Torda : Aracs Hagyományápoló Társaság, 2012. - 106 str. :
ilustr. ; 25 cm
VAJDASÁGI Magyar Pedagógusok Egyesülete : évi tevékenységek
: 2011. december - 2012. december / [szerkesztők Nagy Margit és Muhi
Béla]. - Újvidék : Árgus, 2012. - 85 str. : ilustr. ; 24 cm
VAJDASÁGI Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (11 ; 2012 ;
Szabadka)
11. VMTDK-rezümékötet : 2012 / 11. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia, Szabadka, 2012. november 16-18. =
11. vojvođanska mađarska naučna konferencija studenata [Subotica, 1618. novembar 2012] = 11. Hungarian Scientific Conference of Vojvodinian Students, [Subotica, 16th-18th November 2012] ; [szerkesztette
Csányi Erzsébet]. - Újvidék : Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 2012. - 381 str. ; 22 cm
ВАЛИЋ-Недељковић, Дубравка
Predstavljanje siromaštva u tradicionalnim i novim medijima /
Dubravka Valić Nedeljković i Jelena Kleut. - Novi Sad : Filozofski
fakultet, Odsek za medijske studije, 2012. - 92 str. ; 25 cm
VALKOVICS, Edit
Múltunkból a jelenbe : [hagyományőrző versek iskolások részére] /
Valkovics Edit ; [a szerző rajzaival]. - Szabadka : Grafoprodukt, 2012. 48 str. : ilustr. ; 23 cm
VÁRADY, Imre
Napló. 2., 1943-1957 / Várady Imre ; [a kéziratot előkészítette Várady Tibor]. - Újvidék : Forum, 2012. - 389 str. : ilustr. ; 23 cm
ВАРАДИНАЦ, Милан Р.
Метеоролошке прилике у Куману : у периоду 1985-2011. године
/ Милан Р. Варадинац. - Кумане : М. Варадинац, 2012. - 410 стр. :
илустр. ; 24 cm
ВАСИЋ, Александар
Psihologija i ontogeneza : teorije i istraživanja / Aleksandar Vasić
i Dušana Šarčević. - 1. autorsko izd. - Novi Sad : Fakultet za pravne i
poslovne studije, 2012. - XII, 452 str. : ilustr. ; 24 cm
ВАСОВИЋ, Данко
Franjo Mihalić : trčanje je moj život / Danko R. Vasović. - Novi Sad
: Prometej, 2012. - 224 str. : fotogr. ; 20 cm
VÉKÁS, János
Magyarok a Vajdaságban : 1955-1959 : kronológia / Vékás János. Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2012. - 453 str. ; 24 cm
VELIKI godišnji kuvar sa kalendarom za 2013 / [glavni i odgovorni urednik Stevo Meseldžija]. - Beograd : Illusion press, 2012. - 32 str.
; 30 cm
VELIKI nacionalni kuvar sa kalendarom za 2013 / [glavni i odgovorni urednik Stevo Meseldžija]. - Beograd : Illusion press, 2012. - 32
str. ; 30 cm
ВЕЉКОВИ дани (5 ; 2011 ; Сомбор)
Књижевни погледи Вељка Петровића ; Књижевни портрет
Радована Белог Марковића : зборник саопштења / [Пети] Вељкови
дани, 2011. ; [уредник Радивој Стоканов]. - Сомбор : Вељкови дани

: Градска библиотека “Карло Бијелицки”, 2012. - 145 стр. ; 20 cm
ВЕНЧЕЛОВСКИ, Татјана
Исидорин шал / Татјана Венчеловски ; [цртежи Марко
Миловић]. - Врбас : Народна библиотека “Данило Киш”, 2012. - 52
стр. : илустр. ; 21 cm
ВИСОКА пословна школа струковних студија (Нови Сад)
Juče, danas, sutra : Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi
Sad / [pripremili Radovan Tomić ... et al.]. - Novi Sad : Visoka poslovna
škola strukovnih studija, 2012. - 113 str. : ilustr. ; 22 cm
VLAHOVIĆ, Radovan
Moja kuća na kraj sela = My house is at the end of the village / Radovan Vlahović ; translator Vesna Kovrlija. - Bački Petrovac : Slovački
izdavački centar, 2012. - 121 str. : ilustr. ; 21 cm
ВОЈВОДИЋ, Душан Сп.
Šampioni uzleću printom : slovo o golubovima pismonošama /
Dušan Sp. Vojvodić. - Novi Sad : Budućnost, 2012. - 219 str. : ilustr. ;
20 cm
ВОЈВОЂАНСКИ простор у контексту европске историје :
зборник радова / [уредник Владан Гавриловић]. - Нови Сад :
Филозофски факултет, Одсек за историју, 2012. - 376 стр. ; 24 cm
VOJNIĆ Hajduk, Lazo
Ago Mamužić i nacionalni pokret bačkih bunjevačkih Hrvata / Lazo
Vojnić Hajduk ; [autori fotografija Ervin Krebs, Miklós Hevér ; prikupljanje pismohranih podataka i ostale građe Jasminka Vojnić Hajduk, Ivana Vojnić]. - Subotica : Samizdat, 2012. - 248 str. : ilustr. ; 24 cm
VOJNIĆ Hajduk, Lojzija
U leta gospodnja / Vojnić Hajduk Lojzija. - Subotica : Čikoš group,
2012. - 48 str. ; 19 cm
ВОМАК, Џејмс П.
Filozofija lean koncepta : uredite procese i povećajte vrednost svoje
kompanije / James P. Womack, Daniel T. Jones ; [prevod Jelisaveta
Šafranj]. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2012. - 302 str. : ilustr.
; 24 cm
VUJKOV, Balint
Šta u oca to u dice : hrvatske narodne pripovijetke (bunjevačke) /
Balint Vujkov ; izbor i predgovor Bernadica Ivanković. - Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata : “Hrvatska riječ”, 2012. - 126 str.
; 20 cm
ВУЈОВИЋ, Ненад
Технологија пекарства : лиснато тесто : технологија производње,
законска регулатива, систем безбедности хране (НАССР) / Ненад
Вујовић. - Нови Сад : Тиски цвет, 2012. - 216 стр. : илустр. ; 21 cm
ВУКАНОВИЋ, Јованка
Отићи / Јованка Вукановић. - 1. изд. - Сремски Карловци :
Каирос, 2012. - 79 стр. ; 20 cm
ВУКОВИЋ, Слободан
Српско друштво и економија : (1918-1992) / Слободан Вуковић.
- Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, 2012. - 592 стр. : табеле ; 24 cm
ВУКОМАН, Ана
Тајна крви / А. [Ана] А. Вукоман. - Рума : Српска књига М, 2012.
- 194 стр. ; 20 cm
VULCU, Gheorghe
Ghenoveva este iubitǎ de Dumnezeu / Gheorghe Vulcu-Şefu. - Vârşeţ
: G. Vulcu, 2012. - 47 str. : ilustr. ; 21 cm
VULCU, Gheorghe
Duhul deavolului / Gheorghe Vulcu-Şefu. - Vârşeţ : G. Vulcu, 2012.
- 123 str. : ilustr. ; 21 cm
VULCU, Gheorghe
Haiducul Adam Neamţu / Gheorghe Vulcu-Şefu. - Vârşeţ : G. Vulcu,
2012. - 146 str. : ilustr. ; 21 cm
VULCU, Gheorghe
Când eram eu mititel / Gheorghe Vulcu-Şefu. - Vârşeţ : G. Vulcu,
2012. - 127 str. : ilustr. ; 20 cm

Г, Д, Ђ
ГАВРИЛОВИЋ, Владан
Племство код Срба у Јужној Угарској у XVII и XVIII веку :
(примери и категорије) / Владан Гавриловић. - Сремска Митровица
: Историјски архив “Срем”, 2012. - 134 стр. : илустр. ; 24 cm
ГАНГА / [приредио] Јово Радош. - Бачка Паланка : ДНС Логос
; Нови Сад : Удружење Срба из Херцеговине у Војводини, 2012. 138 стр. ; 23 cm
ГВОЗДЕНАЦ, Душан
Енергетска ефикасност : индустрија и зградарство / Душан
Гвозденац, Бранка Гвозденац-Урошевић, Зоран Морвај. - Нови Сад :
Факултет техничких наука, 2012. - 214 стр. : илустр. ; 24 cm
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ГВОЗДЕНОВИЋ, Славомир
Сасвим луда прича / Славомир Гвозденовић. - Лужнице :
Ризница ; Темишвар : Савез Срба у Румунији ; Крагујевац : Град,
2012. - 240 стр. : илустр. ; 20 cm
GEDEI, Viktória
Mintha vízbe merült volna : novellák / Gedei Viktória ; [a szerző illusztrációival]. - Újvidék : Forum, 2012. - 119 str. : ilustr. ; 19 cm
ГИРИЋ, Милорад
Путовање у праисторију : зборник стручних археолошких
радова : 1957-1998. / Милорад Гирић. - Кикинда : Историјски
архив, 2012. - 370 стр. : илустр. ; 24 cm
ГЛАДОВИЋ, Павле
Sistem kvaliteta u drumskom transportu / Pavle Gladović. - Novi
Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2012. - 250 str. : tabele ; 24 cm
GODINE slike i tona : RTV sećanja / [urednici Dragutin Bunović,
Zoranka Stamenković]. - Novi Sad : RUV RTV, 2012. - 196 str. : ilustr.
; 25 cm
ГОДИШЊАК Књижевне заједнице Сремска Митровица /
[уредник Недељко Терзић]. - Лаћарак : AM graphic, 2012. - 47 стр.
; 23 cm
ГОЈКОВ, Грозданка
Dokimologija : priručnik / Grozdanka Gojkov. - (5. dopunjeno izd.).
- Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov”, 2012. - 560 str. : ilustr. ; 24 cm
ГОЈКОВ, Грозданка
Funkcija znanja i moralnosti / Grozdanka Gojkov, Aleksandar
Stojanović. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje
vaspitača “Mihailo Palov”, 2012. - 217 str. : ilustr. ; 24 cm

