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ИЗ РАДА БМС У ПРВОМ ТРОМЕСЕЧЈУ 2013.

П

рема пројекту Опис ћирилских рукописних књига БМС настављен је рад на прикупљању грађе за
опис рукописних катихизиса, у циљу припреме за штампу 16. књиге у серији Ћирилске рукопи
сне књиге БМС.
*
Обавезним примерком, куповином, разменом, поклоном и депозитом БМС је примила и у своје збирке укључила укупно 14.039 публикацијa (4.740 књига, 1.837 јединицa посебних збирки и 7.462 броја
периодике). Обавезним примерком примљено је 10.754, куповином 79,
разменом 794, поклоном 2.366 и депозитом 46 публикација.
SAdr@aj
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ИЗ РАДА БМС У ПРВОМ ТРОМЕСЕЧЈУ 2013. 1
Укупно је креирано, допуњено или преузето из узајамне електронске
АНКЕТА СА КОРИСНИЦИМА БМС 3
базе 14.525 записа за све врсте публикација (књиге, периодика, прилози
у периодичним публикацијама и некњижни материјал). Од тога је 4.706
нових записа, 5.936 записа је допуњено, а 3.883 записа су преузета. Формирано је 13.014 предметних одредница и 16.805 децималних бројева.
Редигованo je 1.887 записа, a уједначена су 1.664. Урађена су 502 CIP записа.
Ревизијом и ретроспективном обрадом укупно је обухваћено 3.790
публикација, од тога је 3.179 књига, 87 годишта периодике и 524 јединице посебних збирки. До сада је обављена ревизија и ретроспективна
ЕЛЕКТРОНСКЕ ИЗЛОЖБЕ 4
обрада 680.759 публикација (515.316 књига, 50.864 годишта периодике,
НОВА ИЗДАЊА БМС 6
114.579 публикација посебних збирки).
МАТИЧНОСТ 6
Електронска бaзa БМС je 31. марта 2013. године имала укупно
1.248.836 записа.
*
У првом тромесечју 2013. године у БМС учланила су се 1.234 читаоца.
У читаоницама за периодику и истраживачки рад, општој читаоници
и научној читаоници коришћено је 8.512 књига и 3.209 јединица часописа и новина. За научни и стручни рад коришћено је 2.799 публикација
и за изложбе 604.
ПОРТРЕТ 8
Библиотекари информатори пружили су 1.371 каталошку и 16 библиПОСЕТЕ 9
ографских информација, урадили 1.159 тематских претраживања елек
СЕМИНАРИ, СТРУЧНИ СКУПОВИ, САСТАНЦИ... 10
тронског каталога и узајамне базе каталошко-библиографских податаГОДИШЊИЦЕ, СУСРЕТИ, ПРОМОЦИЈЕ... 11
ка и сачинили 23 исписа из базе података. Реализовали су 24 захтева за
НОВА КЊИЖЕВНА ИЗДАЊА 12
међубиблиотечку позајмицу књига и 247 захтева за копије чланака и скеДАРОДАВЦИ 13
нирање. Другим библиотекама упутили су 44 захтева за међубиблиотеч
ИЗ СТРАНИХ ЧАСОПИСА 15
ку позајмицу књига и копије чланака, ради потреба читалаца и библиоНОВЕ КЊИГЕ 17
графа БМС.

Топографски је евидентирано 9.425 књига,
1.267 годишта часописа са 3.457 бројева и 92
тома новина са 2.027 бројева.
*
У Рефералном центру БМС у електронским
сервисима КоБСОН-а (Inočas, Naši u WoS,
SCIDirect, Ebsco, WоS, Emerald, Sage, Scindeks
и др.) било је 10 тематских претраживања и
издвојено је 8 чланака у пуном тексту који су
снимљени на USB и предати корисницима.
На лични захтев корисника из Новог Сада,
Београда, Винче, Чачка и Подгорице истраже
на је цитираност радова у Индексима научних
цитата. За 55 аутора било је 76 претраживања и
нађено је 1.950 цитата и 531 самоцитат. На лични захтев корисника истраживана је цитираност
и у другим цитатним базама.