„Мени је, сиротану, моја библиотека
Била довољно велико војводство.”
(Вилијам Шекспир)
ГРАБОВАЦ, Његосава
Pouke za novo doba / Njegosava Grabovac. - Novi Sad : Nj. Grabovac, 2012. - 528 str. : ilustr. ; 24 cm
ГРЕБЕЛДИНГЕР, Слободан
Hirurgija crvuljka / autori Slobodan Grebeldinger, Branka Radojčić,
Igor Meljnikov ; urednik Slobodan Grebeldinger. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2012. - 183 str. : ilustr. ; 25 cm
ГРИГОРИЈЕ Палама, свети
Догматске и вероисповедне расправе / Свети Григорије Палама
; са грчког изворника превео С. Јакшић. - Нови Сад : Беседа, 2012.
- 564 стр. ; 21 cm
ГРИФИН, Пол
Ljutnja--- kako izlaziš na kraj s njom? / Pol i Liz Grifin ; [prevod
Kornelija Ćeran]. - Novi Sad : Elel Srbija : MBM plas, 2012. - 110 str.
; 21 cm
ГРУИЧИЋ, Зоран
Kreativna empatija : svesno pomaganje saosećanjem / Zoran
Gruičić, Dušan Gruičić. - Novi Sad : Yutopag, 2012. - 127 str. ; 21 cm
ГРУЈИЋ, Никола
Kako zeznuti profu ili kako bez učenja postati student generacije :
vodič za napredne studente / Željko Šestić ; [karikature Vladimir Stankovski]. - [3. izd.]. - Petrovaradin : Futura, 2012. - 43, 43 str. : ilustr. ;
24 cm
ГРУКИДАКИС, Николас
U zdravom telu zdrav bruh : vodič za sportske (ne)radnike ili kako
do sportskog rezultata na nesportski način / kilavio Nicolas Grukidakis.
- Petrovaradin : Futura, 2012. - 94 str. : ilustr. ; 24 cm
ГРУХОЊИЋ, Динко
Ničim izazvana zbirka : novinski eseji / Dinko Gruhonjić. - Novi
Sad : Cenzura, 2012. - 201 str. ; 21 cm
ГУГЕНБИЛ-Крајг, Адолф
Brak je mrtav živeo brak! / Adolf Gugenbil-Kreig ; [prevod Zlata
Vlajković]. - Novi Sad : Prometej, 2012. - 155 str. ; 20 cm
ГУСЛЕ у стиховима српских песника / сабрао Дејан Томић. Нови Сад : Прометеј, 2012. - 240 стр. ; 24 cm
ДА ли смо за или против генетски модификованих организама у
Србији? : округли сто / [уредник Зоран Л. Ковачевић]. - Нови Сад :
Српска академија наука и уметности, Огранак, 2012. - 47 стр. ; 23 cm
ДАБЕТИЋ,
Радомир
Који људи говоре кога када треба који : новинарска огрешења о
језик / Радомир Дабетић. - Нови Сад : Дневник, 2012. - 93 стр. ; 21 cm
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ДАНИЛОВИЋ, Бранислав
Православне цркве, водице и активности парохијана у Сомбору
: 1749-2011 / Бранислав Даниловић. - Нови Сад : Б. Даниловић,
2012. - 132 стр. : илустр. ; 21 cm
ДЕМАК, Мирослав
Једна смрт у Београду / Мирослав Демак ; превели аутор и
Зденка Валент-Белић ; [поговор Михал Бабјак]. - Нови Сад :
Градска библиотека, 2012. - 175 стр. ; 24 cm
DEMITOLOGIZACIJA religijskih narativa na Balkanu : uloga religija u (post)konfliktnom društvu i pomirenju / [priredili] Nikola
Knežević, Srđan Sremac, Goran Golubović. - Novi Sad : Centar za
istraživanje religije, politike i društva, 2012. - 254 str. ; 24 cm
ДЕСНИЦА, Владан
Владан Десница / приредио Жељко Милановић. - Нови Сад :
Издавачки центар Матице српске, 2013. - 435 стр. ; 24 cm
DEUTSCH, Gábor
Szombat - Tóra - zsinagóga / Deutsch Gábor. - Szabadka : Zsidó
Hitközség, 2012. - 19 str. : ilustr. ; 23 cm
ДИВЕРНО, Дајана
Zabranjena ljubav / Dajana Diverno. - 1. izd. - Subotica : Klub ljubitelja lepih umetnosti “Aliass” : D. Diverno, 2012. - 248 str. ; 21 cm
ДИВЕРНО, Дајана
Poslednje jutro u Beču / Dajana Diverno. - 1. izd. - Subotica : Klub
ljubitelja lepih umetnosti “Aliass” : D. Diverno, 2012. - 62 str. ; 21 cm
ДИВЕРНО, Дајана
Trijanon. Deo 1 / Dajana Diverno. - Subotica : Klub ljubitelja lepih
umetnosti “Aliass”, 2012. - 270 str. : ilustr. ; 21 cm
ДИВЕРНО, Дајана
Trijanon. Deo 2 / Dajana Diverno. - Subotica : Klub ljubitelja lepih
umetnosti “Aliass”, 2012. - 280 str. : ilustr. ; 21 cm
ДИВЕРНО, Дајана
Trijanon. Deo 3 / Dajana Diverno. - Subotica : Klub ljubitelja lepih
umetnosti “Aliass”, 2012. - 267 str. : ilustr. ; 21 cm
ДИВЈАКОВИЋ, Стеван
60 година Школе за образовање васпитача у Новом Саду /
Стеван Дивјаковић, Весна Цолић, Јован Љуштановић. - Нови Сад :
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, 2012. 96 стр. : илустр. ; 24 cm
DIGITALNE medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene.
2 / [urednici] Dubravka Valić Nedeljković, Vladimir Barović ; [prevod
Ana Halas]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije,
2012. - 254 str. : ilustr. ; 24 cm
ДИМИЋ, Жарко
Средњовековни Срем : турско освајање Срема 1521. и 1526.
године / Жарко Димић. - Нови Сад : Мало историјско друштво,
2012. - 161 стр. : илустр. ; 21 cm
ДНЕВНИК беле вране / [приредио] Родољуб Маленчић. - Нови
Сад : Градска библиотека, 2012. - 88 стр. : илустр. ; 21 cm
ДОБРИЋ, Обрад
Цртам : цртање, основни елемент ликовне уметности / Обрад
Добрић. - 1. изд. - Инђија : Дечији свет књига, 2012. - 110 стр. :
илустр. ; 24 cm
ДОВЛАТОВ, Сергеј Донатович
Kompromis / Sergej Dovlatov ; prevela sa ruskog Radmila Mečanin.
- 1. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2012. - 176 str. ; 21 cm
ДОВЛАТОВ, Сергеј Донатович
Naši / Sergej Dovlatov ; prevela sa ruskog Radmila Mečanin. - 1.
izd. - Novi Sad : Stylos art, 2012. - 116 str. ; 21 cm
DOMONKOS, István
Domi-dalok / Domonkos István ; Bicskei Zoltán rajzaival. - Zenta :
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2012. - 31 str. : ilustr. ; 23 cm
ДОНЕВСКИ, Дарко
Симетрија, спонтано нарушена / Дарко Доневски. - Вршац :
Књижевна општина Вршац, 2012. - 79 стр. ; 19 cm
ДРУЛОВИЋ, Ружица
Oda ljubavi / Ružica Drulović ; [ilustracije Silvija Vlahović]. - Novo
Miloševo : Banatski kulturni centar, 2012. - 64 str. : ilustr. ; 21 cm
ДРУШТВО архивских радника Војводине. Саветовање (2011 ;
Зрењанин)
Зборник радова са Саветовања Друштва архивских радника
Војводине, Зрењанин, 19-20. септембар 2011. / [уредник Љубица
Будаћ]. - Нови Сад : Друштво архивских радника Војводине, 2012.
- 308 стр. : илустр. ; 24 cm
ЂАКОВИЋ-Секулић, Татјана
Praktikum vežbi iz hemije : sa radnom sveskom / Tatjana Đaković
Sekulić. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2012. - 150 str. :
ilustr. ; 24 cm

ЂИЛАС, Гордана
Библиографија радова академика Милеве Првановић / Гордана
Ђилас. - Нови Сад : Српска академија наука и уметности, Огранак,
2012. - 44 стр. : слика М. Првановић ; 24 cm
ЂИЛАС, Гордана
Друге ствари : песме / Гордана Ђилас ; предговор Драгана
Белеслијин. - Нови Сад : Завод за културу Војводине, 2012. - 71 стр.
; 20 cm
ЂОРЂЕВИЋ, Дејан
Poslovno planiranje / Dejan Đorđević, Dragan Ćoćkalo. - Zrenjanin :
Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, 2012. - VI, 124 str. : tabele ; 24 cm
ЂУКИЋ, Драгутин
Саздавање, а не давање / Драгутин А. Ђукић. - Нови Сад :
Будућност, 2012. - 150 стр. ; 21 cm
ЂУКИЋ, Ђорђе
Механика / Ђорђе С. Ђукић, Теодор М. Атанацковић, Ливија Ј.
Цветићанин. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2012. - 6, IV,
397 str. : graf. prikazi ; 24 cm
ЂУКИЋ, Милорад
Rukomet / Milorad Đukić. - Novi Sad : Fakultet sporta i fizičkog
vaspitanja, 2012. - 187 str. : ilustr. ; 24 cm
E-szerelem : fiatal műfordítók antológiája / [fordította] Bognár Dorottya ... [et al.] ; [a kötetet Faragó Kornélia szerkesztette ; a szerzői életrajzokat Lábadi Dávid állította össze]. - Újvidék : Forum, 2012. - 387
str. ; 22 cm

Е, Ж, З
ЕЛЕЗОВИЋ, Слободан
Више од живота : први век биоскопа у Врбасу / Слободан Елезовић. - Врбас : Културни центар, 2012. - 152 стр. : илустр. ; 20 cm
ŽENE i diskriminacija / [urednica Danica Todorov]. - Novi Sad :
Pokrajinski ombudsman, 2012. - 75 str. : ilustr. ; 24 cm
ЖИВКОВИЋ, Александра
Горор за принцези : роман у приповедкох / Александра
Живкович. - Нови Сад : Руске слово, 2012. - 79 стр. ; 22 cm
ЖИВОТ, рад и држање домаћих Немаца (фолксдојчера) пре рата,
за време рата и за време окупације / приредио Драго Његован. Нови Сад : Прометеј : Мало историјско друштво, 2012. - 211 стр. :
илустр. ; 30 cm
ŽIVOTNE priče političarki iz Vojvodine / priredila Dijana Subotički.
- Novo Miloševo : Banatski kulturni centar ; Kikinda : Postpesimisti,
2012. - 130 str. : ilustr. ; 21 cm
ЖИВОТОПИС награђених професора за животно дело. N° 17
/ [главни уредник Десанка Божидаревић]. - Нови Сад : Удружење
универзитетских наставника и научника Војводине, 2012. - 80 стр. :
илустр. ; 24 cm
ЖИТИЈЕ и служба светом свештеномученику Теодору епископу
вршачком : месеца маја (шеснаести) двадесетидевети дан / [уредник
Нинослав Качарић]. - Вршац : Епархијски управни одбор Српске
православне епархије банатске, 2012. - 103 стр. : илустр. ; 24 cm
ЗАЛЕР, Мартина
Poljubiti Engleza / Martina Zaler ; prevela sa nemačkog Branka
Miličić. - Novi Sad : Ružno pače ; Beograd : Mono i Manjana, 2012. 181 str. ; 21 cm
ZAŠTITA, ekologija, bezbednost : tematski zbornik radova. - Novi
Sad : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2012. - 40 str. : ilustr. ;
24 cm
ZBIRKA zadataka iz fizike / Milica Vučinić-Vasić ... [et al.]. - 3. izd.
- Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2012. - 213 str. : ilustr. ; 24 cm
ЗВИЗДИЋ, Љубенко
Крадљивица снова / Љубенко Звиздић ; [поговор Павле Јанковић
Шоле, Милутин Ж. Павлов]. - Нови Сад : Media art content, 2012. 73 стр. ; 18 cm
ЗВИЗДИЋ, Љубенко
Лука Марин / Љубенко Звиздић, Марија Марин. - Београд :
Удружење новинара Србије, 2012. - 123 стр. : илустр. ; 24 cm
ЗДРАВСТВЕНО стање становништва АП Војводине 2011. године
/ аутори Арсић Миодраг ... [и др.]. - Нови Сад : Институт за јавно
здравље Војводине, 2012. - 69 стр. : илустр. ; 29 cm + 1 електронски
оптички диск (CD-ROM)
ЗДРАВСТВЕНО стање становништва града Новог Сада 2011.
године / аутори Арсић Миодраг ... [и др.]. - Нови Сад : Институт за
јавно здравље Војводине, 2012. - 134 стр. : илустр. ; 29 cm
ЗЕЛЕНОВИЋ, Драгутин М.
Projektovanje proizvodnih sistema = The design of production systems / Dragutin M. Zelenović. - 7. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih
nauka, 2012. - VII, 423 str. : ilustr. ; 24 cm

И, Ј, К
ИБРАЈТЕР, Горан
Stihije / Goran Ibrajter. - Novo Miloševo : Banatski kulturni centar,
2012. - 80 str. ; 21 cm
ИВАНОВИЋ, Оливера
Планета земља / Ивановић Оливера. - Кикинда : О. Ивановић,
2012. - 15 стр. : илустр. ; 5 cm
ИВЕТИЋ, Милош
Казна без злочина / Милош Б. Иветић ; [предговор Васо
Предојевић ; илустрације Маријан Ивковић]. - Нови Сад : СКОР,
2012. - 123 стр. : илустр. ; 21 cm
ИВКОВ-Џигурски, Анђелија
Turistička animacija / Anđelija Ivkov-Džigurski. - Novi Sad :
Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2012. - 379 str. : ilustr. ; 23 cm
IVKOVAC, Aleksandar
Fernsehen in Serbien 1988-2003 : Geschichte, Programmstrukturen,
Diskurse / Aleksandar Ivkovac. - Veternik : Expo, 2012. - 260 str. : ilustr. ; 21 cm
ИГЊАТОВИЋ, Миле
40 godina umetničkog stvaralaštva : Slobodan Bata Nedeljković /
Mile Ignjatović. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka : Muzej Vojvodine, 2012. - 144 str. : ilustr. ; 30 cm
ИЗ ризнице мултијезичке Војводине : ословљавање и
поздрављање у савременим језицима националних заједница у
Војводини / [приредиле Данијела Станојевић и Свенка Савић]. Нови Сад : Педагошки завод Војводине, 2012. - 150 стр. ; 23 cm
IZBA : 10 godina : 2000-2010 / [urednik Nebojša Marić]. - Novi Sad :
Nezavisna umetnička asocijacija Izba, 2012. - 276 str. : ilustr. ; 20 cm
ИЛИЋ, Војислав
Војислав Илић / приредила Зорица Хаџић. - Нови Сад :
Издавачки центар Матице српске, 2013. - 371 стр. ; 24 cm
ИЛИЋ, Мирослав
Vojvodina direktno / Miroslav Ilić. - Novi Sad : Vojvođanska
politikološka asocijacija : Cenzura, 2012. - 158 str. ; 20 cm
INOVATIVNI menadžment i poslovne performanse : tematski zbornik
radova. - Novi Sad : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2012. - 27
str. : ilustr. ; 24 cm
INTERNATIONAL Interdisciplinary Conference for Young Scholars in
Social Sciences and Humanities „Contexts“ (1 ; 2012 ; Novi Sad)
Programme and book of abstracts / The First International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities “Contexts”, Novi Sad, 1st December 2012. - Novi Sad : Faculty of
Philosophy, 2012. - 138 str. ; 25 cm
INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design
GRID (6 ; 2012 ; Novi Sad)
Proceedings / 6th International Symposium on Graphic Engineering
and Design GRID 2012, Novi Sad, 15-16.11.2012. ; [organizer] Faculty
of Technical Sciences, Department of Graphic Engineering and Design,
Novi Sad ; editor Dragoljub Novaković]. - Novi Sad : Fakultet tehničkih
nauka, Grafičko inženjerstvo i dizajn, 2012. - 320 str. : ilustr. ; 29 cm

„Процес читања није полусан, већ у највишем смислу вежба, напор гимнастичара.”
(Волт Витман)
INTERNATIONAL Symposium Road Accidents Prevention (11 ; 2012
; Novi Sad)
Proceedings / 11th International Symposium Road Accidents Prevention 2012, Novi Sad, 11. and 12. October 2012 ; [organizers] Faculty of
Technical Sciences, Novi Sad ... [et al.] ; [editor Milan Vujanić]. - Novi
Sad : Faculty of Technical Sciences, 2012. - 350 str. : ilustr. ; 24 cm
INTERNATIONAL Scientific Conference on Lean Technologies (1 ;
2012 ; Novi Sad)
Proceedings / 1st International Scientific Conference on Lean Technologies, LeanTech ‘12, Novi Sad, September 13-14, 2012 ; [editor Ivan
Beker]. - Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 2012. - 399 str. : ilustr. ; 24 cm
INTERNATIONAL Scientific Conference Population: Development/
Crisis (2012 ; Novi Sad)
Proceedings / International Scientific Conference Population: Development/Crisis, Novi Sad, 8. 12. 2012. ; [organizer] Faculty of Technical Sciences ; [editor] Alpar Lošonc. - Novi Sad : Faculty of Technical
Scinces, 2012. - 330 str. : ilustr. ; 24 cm
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INTERNATIONAL Scientific Conference The Bridges of Media Education (4 ; 2012 ; Novi Sad)
Book of abstracts / The Fourth International Scientific Conference The Bridges of Media Education = Knjiga sažetaka / [Četvrta
međunarodna naučna konferencija] Mostovi medijskog obrazovanja,
Novi Sad, Septembar 2012. - Novi Sad : Faculty of Philosophy, Department of Media Studies, 2012. - 47 str. ; 21 cm
INTERNATIONAL Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (2 ; 2012 ; Zrenjanin)
Proceedings / II International Conference Industrial Engineering and
Environmental Protection (IIZS 2012), Zrenjanin, 31st October 2012. ;
[organizer] Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin. - Zrenjanin :
Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, 2012. - 490 str. : ilustr. ; 30 cm
INTERNATIONAL Conference on Applied Internet and Information
Technologies (1 ; 2012 ; Zrenjanin)
Proceedings / I International Conference on Applied Internet and Information Technologies ICAIIT 2012, Zrenjanin, October 26, 2012 ;
[organizer] Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin. - Zrenjanin :
Technical faculty “Mihajlo Pupin”, 2012. - 502 str. : ilustr. ; 24 cm
ИСАКОВ, Мирјана
Da se razumemo! : priručnik o pristupačnosti / Mirjana Isakov, Slavica Marković. - Novi Sad : ŠOSO “Milan Petrović”, 2012. - 51 str. : ilustr. ; 23 cm
ИШТВАН, Марта
Kikindska galerija lica / [intervjue vodila] Marta Ištvan = Nagykikindai arcképcsarnok / [az interjúkat készítette] István Márta ; [prevod
na srpski-mađarski Marta Ištvan ; fotografije Marta Ištvan]. - Kikinda =
Nagykikinda : M. Ištvan, 2012. - 155 str. : ilustr. ; 21 cm
ИШТВАНИЋ, Живан
Uvod u istoriju knjige, biblioteka i čitaonica u Beloj Crkvi / Živan
Ištvanić. - 1. izd. - Bela Crkva : Narodna biblioteka, 2012. - 96 str. : fotogr., faks. ; 24 cm
JA to vidim ovako : priručnik o temi desnog ekstremizma namenjen
nastavnicama, nastavnicima i onima koji rade sa mladima / Svetlana Divjakov ... [et al.]. - Novi Sad : Alternativna kulturna organizacija AKO,
2012. - 42 str. : ilustr. ; 21 cm
ЈАМУШАКОВ, Ђорђе
Rimski carevi i njihov novac. Od Maksimina Tračanina do Galijena
/ Đorđe Jamušakov. - Bačka Palanka : Stanišić, 2012. - 100 str. : ilustr.
; 29 cm
ЈАЊУШЕВИЋ, Рима
Sledeće nedelje / Rima Janjušević. - Novi Sad : Vega media, 2012. 259 str. ; 21 cm
ЈЕЈТС, Бред
Čarobnjakova želja ili, Kako je oterao bljakave : priča o čaroliji u
tebi / ispričao i ilustrovao Brad Yates ; prevod Jasmina Kovačev. - Novi
Sad : Udruženje za unapređenje životnih dostignuća, 2012. - [32] str. :
ilustr. ; 21 cm
ЈЕЛАЧА, Симо
Животна прича мога оца : (романсирана биографија) / Симо
Јелача. - Нови Сад : Прометеј, 2012. - 131 стр. : ауторова слика ; 21
cm
ЈЕРЕМИЋ, Димитрије
Tehnika vezivanja hirurškog čvora / autori Dimitrije Jeremić, Pavle
Popović, Bojan Kovačević. - 2. izd. - Novi Sad : Medicinski fakultet,
2013. - 53 str. : ilustr. ; 24 cm
ЈЕРКОВИЋ, Иван
Tri imena za jedno odrastanje : Pavle, Pal, Paul / Ivan Jerković. Novi Sad : Filozofski fakultet, 2012. - 185 str. : ilustr. ; 23 cm
ЈОВАН Јовановић Змај : зборник радова / [приређивач и
уредник Јован Зивлак]. - 1. изд. - Нови Сад : Друштво књижевника
Војводине, 2012. - 217 стр. : илустр. ; 21 cm
ЈОВАНОВИЋ, Драгослав
Мале електране и обновљиви извори електричне енергије /
Драгослав Јовановић ; [цртежи Драгослав Јовановић]. - Нови Сад :
Висока техничка школа струковних студија, 2012. - 86 стр. : илустр.
; 24 cm
ЈОВИЧИЋ, Јулиана
Strategije i taktike uspešnih žena 19. veka : na tragu zlatne decenije
srpsko-nemačkih intelektualnih veza : Mina i Talfj u privatnoj prepisci /
Juliana Jovičić. - Novi Sad : Futura publikacije, 2012. - 184 str. : ilustr.
; 22 cm
ЈОКИЋ, Душко
Pesme kamenovi / Duško Jokić. - Novi Sad : D. Jokić, 2012. - 29 str.
; 21 cm
ЈОКИЋ-Каспар, Љиљана
Siroti mali milioneri / Ljiljana Jokić Kaspar. - Novi Sad : Studentski
kulturni centar, 2012. - 272 str. ; 21 cm
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ЈУХАС, Анамарија
Zbirka zadataka iz elektromagnetike / Anamarija Juhas. - 2. izd. Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2012. - 231 str. : ilustr. ; 24 cm
КАПОР, Момо
Антологија Капор : изабране странице Моме Капора / избор,
редакција, предговор и коментари Драшко Ређеп. - 2. изд. - Нови
Сад : Прометеј, 2012. - 478 стр. : илустр. ; 18 cm
КАПОР, Момо, 1937-2010
Од истог писца / Момо Капор ; приредио Ивица Доленц ;
[цртежи Момо Капор]. - 2. изд. - Нови Сад : Прометеј, 2012. - 321
стр. : илустр. ; 18 cm

„Добра књига је драгоцени животни сок
изванредног духа, чуван и похрањен за живот
вечни.”
(Милтон)
КАРАЏИЋ, Вук Стефановић
Вукова цртанка / приређивач Орлић Милош. - Инђија : М.
Орлић, 2012. - 74 стр. : илустр. ; 21 cm
КАРИН, Весна
Свадбене песме и обичаји Срба у Кикинди и околини / Весна
Карин. - Нови Сад : Академија уметности, 2012. - 171 стр. : илустр.
; 24 cm
КАСТОРИ, Рудолф
Ishrana biljaka / Rudolf Kastori, Ivana Maksimović. - Novi Sad :
Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, 2012. - 237 str. : ilustr. ; 23
cm
КИРДА Болхорвес, Владимир
Snevajući zvezdu Heuteranije : heuteranističko-beletristički venac.
17. beletristički tom, Rastvaranje vetrom i vatrom : poezija / Vladimir
Kirda Bolhorves. - 1. izd. - Novi Sad : V. Kirda Bolhorves, 2012. - 185
str. ; 21 cm
KISS, Tamás
A tükörtestvér : regény / Kiss Tamás. - Újvidék : Forum, 2012. - 267
str. ; 20 cm
КИШ, Јарослав
Glas urbanog buntovnika / Jaroslav Kiš. - Stara Pazova : J. Kiš,
2012. - 85 str. : ilustr. ; 21 cm
KLEIN, Rudolf
A szabadkai zsinagóga : a zsidó közösség, az építés, a város és
kultúrtörténeti jelentőség / Klein Rudolf ; [a fotókat készítette Klein Rudolf]. - Szabadka : Zsidó Hitközség, 2012. - 155 str. : ilustr. ; 21 cm
КЉАЈИЋ, Нада
Lutka / Nada Kljajić. - Novo Miloševo : Banatski kulturni centar,
2012. - 95 str. ; 21 cm
КЉУЧ / [ученици] ОШ “1. октобар”, Башаид ; [уредник Мишела
Толимир ; илустрације Панта Новаковић ... и др.]. - Кикинда :
Народна библиотека “Јован Поповић”, 2012. - 52 стр. : илустр. у
бојама ; 21 cm
КНЕЖЕВИЋ, Јасмина
Emocionalno opismenjavanje / Knežević Jasmina. - Subotica : J.
Knežević, 2012. - 140 str. : ilustr. ; 24 cm
КНЕЖЕВИЋ-Флорић, Оливера
Horizonti istraživanja u obrazovanju / Olivera Knežević Florić, Stefan Ninković. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju,
2012. - 228 str. ; 23 cm
КОБАЛ, Даринка
Priče ispod pokrivača / Darinka Kobal ; prevod Danijela Janković
; ilustracije Erna Kovač. - Novi Sad : Studio Moderna, 2012. - 40 str. :
ilustr. ; 24 cm
КОВАЧЕВ, Татјана
Igrica lavirint / Tatjana Kovačev. - 1. izd. - Karavukovo : T. Kovačev,
2012. - 67 str. : ilustr. ; 21 cm
КОВАЧЕВИЋ, Илија М.
Integrali funkcija više promenljivih i teorija polja / Ilija M.
Kovačević, Vojislav S. Marić, Nebojša M. Ralević. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2012. - 123 str. : ilustr. ; 24 cm
КОВАЧИЋ, Василије
Беседа о добровољним прилозима = Слово о доброхотныхъ
даяніихъ / Василије Ковачић = Васїлїе Ковачичъ ; приредио Милан
Степановић ; [преводилац са славеносербског Војислав Вуканић].
- Сомбор : Педагошки факултет ; Будимпешта : Српски институт,
2012. - 73 стр. : илустр. ; 27 cm

КОВАЧИЋ, Ивана
Zbirka zadataka iz statike I / Ivana Kovačić, Zvonko Rakarić. - 3.
izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2012. - 224 str. : ilustr. ; 24
cm
КОЗМИДИС-Петровић, Ана
Техничка физика / Ана Козмидис-Петровић. - 3. изд. - Нови Сад
: Факултет техничких наука, 2012. - 240 str. : ilustr. ; 24 cm
КОИРЕ, Александар
Од затвореног света до бесконачног свемира / Александар
Коире ; превео с енглеског и предговор написао Сретен
Стојановић. - Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, 2012. - 287 стр. ; 22 cm
KONTEXTUS-konferencia (7 ; 2012 ; Újvidék)
Utazás - megértés - identitás : rezümékötet / 7. Kontextus-konferencia 2012, [Újvidék] ; [szervezők Bölcsészettudományi Kar, Magyar
Nyelv és Irodalom Szak, Újvidék [és] Vajdasági Magyar Felsőoktatási
Kollégium, Újvidék ; szerkesztette Csányi Erzsébet]. - Újvidék : Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 2012. - 36 str. ; 21 cm
KONFERENCIA muzikológov a hudobných odborníkov (7 ; 2011 ;
Nový Sad)
Slovenská hudba vo Vojvodine 2011 : zborník prác 7. konferencie
muzikológov a hudobných odborníkov, Nový Sad, 12. novembra 2011
[na tému] Zborový spev vojvodinských Slovákov / [editorka Milina
Sklabinská]. - Nový Sad : Národnostná rada slovenskej národnostnej
menšiny v Srbsku : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2012. 95 str. : ilustr. ; 20 cm
КОНФЕРЕНЦИЈА Дигитална обрада говора и слике (9 ; 2012 ;
Ковачица)
Zbornik radova / Deveta konferencija Digitalna obrada govora i
slike DOGS 2012, Kovačica, 4, 5. i 6. oktobar 2012 ; [organizator]
Fakultet tehničkih nauka ... [et al.]. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2012. - 193 str. : ilustr. ; 29 cm
KOPILOVIĆ, Jakov
Molitve vremena sadašnjeg : izabrane pjesme / Jakov Kopilović ;
[izabrao i uredio Milovan Miković]. - Subotica : Hrvatska riječ, 2012. 156 str. : ilustr. ; 21 cm
КОСТИЋ, Лаза
Књига о Змају / Лаза Костић ; приредио Миливој Ненин. - Нови
Сад : Издавачки центар Матице српске, 2013. - 456 стр. ; 24 cm
КОСТОВИЋ, Светлана
Pedagog i pedagoške dimenzije menadžmenta / Svetlana Kostović,
Milka Oljača. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2012. - 172 str. : tabele
; 23 cm
КОШНИЧАР, Софија
Иперборео међу женама : женски интервјуи Милоша
Црњанског - Где живи најсрећнија жена Југославије : контекст,
текст, интертекст / Софија Кошничар. - Нови Сад : Филозофски
факултет, 2012. - 249 стр. ; 24 cm
KRASNIĆI, Alija
Angluno alavari e avrune alavengo ane rromani ćhib = Prvi rečnik
stranih reči u romskom jeziku / gatisarda, priredio Alija Krasnići. Subotica : Rromane pustika = Romske knjige, 2012. - 533 str. ; 25 cm
KRASNIĆI, Alija
Angluno rromano-srbikano, srbikano-rromano alavari = Prvi romsko-srpski, srpsko-romski rečnik / Alija Krasnići. - Subotica : Rromane
pustika = Romske knjige, 2012. - 883 str. ; 25 cm
КРИВОКАПИЋ, Бојан
Trči Lilit, zapinju demoni : omnibus / Bojan Krivokapić. - Kikinda :
Narodna biblioteka “Jovan Popović”, 2013. - 117 str. ; 18 cm
КРИВОКУЋА, Биљана
Илустровани речник енглеског језика / [Биљана Кривокућа ;
речник појмова Душанка Вујовић ; илустрације Лазо Сатмари]. Београд : Либер, 2012. - 93 стр. : илустр. у бојама ; 21 x 24 cm
КУЗМАНОВИЋ, Синиша
Машински елементи : обликовање, прорачун и примена /
Синиша Кузмановић. - Нови Сад : Факултет техничких наука,
2012. - 394 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm
КУЛИЋ, Бранка
Дворци и летњиковци Војводине / Бранка Кулић. - Нови Сад
: Покрајински завод за заштиту споменика културе : Платонеум,
2012. - 317 стр. : илустр. ; 28 cm
КУЛИЋ, Мирко
Пореско право / Мирко Кулић. - Нови Сад : Правни факултет за
привреду и правосуђе, 2012. - XVI, 483 стр. ; 24 cm
КУЛИЋ, Мирко
Управно право / Мирко Кулић. - Нови Сад : Правни факултет за
привреду и правосуђе, 2012. - XIII, 296 стр. ; 24 cm