За међународну базу AGRIS обрађено је 709
јединица.
Електронским изложбама обележене су годишњице рођења Богдана Поповића, Денија Ди
дроа и Ерика Коша.
Припремљен је и штампан 85. број Вести, гласило БМС.
У оквиру законских обавеза из домена матич
них служби припремљене су и послате анкете о
стању библиотечке делатности за народне и високошколске библиотеке, одржан је састанак са
руководиоцима матичних служби и обављен је
стручни надзор у Градској библиотеци у Новом
Саду.
У Дигиталну БМС током првог тромесечја
2013. укључене су 1.492 публикације са 25.437
дигиталних страница.
*
У лабораторији за конзервацију и рестаура
цију спроведене су мере конзервације 5.840 и
рестаурације 5.735 оштећених страница старих
и ретких књига, као и превентивна заштита 59
публикација.
У лабораторији за микрографију, дигитализа
цију и фотографију израђено је 15.338 микро
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снимака на 16 мм и 35 мм архивским ми
крофилмовима у складу са захтевима важећих
стандарда и у квалитету потребном за архи
вирање.

СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ И
НАДЗОРНОГ ОДБОРА БМС

Н

ајпре 21. седница Надзорног одбора
БМС, а потом и 46. седница Управног
одбора БМС одржане су 22. фебруара 2013.
године.
Чланови Надзорног одбора, Радован Мићић
и Радивој Додеровић, усвојили су записник
са претходне седнице, размотрили Завршни
рачун БМС за 2012, Пројекцију финансијског
плана БМС за 2013. и План набавки БМС за
2013. и предложили Управном одбору БМС
да ове документе усвоји.
Рад чланова Управног одбора БМС, пред
седнице проф. емеритус др Марије Клеут, Лазе Чурчића, мр Душице Грбић, Марије Јованцаи и проф. др Драгана Станића, уз присуство дописног члана САНУ и управника
БМС Мира Вуксановића, заменика управника БМС Новке Шокице Шуваковић и руководилаца одељења БМС Горана Влаховића, мр
Јелице Грбић, Мирослава Алексића и Гордане Ђилас, започео је одавањем поште минутом ћутања Боривоју Јуришину, преминулом
члану Надзорног одбора БМС. Рад чланова
Управног одбора БМС завршен је усвајањем
записника са претходне седнице, Извештаја о
раду БМС за 2012, Завршног рачуна БМС за
2012, Пројекције финансијског плана БМС за
2013, Плана набавки БМС за 2013. и предлагањем Светлане Макарић, шефа Рачуновод
ства Матице српске за новог члана Надзорног
одбора БМС.

ПОКЛОНИ ИЗ БМС

Т

оком првог тромесечја 2013. године
БМС је научним радницима у нашој
земљи упутила на поклон 420 публикација,
издања Библиотеке. Као поклон Културном
клубу „Нови Сад – Неопланта” из Мелбурна
припремљено је за слање и спаковано 3.100
публикација.

НОВИ ПРОГРАМ ЗА ОБРАДУ
ДОКУМЕНТАЦИОНИХ
ЈЕДИНИЦА ЗА AGRIS БАЗУ

О

д фебруара 2013. године, на предлог AGRIS-FAO центра у Риму, за
обраду документа за AGRIS базу у БМС
користи се нови програм Mendeley. До сада коришћен софтвер WebAGRIS замењен
је новим, савременијим програмом који
обезбеђује бржу и лакшу обраду као и класификацију документа за AGRIS инпут.
Мendeley представља десктоп и Web програм намењен обради научних радова. Развијен је 2007. године у Лондону, а већ 2008.
године увелико се користио у научним круговима. Он нуди могућности аутоматског
преноса метаподатака из PDF формата, као
и мануелног уноса података из монограф
ских публикација, чланака из часописа,
зборника радова, магистарских теза, док
торских дисертација, компјутерских програма, патената, извештаја итд. Истовремено, Мendeley представља и научну друштвену мрежу која служи за дељење и ширење
научних радова и информација између њених корисника. Експортовање документа
припремљених у овом програму могуће је у
BibTeX, RIS и XML формату. Захваљујући
новом програму припрема месечног инпута
за AGRIS базу у БМС је једноставнија, са
временија, потпунија и бржа.