КУЛИЋ, Ратомир
Цртеж : кôд за разумевање стваралаштва Петра Добровића /
Ратомир Кулић. - Нови Сад : Галерија Матице српске, 2012. - 136
стр. : илустр. ; 24 cm
КУЉАНЧИЋ, Живојин
Имаш главу, мисли њоме : афоризми / Живојин Куљанчић ;
[карикатуре Сава Куљанчић]. - Петроварадин : Alfagraf, 2012. - 92
стр. : илустр. ; 21 cm
КУМОВИЋ, Милан
Фудбалски клуб “Будућност” - Младеново / Милан Кумовић. Бачка Паланка : Логос, 2012. - 388 стр. : илустр. ; 24 cm

Л, Љ, М
ЛАБУДОВИЋ, Горан
Тајнопис / Горан Лабудовић Шарло. - Врбас : Народна
библиотека “Данило Киш”, 2012. - 80 стр. ; 21 cm
ЛАЗАР, Ерне
Tekstilna industrija regiona Srednji Banat : u vremenu od kraja 19.
veka do početka 21. veka / tekst Erne Lazar, Milorad Martinov, Radoslav Pavlović. - Zrenjanin : Art concept, 2012. - 36 str. : ilustr. ; 21 cm
ЛАЗИЋ, Радмила
Мислити себе / Радмила Лазић. - Вршац : Књижевна општина
Вршац, 2012. - 136 стр. ; 19 cm
ЛАЗИЋ-Живковић, Љиљана
Životni put jedne učiteljice / Ljiljana Lazić-Živković. - Međa : Lj.
Lazić-Živković, 2012. - 162 str. : ilustr. ; 21 cm
ЛАЗОР, Марија
Asistivna tehnologija u školi / Mirjana Lazor, Mirjana Isakov, Nevena Ivković. - Novi Sad : Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović” sa domom učenika, 2012. - 47 str. : ilustr. ; 24 cm
ЛАМАРШ, Каролина
Pisma iz hladne zemlje : roman / Karolina Lamarš ; prevod sa francuskog Anđa Petrović. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2013. - 141 str. ;
21 cm
ЛАМБИЋ, Мирослав
Инжењерске методе / Мирослав Ламбић, Драган Ћоћкало. - 3.
изд. - Зрењанин : Технички факултет “Михајло Пупин”, 2012. - 245
стр. : граф. прикази ; 24 cm
ЛАМПЕ, Рок
Pravo Evropske unije : praktikum / Rok Lampe. - Novi Sad :
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, 2012. - 111 str. ; 24
cm
LANG-Owen, Luisa
Des Bischofs Kleid / Luisa Lang Owen ; Holzschnitte von Robert
Hammerstiel. - Novo Miloševo : Banater Kultur-Zentrum, 2012. - 70
str. : ilustr. ; 21 cm
ЛЕКИЋ, Миле
Čamci : konstrukcija / Lekić Mile. - Novi Sad : Lem hidropro, 2012.
- 900 str. : ilustr. ; 30 cm
ЛЕМАН, Андреас К.
Psihologija za muzičare : razumevanje i sticanje veština / Andreas
K. Leman, Džon E. Sloboda, Robert H. Vudi ; prevod sa engleskog
Goran Kapetanović. - Novi Sad : Psihopolis institut ; Beograd : Univerzitet umetnosti, 2012. - 303 str. : ilustr. ; 23 cm
LÉPHAFT, Pál
Végvári panoptikum : kismagyar vajdasági leltár. 2. / [a portrékat elképzelte, írta és rajzolta] Léphaft Pál. - Újvidék : Forum, 2012. [208] str. : ilustr. ; 23 cm
LETIĆ, Duško
Defining the risk of realisation of the flow times of materials in
project managing in production : scientific monograph / Duško Letić.
- Zrenjanin : Technical faculty “Mihailo Pupin”, 2012. - 51 str. : graf.
prikazi ; 24 cm

„Књиге су бесмртни синови који обоготворују своје очеве.”
(Платон)
ЛИПОВЕЦКИ, Жил
Globalni ekran : od filma do smartfona / Žil Lipovecki, Žan Seroa ;
prevele s francuskog Biljana Tutorov, Mira Popović. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2012. - 340 str. ; 20 cm
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ЛОВРЕКОВИЋ, Зоран
Upravljanje znanjem / Zoran Lovreković. - Novi Sad : Visoka
tehnička škola strukovnih studija, 2012. - 261 str. : ilustr. ; 24 cm
ЛОМПАР, Мило
Дух самопорицања : у сенци туђинске власти / Мило Ломпар. 3. допуњено изд. - Нови Сад : Orpheus, 2012. - 631 стр. ; 21 cm
ЛОПУШИНА, Марко
Убице у име државе / Марко Лопушина. - Нови Сад : Прометеј,
2012. - 596 стр. : фотогр. ; 21 cm
A MAGYAR nyelv a többnyelvű Vajdaságban. 2. köt., Állandó és
változó a nyelvben / [szerkesztő Bene Annamária]. - Szabadka : Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2012. - 152 str. : graf. prikazi ; 23 cm
A MAGYAR nyelv a többnyelvű Vajdaságban. 2. [köt.], Állandó és
változó a nyelvben : programfüzet és rezümékötet / [szerkesztő Bene
Annamária]. - Szabadka : Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2012. 23 str. ; 23 cm
A MAGYAR Tudomány Napja a Délvidéken : 2011 / [szerkesztő
Szalma József]. - Újvidék : Vajdasági Magyar Tudományos Társaság,
2012. - 650 str. : ilustr. ; 24 cm
МАГАРАШЕВИЋ, Мирко
Турска писма : путописи / Мирко Магарашевић. - Нови Сад :
Академска књига, 2012. - 267 стр. : илустр. ; 21 cm
МАЈСНЕР, Волфганг
Vademekum : tehnički podaci za tehnologiju prerade žita i stočne
hrane. Deo 3, Transportna tehnika / Wolfgang Meißner ; prevodilac
Milenko Martinov. - Novi Sad : Mlinpek zavod, 2012. - 120 str. : ilustr.
; 24 cm
МАКСИМОВИЋ, Богдан
Портрет ветра / Богдан Максимовић. - Нови Сад : Прометеј,
2012. - 241 стр. ; 21 cm
MALA škola aranžiranja cveća / Jasna Atanacković ... [et. al.] ; [autor crteža Marinko Lebović ; fotografije Branko Vujkov]. - 2. izd. Sremski Karlovci : Каирос ; Novi Sad : Pokret gorana Novog Sada,
2012. - 64 str. : ilustr. ; 20 cm
МАРЕТИЋ, Ратко
Збирка решених задатака из отпорности материјала / Ратко Б.
Маретић. - 2. изд. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2012. VI, 427 стр. : граф. прикази ; 24 cm
МАРИНКОВИЋ, Лада
Uloga oca u formiranju identiteta adolescenata / Lada Marinković. Novi Sad : Mediterran publishing, 2012. - 124 str. : ilustr. ; 24 cm
МАРИНКОВИЋ, Милан
Породично двориште / Милан Маринковић. - Лаћарак : AM
graphic, 2012. - 95 стр. ; 23 cm
MARINŠEK-Nikolić, Mirjana
Dieses kleine Kino in unseren Köpfen / Mirjana Marinšek Nikolić ;
Übersetzung Johann Lavundi. - Novo Miloševo : Banater Kultur-Zentrum, 2013. - 84 str. ; 21 cm
МАРИЋ, Александар
Менаџмент квалитета у логистици : квалитет логистичких
процеса у пекарској индустрији / Александар Н. Марић. - Нови
Сад : Научни институт за прехрамбене технологије, 2012. - 338
стр. : илустр. ; 24 cm
МАРКОВИЋ, Ана
Српски језик : приручник 1 : фонетика, фонологија, правопис /
Ана Марковић. - Нови Сад : Знатижеља, 2012. - 155 стр. : илустр.
; 25 cm
МАРКОВИЋ, Жељко
Bratstvo mermernog krsta : kako su strašni ljudi sa Krsta i članovi
Književnog kluba sahranili Martina Hercla : roman / Željko Marković.
- 2. izd. - Novi Sad : Ž. Marković, 2012. - 266 str. ; 24 cm
МАРКОВИЋ, Маја
Uporedna proučavanja vokala engleskog i srpskog jezika: između
univerzalnog i specifičnog / Maja Marković. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za anglistiku, 2012. - 217 str. ; 25 cm
МАРЧЕТИЋ, Дарко
Primena mikroprocesora u elektroenergetici : praktikum laboratorijskih vežbi / Darko Marčetić, Vlado Porobić. - 2. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2012. - IV, 171 str. : ilustr. ; 24 cm
MATIJEVIĆ, Milovan
ICT in Serbia : at a glance / [authors Milovan Matijević, Milan
Šolaja]. - Zrenjanin : TV studio “Bečkerek”, 2013. - 68 str. : ilustr. ; 21
cm
MEDIJI na manjinskim jezicima u predizbornoj kampanji 2012 : rezultati monitoringa Nezavisnog društva Vojvodine / [urednik Nedim
Sejdinović]. - Novi Sad : Nezavisno društvo novinara Vojvodine, 2012.
- 93 str. : ilustr. ; 17 cm
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MEDICINA između etike i korupcije / [autori Vladimir Jokanović ...
[et al.] ; urednik Vladimir Jokanović]. - Čenej : Autopublic - Vlaović,
2012. - 140 str. : ilustr. ; 31 cm
МЕЂУНАРОДНА интердисциплинарна стручно-научна
конференција Васпитно-образовни и спортски хоризонти (5 ; 2012
; Суботица)
Зборник резимеа / 5. међународна интердисциплинарна стручнонаучна конференција “Васпитно-образовни и спортски хоризонти”,
Суботица, 11. и 12. мај 2012. год. = Collected abstracts / V International Interdisciplinary Professional Scientific Conference “New horizons in education, culture and sports”, Subotica, 11-12 May, 2012
; [уредник, editor Веселин Бунчић]. - Суботица : Висока школа
струковних студија за образовање васпитача и тренера, 2012. - 192
стр. : илустр. ; 25 cm
МЕЂУНАРОДНА конференција гимназија 3К (3 ; 2012 ; Нови Сад)
Kultura, komunikacija, kompjuter : zbornik radova / [Treća
međunarodna konferencija gimnazija 3K, Novi Sad, 2012 ; prevod Kristina Vukelić, Sofija Trklja, Tamara Popović]. - Novi Sad : Pedagoško
društvo Vojvodine : Gimnazija “Isidora Sekulić”, 2012. - 147 str. : ilustr.
; 23 cm
МЕЂУНАРОДНА научна конференција Безбедносни инжењеринг
(3 ; 2012 ; Нови Сад)
Зборник радова / 3. међународна научна конференција
Безбедносни инжењеринг и 13. међународна конференција Заштите
од пожара и експлозије, Нови Сад, 18-19. октобар 2012. = Proceedings / 3rd International Scientific Conference on Safety Engineering
and 13th International Conference [on] Fire and Explosion Protection,
Novi Sad, October 18-19, 2012 ; [организатори] Висока техничка
школа струковних студија, Нови Сад [и] Технички универзитет,
Технолошки факултет за прераду дрвета, Одсек заштите од пожара,
Зволен [и] Факултет техничких наука, Департман за инжењерство
заштите животне средине, Нови Сад. - Нови Сад : Висока техничка
школа струковних студија, 2012. - XVI, 422 стр. : илустр. ; 25 cm
1 електронски оптички диск (CD-ROM) : текст, слика ; 12 cm
МЕЂУНАРОДНА научна конференција ИНДИС (12 ; 2012 ; Нови
Сад)
Knjiga rezimea = Book of abstract / 12. međunarodna naučna konferencija INDIS 2012, Novi Sad, 28-30. novembar 2012. ; [organizator] Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju ;
urednici Vlastimir Radonjanin, Radomir Folić, Đorđe Lađinović. - Novi
Sad : Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 2012. - 192 str. ; 24 cm
МЕЂУНАРОДНА научна конференција Правно-економски аспекти
екологије (2012 ; Нови Сад)
Zbornik radova = A collection of papers / Međunarodna naučna konferencija Pravno-ekonomski aspekti ekologije, Novi Sad, 2012 ; [urednici Larisa Jovanović ... [et al.]]. - Novi Sad : Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće
kadrove ; Beograd : Fakultet za strateški i operativni menadžment :
Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica,
2012. - 124 str. : ilustr. ; 24 cm
МЕЂУНАРОДНА научно-стручна конференција Обновљиви и
расположиви извори енергије (1 ; 2012 ; Андревље)
Zbornik radova = Proceedings / Prva međunarodna naučno-stručna
konferencija Obnovljivi i raspoloživi izvori energije, Fruška gora, Andrevlje, 9-11. oktobar 2012 ; [urednik Dragutin Zelenović]. - 1. izd. Novi Sad : Međunarodna tehnološko-menadžerska akademija, 2012. 255 str. : ilustr. ; 30 cm
МЕЂУНАРОДНИ интердисциплинарни симпозијум Екологија,
спорт, физичка активност и здравље младих (20 ; 2012 ; Нови Сад)
Zbornik sažetaka = Summary / Dvadeseti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih = 20th International Interdisciplinary Symposium Ecology, Sport,
Physical Activities and Health of Youth ; urednici, editors Branko
Krsmanović, Tibor Halaši, Milan Dolga. - Novi Sad : Novosadski maraton, 2012. - 74 str. ; 25 cm
MELEGOVÁ-Melichová, Katarína
Čarovná nit v ruke ženy : monografia k 90. výročiu organizovaného
pôsobenia petrovských žien / Katarína Melegová-Melichová ; [fotografie Ján Diňa, Olja Torday]. - Báčsky Petrovec : Matica slovenská v
Srbsku, 2012. - 120 str. : ilustr. ; 21 cm
MENADŽMENT i sigurnost - upravljanje ljudskim resursima i sigurnost : tematski zbornik radova. - Novi Sad : Visoka tehnička škola
strukovnih studija, 2012. - 43 str. : ilustr. ; 24 cm
МЕРЛО-Понти, Морис
Vidljivo i nevidljivo / Moris Merlo-Ponti ; prevela s francuskog
Kristina Bojanović. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2013. - 290 str. ;
21 cm