ПРИПРЕМЕ ЗА ПРЕЛАЗАК НА
СОФТВЕРСКУ ПЛАТФОРМУ
COBISS3

У

БМС у току је припрема за прелазак на
софтверску платформу Cobiss3. У циљу
оспособљављања за рад, Јелена Ковачек Светличић, Стефанија Маћко, Оливера Михајловић и Стеван Дражић су учествовали на кур
су „Cobiss3/Преузимање записа и фонд” који
је у НБС одржан 18–20. марта 2013. Предавач
је био Милорад Вучковић, а Новка Шокица
Шуваковић из БМС је асистирала. Осим тога,
са ИЗУМ-ом су договорени елементи конверзије базе БМС која ће претходити прелазаку на
Cobiss3.

АНКЕТА СА КОРИСНИЦИМА БМС

А

нкета са корисницима рeализована је
у БМС од 26. новембра до 5. децембра
2012. На 11 постављених питања одговорило је
107 корисника. Од постављених 11 питања 10 је
имало понуђене одговоре, а последње питање
односило се на предлоге и примедбе корисника
БМС. Циљ анкете био је да се, након увођења
дигитализоване позајмице, и након могућности
да се монографске публикације (и део серијских
публикација) могу за коришћење у читаоницама
резервисати од куће, стекне увид у евентуалне
потешкоће у сналажењу приликом резервације
публикација, што би након анализе водило ка
њиховом решавању.

(самостално) (понекад са информатором) (увек са информатором) (остало)

Претраживање електронског каталога

Анкета је показала да је највише одговора добијено од студената (70%), што одговара структури читалаца. Међу онима који су одговорили
на анкету најзаступљенији су чланови БМС од
0 до 1 године (38%) и оних који су чланови Библиотеке између 1 и 5 година (42%), док је највише оних који у БМС долазе више пута недељно (52%) и оних који долазе свакодневно (36%).
Највећи број анкетираних корисника сам претражује електронске и класичне каталоге Библиотеке и тако долази до тражене публикације (52%),
док 35% корисника тражи помоћ информатора.
Приликом задуживања публикација 78% корисника нема никакве проблеме, док мањи број
(22%) има тешкоће приликом задуживања књиге (4%), чланака (6%), часописа (2%) и осталог
(10%).
Књиге резервише од куће 30% корисника, што
сматрамо да је врло задовољавајући број, пошто
је ова врста задуживања започета пре три месеца.
Већини корисника (75%) довољно је од 1 до 5
публикација за рад, док се мањи број корисника (18%) изјаснио да им је потребно од 5 до 10
публикација.
април 2013 – гласило бмс – вести
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Чамбер, уредник Миро Вуксановић. Изложба
се могла погледати у јавном каталогу Библиотеке од 28. јануара до 22. фебруара 2013. године.
Електронски каталози изложби трајно се чувају
и доступани су на CD-у у Библиотеци, као и на
сајту www.bms.rs.

(редовно)

(углавном)

(често не добијем)

Реализација резервације

Већина корисника редовно добије тражену
публикацију (62%), а број корисника који углавном добије тражену публикацију је 38%. На питање „често не добије” није дат ниједан одговор.
Сабрана дела Богдана Поповића

Процена особља БМС

Амбијент у БМС 58% корисника је оценило као одличан, а 28% као врло добар, 11% као
добар; док је однос особља према корисницима
70% корисника оценило као одличан, а 18% као
врло добар.
Текстуални део анкете урадила је Гордана
Ђилас, руководилац Одељења за чување и коришћење публикација, а статистичку обраду података Јелена Јовин, библиотекар информатор.

Elektronske izlo@Be
БОГДАН ПОПОВИЋ (1863–1944)

У

знак сећања на есејисту, књижевног и
уметничког критичара, теоретичара књижевности и естетичара Богдана Поповића (1863–
1944), од чијег се рођења ове године навршава
150 година, БМС припремила је електронску изложбу грађе из својих збирки и збирки РОМС.
Ауторке поставке су Ивана Гргурић и Силвија
4
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Творац београдског књижевног стила и ве
лики васпитач у естетици, Богдан Поповић,
рођен је у Београду 1863. године. Школовао се
на београдској Великој школи и у Паризу, а осим
кратког боравка у Лондону (1914–1918), живот
је провео у Београду, радећи као универзитетски професор. Својим педагошким, а нарочито
критичарским радом, извршио је огроман утицај на развој српске књижевности с краја 19. и
прве половине 20. века. Естета, француски ђак
и префињен критичар аристократских манира
и великог знања, неговао је естетичку уметничку критику, у српску књижевност унео је европ
ска уметничка схватања и одиграо водећу улогу
у стварању модерне критичке мисли. Био је по
кретач и први уредник Српског књижевног гла
сника, водећег српског књижевног гласила прве
половине 20. века, а његова Антологија новије
српске лирике (1911) убраја се у најбоља дела те
врсте. Уз књижевну и уметничку критику писао
је огледе и студије из области естетике, историје
и теорије књижевности (Бомарше, О књижев
ности, Огледи из књижевности и уметности,
Из теорије књижевности, О васпитању укуса,
Теорија „редa-по-ред” и др.). Био је члан Српске
краљевске академије и почасни доктор Београдског универзитета. Умро је у Београду 1944. године.