МИЗ, Роман
Енциколопедийни прегляд християнскей култури : вибрани
релиґийни поняца / пририхтал Роман Миз. - 1. вид. - Нови Сад :
Руске слово : Грекокатолїцка парохия Св. Петра и Павла, 2012. 303 стр. ; 22 cm
МИКИЋ-Антонић, Бранислава
Некропола из периода аварске доминације : локалитет
Пионирска улица у Бечеју / Бранислава Микић Антонић. - Бечеј :
Градски музеј, 2012. - 124 стр. : илустр. ; 24 cm
МИЛЕНКОВИЋ, Божидар
Marketing / Božidar S. Milenković, Milijanka C. Ratković. - Sremski
Karlovci : Cekom, 2012. - 342 str. : ilustr. ; 25 cm
МИЛИЋЕВИЋ, Веселин
Обијање о главу / Веселин Милићевић ; [илустрације Љубомир
Сопка]. - Врбас : Народна библиотека “Данило Киш”, 2012. - 75
стр. : илустр. ; 21 cm
МИЛКОВ, Драган, 1954Управно право. [Књ.] 1, Уводна и организациона питања /
Драган Милков. - (7. измењено и допуњено изд.). - Нови Сад :
Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2012. - 222 стр. ;
23 cm
MILOŠEVIĆ, Dragan
System reliability in energetics / Dragan Milošević, Živoslav
Adamović, Aleksandar Ašonja. - Novi Sad : Serbian academic center,
2012. - 158 str. : graf. prikazi ; 24 cm
МИЉКОВИЋ, Драгутин
Mala gostiona Palić = Kisvendéglő Palics = The Little Tavern Palich : 1852-2012 / Dragutin Miljković. - Palić : Elitte, 2012. - 216 str. :
ilustr. ; 21 cm
МИОЧИНОВИЋ, Зора
Кокошке у фризерском салону : примери добре праксе
драмског стваралаштва у нижим разредима основне школе / Зора
Миочиновић. - Инђија : ОШ “Душан Јерковић”, 2012. - 72 стр. :
илустр. ; 21 cm
МИХАИЛОВИЋ, Драгутин
Практикум из метеорологије / Драгутин Т. Михаиловић,
Бранислава Лалић, Илија Арсенић. - Нови Сад : Пољопривредни
факултет, 2012. - 262 стр. : илустр. ; 24 cm
МИШКОВИЋ, Анђелко
Priručnik za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru : (kupus,
salata, krastavac, paprika, paradajz, tikvice, plavi patlidžan) / Anđelko
Mišković. - Novi Sad : Tampograf, 2012. - 162 str. : ilustr. ; 24 cm
МИШКОВИЋ, Милан
Metodologija istraživanja u obrazovanju / Milan M. Mišković. - 2.
prošireno izd. - Novi Sad : Pedagoško društvo Vojvodine, 2012. - 238
str. : ilustr. ; 23 cm
МЛАДЕНОВ, Владимир
Деспот : апсолутни господар / Владимир Младенов ; [илустратор
Станка Младенов]. - 2. изд. - Лаћарак : AM graphic, 2012. - 76 стр. :
илустр. ; 21 cm
МОНОГРАФИЈА Техничке школе у Ади : 1962-2012 /
[преводиоци Гаврић Угарак Наталија, Вера Кузма] = Az adai
Műszaki Iskola jubileumi emlékkönyve : 1962-2012 / [fordítók Gavrić
Ugarak Natalija, Vera Kuzma]. - Бечеј : Пролетер, 2012. - 408 стр. :
илустр. ; 24 cm
МОРЕЛ, Жан Пјер
Неподношљиви роман : књижевна интернационала и
Француска : 1920-1932 / Жан-Пјер Морел ; превела с француског
Горана Продановић. - Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, 2013. - 527 стр. ; 23 cm
МУНИТЛАК-Ивановић, Оља
Strategijski menadžment / Munitlak Ivanović Olja. - 3. izd. - Sremska Kamenica : Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, 2012.
- VI, 312 str. : ilustr. ; 24 cm

Н, Њ, О
НАСТОВИЋ, Иван
Zapisi o nesanici Ive Andrića u svetlu dubinske psihologije / Ivan
Nastović ; predgovor Nikola Milošević. - 2. prerađeno i dopunjeno izd. Novi Sad : Prometej, 2012. - 180 str. : slika I. Andrića ; 20 cm
НАСТОВИЋ, Иван
Psihologija snova i njihovo tumačenje / Ivan Nastović ; predgovor
Nikola Milošević. - 6. prerađeno i prošireno izd. [sa šest novih poglavlja]. - Novi Sad : Prometej, 2012. - 1133 str. ; 21 cm
НАУЧНА конференција “200 година Српске препарандије у
Сентандреји и Сомбору” (2012 ; Сомбор)
Зборник резимеа / Научна конференција са међународним

учешћем “200 година Српске препарандије у Сентандреји и
Сомбору”, Сомбор 22-23. децембра 2012 ; организатор скупа
Педагошки факултет у Сомбору = Book of abstracts / Scientific conference with international participation “200 years of Serbian Preparandia in Szentendre and Sombor, Sombor, December 22nd and 23nd 2012
; organizer Faculty of Education in Sombor. - Сомбор : Педагошки
факултет, 2012. - 127 стр. ; 24 cm
НАУЧНИ скуп ловства и ловног туризма (1 ; 2012 ; Жагубица)
Zbornik radova / Naučni skup lovstva i lovnog turizma sa
međunarodnim učešćem, 9-10. jun 2012, Žagubica ; [glavni urednik Risto Prentović]. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo ; Žagubica : Lovačko
udruženje “Jovan Šerbanović”, 2012. - 255 str. : ilustr. ; 21 cm
НАУЧНО-стручни скуп Засавица (2012 ; Сремска Митровица)
Zbornik 2012 / [Naučno-stručni skup Zasavica 2012, Sremska
Mitrovica, novembar 2012. godine ; organizator Pokret gorana Sremska Mitrovica, Specijalni rezervat prirode Zasavica, suorganizatori [!]
Pokrajinski zavod za zaštitu prirode ; urednik Slobodan Simić]. - Sremska Mitrovica : Pokret gorana, 2012. - 248 str. : ilustr. ; 25 cm
НАУЧНО-стручни скуп Предузетништво, инжењерство и
менаџмент (3 ; 2012 ; Зрењанин)
Zbornik apstrakata / III naučno stručni skup Preduzetništvo,
inženjerstvo i menadžment, tema “Jačanje regionalne konkurentnosti u
uslovima tranzicije”, Zrenjanin, 8. 12. 2012. god. ; [urednici Smiljana
Mirkov, Robert Molnar]. - Zrenjanin : Visoka tehnička škola strukovnih
studija, 2012. - VI, 58 str. : ilustr. ; 25 cm
НАЦИОНАЛНА конференција “Заштита на раду у индустрији,
пољопривреди, саобраћају и комуналној делатности” (2012 ; Тара)
Zbornik radova / Nacionalna konferencija sa međunarodnim
učešćem “Zaštita na radu u industriji, poljoprivredi, saobraćaju i komunalnoj delatnosti”, Tara, 02-06. oktobar 2012. ; [organizatori] Savez
zaštite na radu Vojvodine [i] Fakultet tehničkih nauka, Departman za
zaštitu životne sredine i zaštitu na radu ; [urednici Suzana Savić, Dragan Spasić]. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Departman za zaštitu
životne sredine i zaštitu na radu, 2012. - 232 str. : ilustr. ; 25 cm

„Од много књига постајемо расејани.”
(Плутарх)
NEGYELA, László Márk
Újratervezés / Negyela László Márk. - Szabadka : Zsidó Hitközség,
2012. - 128 str. : ilustr. ; 14 x 21 cm
НИКОЛИЋ, Милан
Metode odlučivanja / Milan Nikolić. - 2. izd. - Zrenjanin : Tehnički
fakultet “Mihajlo Pupin”, 2012. - 238 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm
НИКОЛИЋ, Милан
Odnosi s javnošću / Milan Nikolić. - Zrenjanin : Tehnički fakultet
“Mihajlo Pupin”, 2012. - 119 str. : graf. prikazi ; 24 cm
НИКОЛИЋ, Милан
Ланац љубави : духовна бајка / Милан Николић Изано ;
[илустратор Вујадин Радовановић]. - Нови Сад : Прометеј, 2012. 217 стр. : илустр. ; 24 cm
НИКОЛИЋ, Милица
Беба је стигла! / Милица Николић ; [илустрације Зоран
Михаиловић]. - Шимановци : Драгсвет, 2012. - 24 стр. : илустр. ; 20
cm
НИКОЛИЋ, Радислав С.
Трагом хероја и мученика / Радислав С. Николић Беле. - Нови
Сад : Р. Николић, 2012. - 319 стр. : илустр. ; 24 cm
NINE Serbian poets : anthology of contemporary Serbian poetry = Девет српских песника : антологија новије српске поезије /
састављач и писац поговора Владимир Гвозден. - 1. изд. - Нови Сад
: Адреса, 2012. - 339 стр. ; 20 cm
НОВАКОВИЋ, Јелена
Intertekstualna istraživanja / Jelena Novaković. - Sremski Karlovci
; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2012. - 328 str.
; 18 cm
НОВЕМБАРСКИ дани у Новом Саду 1918 : зборник радова
са стручно-научног скупа одржаног 8. новембра 2012. године /
уредници Драго Његован, Хаџи Зоран Лазин. - Нови Сад : Мало
историјско друштво, 2012. - 181 стр. : илустр. ; 21 cm
ЊАРАДИ, Славко
Сто речи, један живот / Славко Њаради. - Падеј : С. Њаради,
2012. - 98 стр. ; 27 cm
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О Павлу Бељанском : сећања и писма / [приредила] Вера
Јовановић. - Нови Сад : Тиски цвет, 2012. - 227 стр. : слика П.
Бељанског ; 21 cm
O podunavskim Švabama = Über die Donauschwaben = About Danube Swabians / prevod, übersetzung, translation Manfred Prokop, Erika
Banski. - Zrenjanin : Mandragora film, 2012. - 271 str. ; 19 cm
ОБАДОВИЋ, Душанка
Практикум једноставних експеримената у настави физике /
Душанка Ж. Обадовић, Ивана Ранчић. - Нови Сад : Природноматематички факултет, Департман за физику, 2012. - 134 стр. :
илустр. ; 29 cm
OGLINZILE caleidoscopului : antologia primelor fascinaţii / selecţie
de Ioţa Bulic ... [et al.]. - Panciova : Libertatea, 2012. - 208 str. : ilustr.
; 20 cm
ORGANIZACIONO ponašanje / Dušan Jarić ... [et al.]. - Novi Sad :
Europromet, 2012. - 280 str. : ilustr. ; 24 cm
ОТАШЕВИЋ, Ђорђе
Фразеолошки речник српског језика / Ђорђе Оташевић. - Нови
Сад : Прометеј, 2012. - 1045 стр. ; 21 cm
ОЧУВАЊЕ и унапређење земљишта под виноградима Републике
Србије / аутори Јордана Нинков ... [и др.]. - Нови Сад : Институт за
ратарство и повртарство, 2012. - 46 стр. : илустр. ; 29 cm

П, Р, С
ПАЛ, Тибор
Mađarsko političko javno mnjenje i srpsko pitanje na Balkanu 19031914 / Pal Tibor. - Novi Sad : Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, 2012. - 215 str. ; 25 cm
PAP, Miroslav, st.
Desať rokov festivalu Rozospievaný Sriem / [autor Miroslav Pap st.].
- Stará Pazova : Miestny odbor Matice slovenskej, 2012. - 80 str. : ilustr. ; 21 cm
PÁSZTOR Kicsi, Mária
A mai vajdasági magyar napi sajtó és elektronikus média informatív
szövegeinek szintaktikai, intonációs és kommunikatív jellemzői = (Komunikativne osobine sintaktičke i intonacijske strukture informativnih
tekstova u aktuelnoj vojvođanskoj mađarskoj dnevnoj štampi i elektronskim medijima) / Pásztor Kicsi Mária. - Újvidék : Bölcsészettudományi
Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2012. - 351 str. ; 25 cm
PÄŤ DESIAT rokov vysokoškolskej slovakistiky v Novom Sade =
Педесет година високошколске словакистике у Новом Саду / [redakcia Michal Týr, Adam Svetlík, Zuzana Týrová]. - Nový Sad : Slovakistická vojvodinská spoločnosť, 2012. - 106 str. : ilustr. ; 24 cm
ПАУНОВИЋ, Добривој
Primarijus dr Vinko Lušić-Matković : 1861-1931 / Dobrivoj
Paunović, Zlatimir Kecmanović. - Zrenjanin : Art projekt ; Beograd :
Udruženje oftalmologa Srbije, 2012. - 64 str. : ilustr. ; 21 cm
PEDAGOŠKI pluralizam i filozofija obrazovanja : zbornik radova
/ [glavni urednik Radovan Grandić]. - Novi Sad : Filozofski fakultet,
Odsek za pedagogiju, 2012. - 194 str. ; 23 cm
ПЕРИШИЋ, Иван
Између раних звезда / Иван Перишић. - Бачка Паланка :
Књижевни клуб “Дис”, 2012. - 100 стр. : илустр. ; 21 cm
ПЕТО годишње доба : [зборник одабраних радова са Књижевног
конкурса “Банатско перо”, Библиотеке “Бранко Радичевић” и Клуба
књиге “Бранко Радичевић” Житиште] / [уредник Весна Ћук]. Житиште : Библиотека “Бранко Радичевић”, 2012. - 154 стр. ; 21 cm
ПЕТРИЋ, Миленко
Приручник за примену регресионе анализе у процени ризика
настанка пожара / Миленко Петрић. - Нови Сад : Висока техничка
школа струковних студија, 2012. - 81 стр. : илустр. ; 24 cm
ПЕТРОВИЋ, Александар
Цртанка. 1, Игром до знања / Александар Петровић. - 1. изд. Инђија : Дечији свет књига, 2012. - 75 стр. : илустр. ; 21 cm
ПЕТРОВИЋ, Александар
Цртанка. 3, Приче о Светом Сави / Александар Петровић. - 1.
изд. - Инђија : Дечији свет књига, 2012. - 75 стр. : илустр. ; 21 cm
ПЕТРОВИЋ, Александар М.
Историја идеја философије политике : студије социјалних и
политичких теорија: монографија античких, средњовековних и
модерних идеја / Александар М. Петровић. - Косовска Митровица :
Филозофски факултет ; Нови Сад : Култура полиса, 2012. - 296 стр.
: илустр. ; 25 cm
ПЕТРОВИЋ, Весна
Psihičko zdravlje i blagostanje / Vesna Petrović. - Novi Sad :
Fakultet za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”, 2012. - 327
str. ; 24 cm
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ПЕТРОВИЋ, Илија
Српско питање на низбрдици / Илија Петровић. - Нови Сад : И.
Петровић, 2012. - 371 стр. ; 21 cm
ПЕТРОВИЋ, Стеван
Сто година ловства у Чуругу / Стеван Петровић, Владимир
Баровић. - Нови Сад : Тиски цвет, 2012. - 226 стр. : илустр. ; 25 cm
ПЕТРУЦО, Ђузепе
Leonardo u Kikindi / [autori izložbe Đuzepe Petruco, Mario Donadoni ; autor uvodnog teksta Katarina Dobrić]. - Kikinda : Narodni
muzej, 2012. - [28] str. : ilustr. ; 24 cm
ПЕШИКАН-Љуштановић, Љиљана
Госпођи Алисиној десној нози : огледи о књижевности за децу
/ Љиљана Пешикан Љуштановић. - Нови Сад : Змајеве дечје игре,
2012. - 151 стр. ; 21 cm
ПЕШИЋ, Душка
Matematika sa zbirkom rešenih zadataka / Duška Pešić. - Sremska
Mitrovica : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača,
2012. - 203 str. : graf. prikazi ; 24 cm
ПЕШКАНОВ, Весна
Моји снови / Весна Пешканов. - Бачка Паланка : Омладински
клуб, 2012. - 68 стр. ; 21 cm
ПЛАВША, Нада
Хигијена и превентива болести / Нада П. Плавша. - Нови Сад :
Пољопривредни факултет, 2012. - 239 стр. : илустр. ; 24 cm
PLÁŠŤbohyne : výber z poetyckej tvorby slovenských autoriek z
Maďarska, Rumunska, Slovenska a zo Srbska / editorka Viera Benková
; [ilustrovala Mária Štefanková]. - Báčsky Petrovec : Matica slovenská
v Srbsku, 2012. - 280 str. : ilustr. ; 23 cm
ПОКРАЈИНСКИ секретаријат за науку и технолошки развој (Нови
Сад)
Активности у науци и технолошком развоју 2012 / Република
Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Влада АП Војводине,
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој = Activities in science and tehnological development 2012 / The Republic of
Serbia, The Autonomous Province of Vojvodina, Provincial Secretariat
for Science and Technological Development ; [translations into English
Luka Bjelica]. - Нови Сад : Покрајински секретаријат за науку и
технолошки развој, 2012. - 239 стр. : илустр. ; 23 cm
ПОПИЋ, Миленко
Konjović iz prikrajka / Milenko Popić. - Sombor : Gradska biblioteka “Karlo Bijelicki” : Galerija “Milan Konjović”, 2012. - 410 str. : ilustr. ; 25 cm
ПОПИЋ-Паљић, Феодора
Humana genetika / Feodora Popić-Paljić ; [fotografije Ljubomir
Paljić]. - 3. izd. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2012. - 115 str. : ilustr. ; 24 cm
ПОПОВ, Даница
Грађанско право : (општи део) / Даница Попов. - 7. измењено и
допуњено изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку
делатност, 2012. - XI, 342 стр. ; 23 cm
ПОПОВ, Ђорђе
Основи економије / Ђорђе Попов, Фуада Станковић. - 4.
неизмењено изд. - Нови Сад : Правни факултет, 2012. - 340 стр. :
илустр. ; 24 cm
ПОПОВ, Здравко, 1951Postojanja sveta - Kod, nastavak [i već prethodećeg dela] : knjiga
o, već postojanju - mogućem --- druga jo’ / Zdravko Popov. - 4. izd. [Perlez] : Z. Popov, 2012. - 270 str. : ilustr. ; 25 cm
ПОПОВИЋ, Виолета
Да сва деца буду жељена : десет прича за хромозом вишка /
Виолета Поповић. - Нови Сад : Удружење за подршку особама са
Даун синдромом, 2012. - 65 стр. : илустр. ; 21 cm
PÓSA Muhi, Mária
Az oromi és völgyesi tanyavilág monográfiája / Pósa (Muhi) Mária.
- Orom : Helyi Közösség, 2012. - 276 str. : ilustr. ; 25 cm
ПОТКОЊАК, Никола М.
Педагошка знања сваком човеку нужна / Никола М. Поткоњак.
- Вршац : Висока школа струковних студија за образовање
васпитача “Михаило Палов”, 2012. - 147 стр. ; 24 cm
PRAKTIKUM iz ginekološko-akušerske dijagnostike i terapije / [autori Belopavlović Zoran ... et al.] ; urednici Srđan Đurđević,
Milenko Bujas, Dimitrije Segedi. - (3. preštampano izd.). - Novi Sad :
Medicinski fakultet, 2013. - 205 str. : ilustr. ; 24 cm
PRAKTIKUM medicinske biohemije i hemije : (za studente medicine, stomatologije, farmacije i zdravstvene nege) / [autori Adamov
Jasna ... et al.] ; urednik Jela Borota. - 2. izd. - Novi Sad : Medicinski
fakultet, 2013. - 266 str. : ilustr. ; 24 cm

PREBUDILA, Martin
No tak, usmej sa--- / Martin Prebudila ; [zo srbského originálu
preložil Ladislav Čáni]. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské
centrum, 2012. - 169 str. ; 20 cm
ПРЕДОЈЕВИЋ, Ненад
Историско друштво у Новом Саду : аналитички инвентар :
(1927-1941) / Ненад Предојевић. - Нови Сад : Архив Војводине,
2012. - 287 стр. ; 24 cm
PREPORUKE za vođenje politika : izazovi, prioriteti i rizici u Republici Srbiji i AP Vojvodini 2013-2018 : mere za izlazak iz krize / [autori Vladimir Gligorov... et al.]. - Novi Sad : Agencija za ravnomerni regionalni razvoj AP Vojvodine, 2012. - 170 str. ; 27 cm
ПРИРУЧНИК за љубитеља књиге : промишљања о књигама
као утешитељкама и дружбеницама и другим сличним темама
: одабрана поглавља најбољих аутора из различитих периода
хронолошки поређана / [приредио] Александер Ајерланд ; [превод
и регистар Оливера Кривошић ; сарадник на преводу Љиљана
Тубић]. - Нови Сад : Библиотека Матице српске, 2012. - 319 стр. ;
24 cm
PRIČE iz bezvremene zemlje : antologija savremene australijske
proze / priredili Majkl Vajlding, Nataša Kampmark ; prevela sa engleskog Nataša Kampmark. - 1. izd. - Zrenjanin : Agora, 2012. - 248 str.
; 23 cm
ПРИЧЕ са планине / за штампу припремио Миливој Ердељан. Нови Сад : Планинско-смучарски савез Војводине, 2012. - 182 стр.
: илустр. ; 24 cm
ПРОДАНОВ-Крајишник, Ира
Muzika dvadesetog veka / Ira Prodanov Krajišnik ; [notografija Mirjana Rastović]. - Novi Sad : Akademija umetnosti, 2012. - 169 str. : ilustr. ; 24 cm
ПРОМЕНЕ у друштвеној структури и покретљивости : тематски
зборник / уредили Душан Маринковић и Срђан Шљукић. - Нови
Сад : Филозофски факултет, Одсек за социологију, 2012. - 535 стр. :
илустр. ; 21 cm
ПУЛКО, Бенка
5,5 : jedna žena, jedan motor, sedam kontinenata / Benka Pulko. Bečkerek : Globtroter Bečkerek, 2012. - 352 str. : ilustr. ; 21 cm
ПУТЕВИМА судњим : (из усмене ромске баштине) / сакупио и
превео Трифун Димић ; приредио Владимир Стеванов. - Нови Сад :
Градска библиотека, 2012. - 215 стр. ; 19 cm
РАДОЈИЧИЋ, Раде
Морине / Раде Радојичић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2012. 271 стр. ; 21 cm
РАДОЈЧИЋ, Саша
Панонске етиде : изабране и нове песме / Саша Радојчић. - 1.
изд. - Нови Сад : Orpheus, 2012. - 101 стр. ; 17 cm
РАДОСАВЉЕВИЋ, Душко
Osnovi države i prava / Duško Radosavljević, Sanja Đurić. - Novi
Sad : Fakultet za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”, 2012. 222 str. ; 24 cm
РАДОСАВЉЕВИЋ, Јован
Рација и логори у Бачкој за време Другог светског рата / Јован
Радосављевић. - Нови Сад : Беседа, 2012. - 249 стр. : илустр. ; 21 cm
РАЂЕНОВИЋ, Драгана
Tamni vilajet / Dragana Rađenović. - Novi Sad : Kiša, 2012. - 103
str. : fotogr. ; 18 cm
РАЈИЋ, Александар
Tehničko crtanje : praktikum za vežbe / Aleksandar Rajić, Ljubica
Lazić Vulićević. - Zrenjanin : Visoka tehnička škola strukovnih studija,
2012. - 88 str. : graf. prikazi ; 30 cm
РАЈИЋ, Милорад
Семенска шећерна репа : монографија / Милорад Рајић. - Нови
Сад : Прометеј, 2012. - 92 стр. : табеле, фотогр. у бојама ; 24 cm
РАКОЧЕВИЋ-Делибашић, Љиљана
Grobar iz Sibile / Ljiljana R. Delibašić. - Novi Sad : Prometej, 2012.
- 200 str. ; 21 cm
РАНДЕЉ, Ђорђе
Откриће Библије : Стари и Нови завет / Ђорђе Рандељ. - Нови
Сад : Прометеј, 2012. - 609 стр. ; 20 cm
РАНКОВИЋ, Љубомир
Жена : икона цркве и благо света / Љубомир Ранковић. - 4. изд. Шабац : Глас цркве, 2012. - 261 стр. : илустр. ; 22 cm
РАНКОВИЋ, Светолик
Светолик Ранковић / приредио Радослав Ераковић. - Нови Сад :
Издавачки центар Матице српске, 2013. - 307 стр. ; 24 cm
РАСПОПОВИЋ, Светислав П.
F. K. Crvena zvezda - Novi Sad : 1952-2012 / Svetislav P. Raspopović.
- Novi Sad : Školska knjiga, 2012. - 132 str. : fotogr. ; 25 cm

РЕГИОНАЛНИ просторни план Аутономне Покрајине Војводине
до 2020. године / носилац израде плана Покрајински секретаријат
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине. - Нови
Сад : Влада Аутономне Покрајине Војводине, 2012. - 195 стр.,
[7] пресавијених листова с геогр. картама : илустр. ; 30 cm
RIBAY, Juraj
Upřimné myšlení při harmonice u pána Rennera v Praze 25. října
1782 = Uprimné vyznanie pri harmonike u pána Rennera v Prahe 25.
októbra 1782 / Juraj Ribay ; [báseň prebásnil Ľubomír Feldek]. - Nový
Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov ; Báčsky Petrovec :
Slovenské vydavateľské centrum, 2012. - 6 str. ; 21 cm
РИОРДАН, Рик
Vatreni presto / Rik Riordan ; prevod sa engleskog Tatjana
Milosavljević. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2012. - 463 str. ; 21 cm
RISTOVIĆ, Ana
P. S. : versek / Ana Ristović ; [fordította Bencsik Orsolya és Orcsik
Roland]. - Zenta : Zetna, 2012. - 135 str. ; 17 cm
ROŞU, Costa
Dicţionar cronologic Libertatea : 1945-2010 / Costa Roşu. - Panciova
: Libertatea, 2012. - VIII, 400 str. : ilustr. ; 19 cm