ДЕНИ ДИДРО (1713–1784)

П

оводом тристоте годишњице рођења
француског филозофа, писца и енциклопедисте Денија Дидроа (1713–1784), БМС при-

премила је електронску изложбу грађе из својих
збирки. Аутори поставке су Ивана Гргурић и
Милица Цветковић, уредник Миро Вуксановић.
Изложба се могла погледати у јавном каталогу
Библиотеке од 22. фебруара до 18. марта 2013.
године.
Дени Дидро, један од најзначајнијих ствара
лаца епохе просвећености, рођен је 1713. године
у Лангру. Припадао је кругу филозофа, литерата и слободних мислилаца који су, крајем 18. века, одиграли огромну улогу у идеолошком припремању трећег сталежа за обрачун с владајућом
класом. Образован, смео и упоран, од почетка се
супротстављао мрачњаштву и догми и свако његово дело значило је снажан ударац феудализму
и клерикализму (његова прва књига, Филозоф
ске мисли из 1746. била је толико револуционарна да је спаљена на ломачи, а због есеја Писмо
о слепима на поуку онима који виде осуђен је на
три месеца тамнице). Био је инспиратор и главни уредник велике француске Енциклопедије
(објављена између 1751. и 1772. године у 28 томова), око које је окупио највеће умове свог времена (Даламбер, Холбах, Монтескје, Волтер,
Русо и др.). Уз посао на Енциклопедији писао
је филозофске расправе са материјалистичким
идејама (Разговор између Даламбера и Дидроа,
Даламберов сан, Мисли о објашњењу природе и
др.) и есеје у којима се залагао за стварање нове
културе засноване на рационалним принципима.
Текстовима објављеним у делу Салони, у ком
анализира сликарство епохе, Дидро је створио
уметничку критику. Супротстављањем буржоа
ске концепције аристократској и извођењем плебејаца на сцену створио је жанр грађанске драме
(Незаконити син, Отац породице и др.). Међу
његовим најпознатијим прозним делима налазе се Редовница, Жак фаталист и Рамоов си
новац.

Статуа Дидроа на тргу у Лангру, дело Фредерика Огиста
Бартолдија

Дидро је умро у Паризу 1784. године. Са
храњен је у цркви Сен-Рош, која је опљачкана
и демолирана у време Револуције. Његови ос
таци се данас вероватно налазе у париским ка
такомбама.

ЕРИХ КОШ (1913–2010)

У

знак сећања на књижевника и преводиоца Ериха Коша (1913–2010), од чијег се
рођења ове године навршава сто година, БМС
припремила је електронску изложбу грађе из
својих збирки. Ауторке поставке су Ивана Гргурић и Силвија Чамбер, уредник Миро Вуксановић. Изложба се могла погледати у јавном каталогу Библиотеке од 18. марта до 15. априла 2013.
године.

Ерих Кош је рођен 1913. године у Сарајеву.
Дипломирао је на Правном факултету Београду,
а након завршетка Другог светског рата обављао
је бројне државне функције (био је потпредседник Комитета за културу владе ФНРЈ, начелник
Министарства за културу и просвету у Саве
зном извршном већу, помоћник управника Народног музеја, генерални секретар Југословенске лиге за мир, дипломата...). Прву приповетку, Суха, објавио је 1945, а прву збирку прича,
Као вуци, 1947. године. Говорио је четири језика
и преводио Гетеа и Шамиса. У његовом богатом
опусу (више издања збирки приповедака, неколико романа, четири књиге есеја и огледа, три
књиге аутобиографске прозе, чланци, памфлети и др.), доминирају књиге са темама из НОБ-а
и савременог живота, препознатљиве по оштрој
опсервацији, сликовитом приповедању и сатири.
Међу његовим најпознатијим делима су романи
Велики Мак, Ил тифо, Мреже, књиге прича Као
вуци, Мешано друштво, Цвеће и бодље, Сати
ре, есеји Тај проклети занат списатељски, аутобиографска проза Узгредне забелешке и др.
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Кош је био редовни члан САНУ, председник
ПЕН центра Србије и Задужбине Иве Андрића,
члан Управе Савеза књижевника Југославије и
Удружења књижевника Србије. За књижевни рад
награђен је готово свим значајним признањима
(Октобарска, НИН-ова и Седмојулска награда,
„Кочићево перо” и „Златни беочуг” за животно
дело и др.). Умро је 2010. године.

ИЗЛОЖБА „ПРВА ИЗДАЊА
ЊЕГОШЕВИХ КЊИГА У БМС”

Горски вијенац из 1847 (у Бечу)

З

а свечану седницу Матице српске, одр
жану 16. фебруара 2013, БМС је припремила изложбу под називом „Прва издања
Његошевих књига у БМС”. Организатор изложбе била је Душица Грбић, руководилац
Одељења старе и ретке књиге и легата.

NOva izdawa BMS
БИБЛИОГРАФИЈА КЊИГА У
ВОЈВОДИНИ ЗА 2010.

Н

астављајући објављивање текуће библи
ографије монографских публикација БМС
издала је Библиографију књига у Војводини, све
ску за 2010. годину. Ова Библиографија обухвата публикације које су издате и штампане у Војводини, публикације издавача из Војводине, као
и публикације савремених аутора са територије
Војводине у издању других домаћих и страних
издавача.
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Свеска за 2010. годину садржи 1.894 библиографске јединице у којима су описане књиге на
српском, мађарском, словачком, румунском и русинском језику, као и публикације на осталим језицима. Унутар сваког језика библиографске јединице су сређене азбучно, односно абецедно и
нумерисане двојако, најпре у низу, затим унутар
сваког језика од броја 1.
Лакшем сналажењу у библиографској грађи
доприноси 7 регистара – именски, предметни,
стручни регистар децималних ознака, географски, регистар колекција по језицима и регистар
издавача и штампарија по местима. У допунама
Библиографији описано је још 398 публикација
из претходних година које су накнадно објављене.
Будући да се свака библиографска јединица
Библиографије налази у електронској бази БМС,
она је доступна преко интернета и корисницима
широм света.
Аутори Библиографије су редактор Марија Јованцаи, редактори записа Љиљана Клевернић и
Ката Мирић, Вања Миличић, Каталин Рафа и
Весна Укропина, књигу су за штампу приредили
Новка Шокица Шуваковић и Оливера Михајловић, а главни уредник је Миро Вуксановић.

Mati^nost
ПЛАН ОБАВЉАЊА МАТИЧНИХ
ФУНКЦИЈА БМС У 2013.

Т

оком 2013. године БМС обављаће матич
не функције као поверене послове од
НБС, у складу са законским прописима и стручним стандардима и у сарадњи са окружним матичним библиотекама у Новом Саду, Суботици,
Сомбору, Зрењанину, Панчеву, Сремској Митровици, Кикинди и Вршцу. Планиране су следеће
активности:
I ПРАЋЕЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ СТАЊА,
ПОТРЕБА И УСЛОВА РАДА НАРОДНИХ
И ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА
У ВОЈВОДИНИ
1. Слање упитника народним и високошколским библиотекама у Војводини. Рок: 28.
фебруар 2013.
2. Прикупљање статистичких и текстуалних
извештаја о раду библиотека у Војводини.
Рок: 31. март 2013.

3. Обрада података, израда и слање Анали
зе рада народних библиотека у Војводини
за 2012. годину и Анализе рада високошкол
ских библиотека у Војводини за 2012. годи
ну. Рок: 15. јул 2013.
II ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОМОЋИ И
ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ НАДЗОРА
1. Стручна помоћ и информације библиоте
кама у Војводини. Током целе године.
2. Стручни надзори у високошколским библи
отекама у Војводини:
Семинарска библиотека Одсека за англи
стику Филозофског факултета у Новом
Саду – април 2013.
Библиотека Департмана за математику и
информатику Природно-математичког фа
култета у Новом Саду – децембар 2013.
3. Стручни надзори у окружним матичним
библиотекама у Војводини:
Нови Сад – март 2013.
Суботица – април 2013.
Сремска Митровица − мај 2013.
Зрењанин – јун 2013.
Панчево − септембар 2013.
Сомбор – септембар 2013.
Вршац – октобар 2013.
Кикинда – новембар 2013.
4. Посете библиотекама које се укључују у
систем узајамне каталогизације.

III ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ИС ПИ
ТА
1. Пролећни испитни рок – мај 2013.
2. Јесењи испитни рок – новембар 2013.
3. Слање обавештења о роковима – фебруар,
септембар 2013.

САСТАНАК СА
РУКОВОДИОЦИМА МАТИЧНИХ
СЛУЖБИ

С

астанак руководилаца матичних служби
народних библиотека у Војводини одржан је 27. фебруара 2013. године у БМС.

Са састанка

Најпре је руководиоце матичних служби
библиотека у Војводини у својој канцеларији
примио управник БМС Миро Вуксановић, а
потом је састанак настављен у Учионици БМС.
Водила га је заменик управника и руководилац
Одељења за матичне послове и Реферални
центар Новка Шокица Шуваковић, а присутни
су били: Александар Јокановић (Градска
библиотека у Новом Саду), Ђурђевка Јарић
(Градска библиотека Панчево) Верица Ракић
Јованов (Народна библиотека „Јован Поповић”
у Кикинди), Зорка Исаков (Градска библиотека
„Карло Бијелицки” у Сомбору), Ирена Богнар
(Градска библиотека у Суботици), Душанка
Милорадић (Библиотека „Глигорије Возаревић”
у Сремској Митровици), Душица Мандић
(Библиотека „Жарко Зрењанин” у Зрењанину),
Иван Стојановић (Градска библиотека Вршац),
као и Ивана Гргурић и Силвија Чамбер из
БМС. Након разговора о актуелним темама из
струке, у којем су учествовали сви присутни,
закључено је следеће:
1. Прихвата се предложени План обављања
матичних функција БМС у 2013;
2. Окружне библиотеке ће до 31. марта 2013.
доставити БМС статистичке упитнике и текстуалне извештаје о раду народних библиотека у 2012;
3. Окружне библиотеке обавестиће библиотеке на својој територији о начину и роковима
полагања стручних испита и ангажоваће се у
припреми кандидата за успешно полагање;
4. Окружне библиотеке ће до 15. јуна 2013. године доставити податке о пословању библиотека у свом округу за потребе ажурирања
базе података МБС.
април 2013 – гласило бмс – вести
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Инструктивни семинари за кандидате почет
нике у раду биће одржани у априлу и октобру
2013. године, а консултативни семинари за све
кандидате у мају и новембру 2013.
IV СЕМИНАРИ ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ У ВОЈВОДИНИ
1. Нова законска акта о библиотечкој делатно
сти
2. Обрада континуалних извора и електронске
грађе
3. Статистика рада високошколских библи
от ека у Војводини

POrtrEt
ЈОВАНА НОВАКОВ

Ј

ована Новаков рођена је 21. фебруара 1977.
године у Новом Саду. Основну школу „Јован Грчић Миленко” завршила је у Беочину, а
Гимназију „Светозар Марковић” у Новом Саду

V РАДНИ САСТАНЦИ
1. Учешће у раду Заједнице матичних библиотека Србије.
2. Састанци радника матичних служби. По договору.
VI ПРИПРЕМА ВЕСТИ, ГЛАСИЛА БМС
Приредиће се за штампу четири броја.

СТРУЧНИ ИСПИТ У МАЈСКОМ
РОКУ

Б

МС организује полагање стручног испита у библиотечкој делатности у пролећном року 2013. године за све библиотеке у
Војводини. Испит почиње 27. маја полагањем
предмета Алфабетски каталог и Стварни ка
талози (усмени испит и практична провера
знања у области библиографске обраде, класификације и формирања каталога). Ради припреме кандидата за што успешније савлађивање програма стручног испита, БМС организује два припремна семинара. Инструктивни
семинар, који је намењен почетницима у раду, биће одржан је од 15. до 19. априла 2013.
године у Учионици БМС, а консултативни семинар, који је за кандидате обавезан, биће одржан од 13. до 17. маја 2013.
8
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где је 1996. године уписала и Природно-математички факултет. Звање дипломираног биолога
стекла је неколико година касније, на Департману за биологију и екологију.
У БМС запослила се 2. јула 2007. године.
Своја прва знања о каталошкој обради стицала
је од редактора Марије Маховац. Рад за стручни библиотекарски испит, под називом Биолош
ка оштећења библиотечког материјала и мере
заштите одбранила је 2008. године под менторским руководством Душице Грбић.
Од 2009. године ради на обради посебних
збирки БМС и то на каталогизацији библиотечког материјала фонда музикалија који чине штампане музикалије, компакт дискови, дигитални видео дискови, грамофонске плоче, ау
дио и видео касете. Велику захвалност дугује
Љиљани Стаменовић која јој је пружала сву неопходну помоћ у раду са обрадом некњижног
материјала.
За Дигиталну БМС колегиница Новаков одабира и уноси материјал из фонда музикалија.