„Читај, бележи, учи и сачувај у души.”
(Молитва за другу недељу Адвента)
ROŞU, Costa
Patrimoniul cultural românesc din Voivodina : album documentar /
Costa Roşu. - Zrenianin : Institutul de culturǎ al Românilor din Voivodina, 2012. - 321 str. : ilustr. ; 30 cm
РОТ, Јозеф
Levijatan i druge novele / Jozef Rot ; preveo s nemačkog Relja
Dražić. - Novi Sad : Futura publikacije, 2012. - 136 str. ; 21 cm
РУДИНЕСКО, Елизабет
Porodica u rasulu / Elizabet Rudinesko ; preveo s francuskog Marko
Drča. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2012. - 195 str. ; 21 cm
РШУМОВИЋ, Љубивоје
Крушна мрва / Љубивоје Ршумовић. - Вршац : Књижевна
општина Вршац, 2012. - 45 стр. ; 19 cm
САВИН, Сава
Pozorišni život kikindskih Srba : prilozi za istoriju / Sava Savin. Kikinda : Narodno pozorište, 2012. - 70 str. : ilustr. ; 25 cm
САВИЋ, Бранко
Писмо и типографија / Бранко Савић. - Нови Сад : Висока
техничка школа струковних студија, 2012. - 120 стр. : илустр. ; 25 cm
САВКОВИЋ, Нада
Театрољубље / Нада Савковић. - Нови Сад : Академија
уметности : Матица српска, 2012. - 210 стр. : илустр. ; 24 cm
САНТРАЧ, Бранислав
Електротехника 1 / Бранислав Сантрач, Саша Скоко. - 1. изд. Нови Сад : Висока техничка школа струковних студија, 2012. - 285
стр. : илустр. ; 24 cm
СЕГЕДИНАЦ, Тима
Menadžment / Tima Segedinac. - Novi Sad : Visoka tehnička škola
strukovnih studija, 2012. - 126 str. : ilustr. ; 25 cm
СИМЕНДИЋ, Борислав
Grafički materijali : praktikum iz računskih i laboratorijskih vežbi /
Borislav Simendić. - 1. izd. - Novi Sad : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2012. - 94 str. : ilustr. ; 24 cm
СИМИЋ, Јелена
Međunarodno poslovanje : tehnike i oblici / Jelena Simić, Dragana
Đurić. - Novi Sad : Alfa-graf NS, 2012. - 317 str. : ilustr. ; 24 cm
СЛАВСКИ албум / [осмислила и приредила Лидија Радуловић].
- Стара Пазова : Просвета плус, 2012. - 51 стр. : илустр. ; 30 cm
СЛАДИЋ, Вера
Златни дан / Сладић Вера. - Сремска Митровица : Књижевна
заједница, 2012. - 137 стр. ; 20 cm
СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Угљеша
Манастирска звона / Угљеша Слијепчевић. - Петроварадин : Alfagraf, 2012. - 244 стр. : илустр. ; 24 cm
СМОТРА научних радова студената пољопривреде и ветеринарске
медицине са међународним учешћем (36 ; 2012 ; Нови Сад)
Zbornik radova sa 36. smotre naučnih radova studenata poljoprivrede
i veterinarske medicine sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 19. novembar 2012. = Proceedings of the 36th Conference of Agricultural Students and Veterinary Medicine with International Participation / [orga-

јануар 2013 - гласило бмс - вести

33

nizers University of Novi Sad, Faculty of Agriculture [and] University
of agricultural sciences and veterinary medicine of the Banat Timişoara ;
glavni i odgovorni urednik Milan Popović]. - Novi Sad : Poljoprivredni
fakultet, 2012. - 187 str. : ilustr. ; 24 cm
SOMBORSKA hronika fra Bone Mihaljevića 1717-1787 / priredio
Milan Stepanović. - Sombor : Bunjevačko kolo : Istorijski arhiv, 2012. 210 str. : ilustr. ; 24 cm
СОНЕТНИЦА Лази Костићу / одабрао и приредио Хаџи Зоран
Лазин. - Нови Сад : Мало историјско друштво : Градска библиотека,
2012. - 48 стр. : илустр. ; 23 cm
СПАСОЈЕВИЋ-Иванчић, Дејана
Putokaz za radna prava : vodič za komunikaciju sa poslodavcima i institucijama / Dejana Spasojević Ivančić, Ljiljana Lj. Bulatović, Gordana
Stojaković. - Novi Sad : Udruženje građana S.T.R.I.K.E., 2012. - 100 str.
: ilustr. ; 24 cm
СПОРИН Ђолић, Никша
Као на длану / Никша Спорин Ђолић ; предговор Рајна Круљ. Зрењанин : Атеље Форса, 2012. - 108 стр. : илустр. ; 20 cm
СРДИЋ, Биљана
Karlica : anatomija čoveka za studente medicine / Biljana Srdić,
Siniša Babović, Danica Obradović. - Novi Sad : Medicinski fakultet,
2012. - 91 str. : ilustr. ; 24 cm
SRPSKO narodno pozorište u Zagrebu / [urednik Darinka Nikolić ;
saradnici Dušanka Radmanović, Katja Legin i Branko Dimitrijević]. Novi Sad : Srpsko narodno pozorište, 2012. - 71 str. : ilustr. ; 18 cm

„Свако ко жели да има успеха у учењу, у
било којој врсти уметности уопште, треба
често и по више пута да се преда читању
истинитих и сврсисходних књига. Читање
мноштва књига збуњује, уместо да подучава,
попут оних људи који живе свуда и нигде им
није дом.”
(Мартин Лутер)
СТАНИСАВЉЕВИЋ, Властимир
100 сонета : шеста страна света / Властимир Станисављевић
Шаркаменац. - Нови Сад : Прометеј, 2012. - 212 стр. : ауторова
слика ; 22 cm
СТАНКОВ, Угљеша
Веб маркетинг у туризму Војводине : монографија / Угљеша
Станков. - Нови Сад : Природно-математички факултет, Департман
за географију, туризам и хотелијерство, 2012. - 147 стр. : илустр. ;
23 cm
СТАНОЈЛОВИЋ, Драгица
Zdravstvena nega dece : priručnik za studente strukovnih studija za
obrazovanje vaspitača jaslenog uzrasta / Dragica Stanojlović. - Vršac
: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo
Palov”, 2012. - 194 str. ; 23 cm
СТЕВАНОВ, Владимир
О библиотекарству и још понечем : чему присловио професор
др Витомир Вулетић, и још упутио читаоца шта му је чинити након
читања ове свеске / Владимир Стеванов. - Нови Сад : Градска
библиотека, 2012. - 31 стр. ; 14 cm
СТЕВАНОВИЋ, Антоније
Пастирске беседе и поуке / протосинђел Антоније Стевановић
; приредио архимандрит Јован Радосављевић. - Чачак : Манастир
Јежевица, 2012. - 288 стр. : илустр. ; 24 cm
СТЕВИЋ, Бранислава
Depresija : priručnik za klijente / Branislava Stević, Dragana Brdarić,
Milica Jakšić. - Novi Sad : Centar za ratnu traumu, 2012. - 24 str. : ilustr.
; 24 cm
СТИЈАЧИЋ, Зоран Т.
Милош Куреш / Зоран Т. Стијачић ; [предговор Жељко Вучковић].
- Нови Сад : З. Т. Стијачић, 2012. - 152 стр. : илустр. ; 22 cm
СТИКИЋ, Биљана
Usvajanje stranog jezika u specifičnom kontekstu : francuski jezik i
Srbi u Prvom svetskom ratu / Biljana Stikić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2012. - 238 str. : ilustr. ; 18 cm
СТИКИЋ, Мирко
Корак до сна / Мирко Стикић. - Нови Сад : Прометеј, 2012. - 76
стр. ; 20 cm
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СТОЈАКОВИЋ, Гордана
Rodna perspektiva u novinama Antifašističkog fronta žena : (19451953) / Gordana Stojaković. - Novi Sad : Zavod za ravnopravnost polova, 2012. - 360 str. : ilustr. ; 25 cm
СТОЈАНОВИЋ, Мариоара
Причај ми о мајци / Мариоара Стојановић. - Панчево :
Либертатеа, 2012. - 160 стр. ; 20 cm
СТОЈКОВИЋ, Спасенија
Сенке успомена / Спасенија Стојковић ; [фотографије Миодраг
и Спасенија Стојковић]. - Житиште : Библиотека “Бранко
Радичевић”, 2012. - 56 стр. : илустр. ; 21 cm
СТРАТЕГИЈА приступачности града Новог Сада / [приредио]
Тим за приступачност града Новог Сада. - Нови Сад : Центар
“Живети усправно”, 2012. - 78 стр. : илустр. ; 28 cm
STRATEGIJE i stilovi u nastavi engleskog jezika : tematski zbornik
radova / priredila Biljana Radić-Bojanić. - Novi Sad : Filozofski
fakultet, 2012. - 115 str. : ilustr. ; 24 cm
STRATULAT, Mariana
Nocturne / Mariana Stratulat. - Panciova : Libertatea, 2012. - 46 str.
: ilustr. ; 18 cm
СТРУЧНО-научни скуп “Актуелности у едукацији и
рехабилитацији особа са сметњама у развоју” (1 ; 2012 ; Шабац)
Zbornik rezimea / I stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem
“Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”,
Šabac, 14-15. decembar 2012. godine ; [urednici Goran Nedović, Slobodan Banković, Sanja Trgovčević]. - Novi Sad : Društvo defektologa
Vojvodine, 2012. - 157 str. ; 24 cm
STUDII şi cercetǎri = Studije i istraživanja : Simpozionul “Banatul
- trecut istoric şi cultural” (1996-2010) = Simpozijum “Banat - istorijska i kulturna prošlost” (1996-2010) : colecţie de comunicǎri = kolekcija
saopštenja. 1 / prefaţǎ, predgovor Costa Roşu ; argument Florin Ursulescu ; traducere, prevod Ileana Dorina Bulic ... [et al.]. - Novi Sad : Editura Fundaţiei, 2012. - 539 str., [24] str. s tablama ; 24 cm
СУВАЈЏИЋ, Бошко
Дновиде воде : фолклорни елементи у српској књижевности /
Бошко Сувајџић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2012. - 448 стр. ; 21
cm
SUNCE : zbirka likovno-literarnih radova pacijenata Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “Sveti vračevi” / [urednik Gordana Georgievski]. - Novi Kneževac : Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti
“Sveti vračevi”, 2012. - 71 str. : ilustr. ; 21 cm
SUPEK, Jaroslav
Vyšinuté slová / Jaroslav Supek. - Báčsky Petrovec : Slovenské
vydavateĺské centrum, 2012. - 91 str. : ilustr. ; 20 cm
SCIENTIFIC-Professional Conference Textile Science and Economy (4
; 2012 ; Zrenjanin)
Proceedings / 4th International Scientific-Professional Conference
Textile Science and Economy, Zrenjanin, 06-07th November 2012 ; [organiser] Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin. - Zrenjanin :
Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, 2012. - 228 str. : ilustr. ; 29 cm
SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von
Clara avagy Beszélgetés a természet és a szellemi világ
összefüggéseiről / Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ; német
eredetiből fordította Rokay Zoltán. - Óbecse : Lux Color Printing, 2012.
- 80 str. ; 15 x 21 cm

Т, Ћ, У
ТАНАСИЋ, Родољуб
Opstanak : priručnik za preživljavanje u prirodi / Rodoljub Tanasić. 4. izd. - Novi Sad : Pokret gorana Novog Sada ; Sremski Karlovci : Kairos, 2012. - 232 str. : ilustr. ; 21 cm
TANDRČAK i njegovo blago. Knj. 4 / [urednik Suzana Kujundžić
Ostojić ; ilustrator Bane Kerac]. - Subotica : Bunjevački informativni
centar, 2012. - 110 str. : ilustr. ; 25 cm
TATÁR Piukovics, Erzsébet
Otthon - édes otthon / Tatár Erzsébet Piukovics. - Torontálvásárhely :
E. Tatár Piukovics, 2012. - 288 str. : ilustr. ; 24 cm
ТЕЛЕК, Кристина
Шанса за искорак : свеобухватно истраживање педагошке праксе
: унапређивање рада РЦ Кањижа: евалуација програма и потреба :
компетенције наставника из угла ученика, родитеља и наставника /
[аутори Кристина Телек, Олга Тот Ракић, Татјана Варју Потребић].
- Кањижа : Регионални центар за професионални развој запослених
у образовању, 2012. - 72 стр. : граф. прикази у бојама ; 24 cm
ТЕНКЕШ, Ружица
Lice / Ružica Tenkeš ; [ilustracije Nada Popov]. - Novo Miloševo :
Banatski kulturni centar, 2012. - 74 str. : ilustr. ; 21 cm

ТИШМА, Слободан
Quattro stagioni : staromoderna travestirana ispovest s onu stranu
groba / Slobodan Tišma. - Ponovljeno i dopunjeno izd. iz 2009. god. Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, 2012. - 214 str. ; 20 cm
ТИШМА, Слободан
Pitoma religiozna razmišljanja : dnevnik nepoznatog / Slobodan
Tišma. - Ponovljeno i dopunjeno izd. iz 2001. god. - Novi Sad : Kulturni
centar Novog Sada, 2012. - 164 str. ; 22 cm
ТИШМА, Слободан
Urvidek : niskobudžetna proza / Slobodan Tišma. - Ponovljeno i
dopunjeno izd. iz 2004. god. - Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada,
2012. - 160 str. ; 22 cm
ТОМИЋ, Јосиф
Virtualna instrumentacija primenom LabVIEW programa / Josif
Tomić, Milan Milovanović. - 2. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2012. - XII, 253 str. : ilustr. ; 24 cm
TÖRTELI Telek, Márta
Feladatgyűjtemény magyar nyelvből : az oktatási standardok alkalmazása az általános iskolai oktatás és nevelés első ciklusában / Törteli
Telek Márta. - Novi Sad : Pedagoški zavod Vojvodine = Újvidék : Vajdasági Pedagógiai Intézet, 2012. - 111 str. ; 30 cm
ТРИВУНОВИЋ, Снежана
Oplemenjivanje životinja : praktikum / Snežana Trivunović. - Novi
Sad : Poljoprivredni fakultet, 2012. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm
TRIDESET pet godina
35 godina uspešne brige o srcu : jubilej Instituta za kardiovaskularne
bolesti Vojvodine / [autori Nada Čemerlić Ađić ... et al.]. - Sremska Kamenica : Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, 2012. - 124 str.
: ilustr. ; 24 cm
THEORY and practice of connecting and integrating in teaching and
learning process : proceedings / [editor Nataša Branković]. - Sombor :
Faculty of Education, 2012. - 302 str. : ilustr. ; 24 cm
ЋОСИЋ, Илија
Пројектовање производних система у графичкој индустрији /
Илија Ћосић, Душан Рикаловић, Александар Рикаловић. - Нови
Сад : Факултет техничких наука, 2012. - 282 стр. : илустр. ; 24 cm
ЋОСИЋ, Илија
Tehnološki sistemi u montaži / Ilija Ćosić, Zoran Anišić, Milovan
Lazarević. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2012. - 290 str. : ilustr. ; 24 cm
УКРОПИНА, Весна
Библиографија радова академика Божидара Д. Вујановића /
Весна Укропина. - Нови Сад : Српска академија наука и уметности,
Огранак, 2012. - 51 стр. : слика Б. Д. Вујановића ; 24 cm

Ф, Х, Ц
FARKAS, Bertalan
Szabadka szabad királyi város’ századjai / irta Farkas Bertalan ;
[utószó az új kiadáshoz Káich Katalin]. - Szabadka : Életjel Könyvek,
2012. - 49 str. ; 24 cm
FAUNA Balkana. Vol. 1 / editors Dragan Pavićević & Michel Perreau. - Novi Sad : Faculty of Sciences, Department of Biology and Ecology, 2012. - 212 str. : ilustr. ; 23 cm
FENOMENOLOGIJA zlatnog preseka Ф u prirodi, umetnosti i nauci
/ Duško Letić ... [et al.]. - Zrenjanin : Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”
; Beograd : Elektrotehnički fakultet, 2012. - 209 str. : ilustr. ; 24 cm
ФИЛИПОВИЋ, Мирослава
Međunarodni ekonomski odnosi / Miroslava Filipović. - Sremska
Kamenica : Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, 2012. 287 str. : ilustr. ; 24 cm
FOLKLORNO nasleđe u turizmu Srema / Anđelija Ivkov-Džigurski
... [et al.]. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, Departman za
geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2012. - 324 str. : fotogr. ; 23 cm
ФРАНЦЕШКО, Мирјана
Socijalna psihologija organizacije : kako voditi organizaciono
ponašanje / Franceško L. Mirjana. - 1. autorsko izd. - Novi Sad : Fakultet za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”, 2013. - 283 str. : ilustr. ; 24 cm
ФРАНЧИЧ, Фрањо
Smrt Jugoslavije : domovina bleda mati / Franjo Frančič. - Valjevo :
Intelekta, 2012. - 86 str. ; 21 cm
ФРИДРИХ, Јоахим
4 ½ prijatelja i krik iz zbornice / Joahim Fridrih ; ilustracije Regina Ken ; prevod Ana Kiš. - Novi Sad : Ružno pače ; Beograd : Mono i
Manjana, 2012. - 134 str. : ilustr. ; 21 cm
ФРИДРИХ, Јоахим
4 ½ prijatelja i tajna sedmog krastavca / Joahim Fridrih ; ilustracije

Regina Ken ; prevod Ana Kiš. - Novi Sad : Ružno pače ; Beograd : Mono
i Manjana, 2012. - 124 str. : ilustr. ; 21 cm
FRIŞCAN, George M.
De ce s-a dus Helen la mǎnǎstire? : povestea vieţii lui Paja 1962-1997
/ George M. Frişcan. - Panciova : Libertatea, 2012. - 367 str. ; 19 cm
ФУКО, Мишел
Moć/znanje : odabrani spisi i razgovori : 1972-1977 / Mišel Fuko ; s
francuskog prevela Olja Petronić. - Novi Sad : Mediterran publishing,
2012. - 209 str. ; 21 cm
ФУНКЕ, Корнелија
Divlje kokoške na ekskurziji / Kornelija Funke ; prevela sa nemačkog
Smiljka Blažin ; ilustracije Kornelija Funke. - Novi Sad : Ružno pače ;
Beograd : Mono i Manjana, 2012. - 183 str. : ilustr. ; 19 cm
ХАБЕРМАС, Јирген
Javno mnjenje : istraživanje u oblasti jedne kategorije građanskog
društva / Jirgen Habermas ; adaptacija i redaktura teksta na osnovu prevoda Gligorija Ernjakovića Predrag Rajić ; prevod predgovora Tamara
Božić. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2012. - 350 str. ; 21 cm
ХАМЗИЋ, Емсура
Zlatna grana : izabrane i nove pesme / Emsura Hamzić. - 1. izd. Novi Sad : Orpheus, 2012. - XXIV, 191 str. ; 21 cm
ХЕЈЛИ, Џон
Речник италијанске ренесансе / J. R. Hale ; превела са енглеског
Данило Егеља. - Нови Сад : Адреса, 2012. - 363 стр. ; 21 cm
HELJDA - sirovina za proizvodnju funkcionalne hrane : monografija
/ Marijana Sakač ... [et al.]. - Novi Sad : Naučni institut za prehrambene
tehnologije, 2012. - 354 str. : ilustr. ; 24 cm
ХЕРМАН, Џудит Луис
Trauma i oporavak / Džudit L. Herman ; prevela sa engleskog Ljiljana
Miočinović. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2012. - 381 str. ; 21 cm
ХИЛЧЕНКО, Славољуб
Инструкциони дизајн и мултимедијални образовни софтвер :
са методиком рада : једно искуство : (монографија) / Славољуб
Хилченко. - Суботица : Висока школа струковних студија за
образовање васпитача и тренера, 2012. - 320 стр. : илустр. ; 24 cm
HIHETETLEN mesék könyve / [szerkesztők Bence Erika és Sági Varga Kinga ; előszó Bence Erika ; a kötetet Dodony Anikó illusztrálta]. Újvidék : Forum : Magyar Szó, 2012. - 126 str. : ilustr. ; 24 cm
HKUD „Vladimir Nazor“ Sombor : 1936-2011 : [monografija povodom 75 godina postojanja i rada] / [autori tekstova Franja Matarić ... [et
al.] ; priređivač Milan Stepanović]. - Sombor : HKUD „Vladimir Nazor“,
2012. - 257 str. : ilustr. ; 24 cm
ХОЛОДКОВ, Владимир
Primenjena informatika u turizmu i sportu / Vladimir Holodkov. Novi Sad : Fakultet za sport i turizam, 2012. - 282 str. : ilustr. ; 24 cm
HORVÁTH, Ilona
Filléres emlékeim : életem alakulása a huszadik században / Horváth
Ilona. - Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2012. - 115 str. :
ilustr. ; 23 cm
HORVÁTH Futó, Hargita
Lokális kontextus, elbeszélői szerepkörök és a szövegek átjárhatósága
Gion Nándor opusában / Horváth Futó Hargita. - Újvidék : Bölcsészettudományi Kar, 2012. - 516 str. : ilustr. ; 23 cm
ХУСЕРЛ, Едмунд
Прва филозофија : критичка повест идеја / Едмунд Хусерл ;
превео с немачког и предговор написао Драган Проле. - Сремски
Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића,
2012. - 409 стр. ; 23 cm
ЦВЕЈИЋ, Жељка
Збирка задатака из оптике са решењима / Жељка Цвејић, Срђан
Ракић, Душан Лазар. - Нови Сад : Природно-математички факултет,
Департман за физику, 2012. - 115 стр. : граф. прикази ; 23 cm
ЦВИЈАНОВИЋ, Драго
Маркетинг у туризму / Драго Цвијановић. - Нови Сад :
Пољопривредни факултет, Департман за економику пољопривреде и
социологију села, 2012. - 266 стр. : граф. прикази ; 24 cm
CZÉKUS, Géza
Szabadka városközpontjának dendroflórája / Czékus Géza. - Szabadka : Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2012. - 296 str. : fotogr. ; 25 cm
ЦРВЕНКОВ, Слађана
Treba znati / Crvenkov Slađana. - 1. izd. - Novi Sad : S. Crvenkov,
2012. - 164 str. : ilustr. ; 21 cm
CROATIAN-Serbian relations : resolving outstanding issues = Srpsko-hrvatski odnosi : rešavanje otvorenih pitanja / [glavni i odgovrni urednik Darko Gavrilović]. - Petrovaradin : Maxima graf, 2012. - 243 str. :
ilustr. ; 24 cm
ЦРТАНКА. 2, Поруком до поуке : [најлепше басне] / приређивач
Александар Петровић ; [цртежи Зоран Опачић]. - Инђија : Дечији
свет књига, 2012. - 75 стр. : илустр. ; 21 cm
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CSERNIK, Ilma
Figyelem! : én már figyelek! : figyelemfejlesztő gyakorlatok
gyűjteménye óvodás- és iskoláskorú gyermekek számára / Csernik Ilma,
Jelacsik Sutus Ágota ; [a könyvben szereplő bábut Kanyó Janovics Erika tervezte]. - Szabadka : NIDUS Együtt a Gyermekek Fejlesztéséért
Egyesület, 2012. - 119 str. : ilustr. ; 24 cm + prilog ([10] listova)

Ч, Џ, Ш
ЧАБРИЛО, Слађана Р.
Upravljanje znanjem / Slađana R. Čabrilo. - Sremska Kamenica : Univerzitet Educons, 2012. - 155 str. ; 21 cm
ЧАВОШКИ, Коста
Макијавели / Коста Чавошки. - 2. допуњено изд. - Нови Сад : Orpheus, 2012. - 306 стр. : илустр. ; 21 cm
ČAJAK, Ján
Tri úsmevné príbehy / Ján Čajak ; [výber urobil a doslov napísal
Víťazoslav Hronec ; ilustroval Jozef Klátik]. - Stará Pazova : Art centrum
„Chlieb a hry“ : Nový Sad : V. Hronec, 2012. - 58 str. : ilustr. ; 21 cm
ЧАНАК, Никола
Doktor Nikova trilogija uspeha / Nikola Čanak ; [ilustracije Aleksandar Jovanović, Vesna Veselinović Zarić, Josip Zgomba]. - Kać : DNA
intermarketing, 2012. - 800 str. : ilustr. ; 24 cm
ЧЕРНИЧЕК, Иштван
Teorija sistema / Ištvan Černiček, Robert Molnar. - Zrenjanin : Visoka
tehnička škola strukovnih studija, 2012. - 269 str. : ilustr. ; 30 cm
ČIKAŠKA škola / priredio Dušan Marinković. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2012. - 127 str. ; 21 cm
ЧОБАНОВ, Вања
Vreme koje se nikad više ponoviti neće / Vanja Čobanov. - Novi Sad :
Littera-NS, 2012. - 167 str. : ilustr. ; 21 cm
DŽINKO, Fikret
Aan dhammaad lahayn aan dhammaada lahayna dhammaan iftin jacaylka / Fikret Džinko. - Morović : Rad print, 2012. - 44 str. ; 14 cm
DŽINKO, Fikret
Ändlös ändlösa alla ljusane av kärlek / Fikret Džinko. - Morović : Rad
print, 2012. - 44 str. ; 14 cm
ШАКИЋ-Вукадиновић, Снежана
Na marginama dnevnika profesorke mrtvih jezika / Snežana ŠakićVukadinović. - Novi Sad : Bistrica, 2012. - 108 str. ; 21 cm
ШАРЧЕВ, Никола
Родослов / Шарчев Никола-Тесла. - Србобран : Народна
библиотека, 2012. - 214 стр. : илустр. ; 24 cm
ШАФРАЊ, Јелисавета
Енглески језик 3 : за графичко инжењерство и дизајн / Јелисавета
Шафрањ. - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2012. - 144 str. :
ilustr. ; 24 cm
ШКОРИЋ, Марко
Evolucija i prirodna selekcija : od Anaksimandra do Darvina / Marko
Škorić i Aleksej Kišjuhas. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2012. 300 str. ; 21 cm
ШЉУКИЋ, Срђан
Земља и људи : сељаштво и друштвена структура / Срђан
Шљукић и Марица Шљукић. - Нови Сад : Mediterran publishing,
2012. - 325 стр. ; 24 cm
ШОШКИЋ, Драгомир
Поглед на сат : изабране и нове песме : (1993-2012) / Драгомир
Шошкић ; предговор Саша Радојчић. - 1. изд. - Нови Сад : Прометеј,
2012. - XXI, 304 стр., [1] лист с ауторовом сликом ; 19 cm
ШУКАРА, Мирко Ш.
Крајина у срцу. Књ. 4 / Шукара Ш. Мирко. - Нови Сад :
Еуропромет, 2012. - 192 стр. : илустр. ; 21 cm
ШУЊЕВАРИЋ, Милан М.
Радио-релејне и сателитске комуникације / Милан М.
Шуњеварић, Бранислав М. Тодоровић. - Нови Сад : Факултет
техничких наука, 2012. - 386 стр. : илустр. ; 24 cm
ШУЋУРОВИЋ, Александра
Fizička hemija : praktikum sa elementima teorije / Aleksandra
Šućurović, Danijela Jašin. - Zrenjanin : Visoka tehnička škola strukovnih
studija, 2012. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Цитати у овом броју узети су из књиге
Приручник за љубитеља књиге Александера
Ајерланда, објављеној у Едицији Посебна
издања БМС.
36

вести - гласило бмс - јануар 2013

Vesti

гласило Библиотеке Матице српске
излази тромесечно
Уредништво
Миро Вуксановић
(главни уредник)
Новка Шокица Шуваковић, Оливера Михајловић,
Силвија Чамбер, Ивана Гргурић
Припрема за штампу
Оливера Михајловић
ИЗДАВАЧ
Библиотека Матице српске
Нови Сад, Матице српске 1
Штампа
Будућност
Нови Сад, Шумадијска 12
БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ
Основана 1826. године
Данас има преко 3.500.000 књига и других публикација
ЧИТАОНИЦЕ
Општа читаоница
Читаоница за периодику и истраживачки рад
Читаоница раритета
Читаоница за научни рад
Читаоница за посебне збирке
РАДНО ВРЕМЕ
од 7:30 до 19:30
суботом до 13:30
Телефони
021 420–199, 420–198 централа
528–910 управник
528–747 информатори
525–859 реферални центар
420–271 набавка и размена
529–749 матично одељење
528–574, 525–859 телефакс
База БМС на интернету
www.bms.rs
http://vbsw.vbs.rs/cobiss
E-mail
bms@eunet.rs
bms@bms.ns.ac.rs
Адреса
21000 Нови Сад, Матице српске 1

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
02(497.113)
ВЕСТИ : гласило Библиотеке Матице српске / главни и
одговорни уредник Миро Вуксановић. - Год. 1, бр. 1 (1992) - . - Нови
Сад : Библиотека Матице српске, 1992-. - Илустр. ; 30 cm
Тромесечно. - Наставак публикације: Вести из Библиотеке Матице
српске
ISSN 0354-2866
COBISS.SR-ID 28598279