o

o

o

POsetE
СТУДЕНТИ У БМС

Учесници међународне конференције „Јурај Рибај 1812–
2012 – Живот и дело” у БМС

МАРТОВСКЕ ПОСЕТЕ

Студенти Одсека за хунгарологију у Читаоници
раритета БМС

П

редвођени доцентом Јулијаном Ишпанович Чапо БМС су 18. јануара 2013. године посетили студенти пете године Одсека за хунгарологију Филозофског факултета у Новом Саду. Том приликом предавање о старим и ретким
књигама одржала им је Душица Грбић, руководилац Одељења старе и ретке књиге и легата, а
са историјом и делатношћу БМС упознао их је
Петер Хајнерман, библиотекар информатор.

У

току марта 2013. године БМС су посетили
гости из земље и иностранства. Најпре су,
1. марта, у посети били ученици Сенћанске гимназије, а потом, 27. марта, студенти из Мађар
ске и туристи из Шкотске. Гости су обавештени
о историји и делатности БМС.

ЗАХВАЛНИЦЕ

ЂАЦИ У БМС

У

ченици Гимназије „Исидора Секулић” из
Новог Сада били су у посети БМС 19. фебруара 2013. године, а тридесетак ђака Сенћанске
гимназије 1. марта 2013. године. Ђаке из Сенте
предводили су школски библиотекар Снежана
Сабљић и професор историје Јован Гашовић, а
њихов домаћин био је Петер Хајнерман, библиотекар информатор.

УЧЕСНИЦИ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „ЈУРАЈ РИБАЈ 1812–
2012 – ЖИВОТ И ДЕЛО” У БМС

Б

МС су 23. фебруара 2013. године посетили
учесници међународне конференције „Јурај Рибај 1812–2012 – Живот и дело” која је одржана у Заводу за културу војвођанских Словака
у Новом Саду дан раније. Њихов домаћин била
је руководилац Одељења за чување и коришћење
публикација БМС Гордана Ђилас која их је упо
знала са историјом и делатношћу Библиотеке.

Захвалница и Повеља управнику БМС Миру
Вуксановићу

О

гранак Вукове задужбине у Чачку
доделио је Захвалницу управнику
БМС Миру Вуксановићу за „несебичну
подршку Огранку”, а Други програм Радио
Београда Повељу поводом 55 година по
стојања (1958–2013) „за успешну сарадњу,
допринос радио стваралаштву и афирмацију радија културе и уметности”.
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ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САрадЊИ СТРУЧЊАКА ИЗ ИТАЛИЈЕ,
БМС И ГМС У ОБЛАСТИ
КОНЗЕРВАЦИЈЕ КУЛТУРНИХ
ДОБАРА

SEMINARI, STRU^NI SKUPOVI,
SASTANCI...

СЕДНИЦЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА КУЛТУРУ

У

току првог тромесечја 2013. године уп
равник БМС и дописни члан САНУ Миро
Вуксановић присуствовао је седницама На
ционалног савета за културу Републике Србије
9. јануара, 6. и 20. фебруара и 20. марта.

„SERBIA FORUM”
Италијанска делагација у Читаоници раритета БМС

П

очетком фебруара 2013. БМС посетила
је делегација из Италије др Мариа Кри
стина Мисисти, директорка ICRCPAL, Централног института за конзервацију и рестаурацију књижно-архивских добара из Рима, др
Илиас Тасиас, директор SIL Appennino Centrale
и др Фабио де Кирико, директор Националне
галеије Умбрије из Перуђе, а у пратњи мр Тијане Палковљевић, управнице Галерије Матице
српске (ГМС) и Даниеле Королије, помоћника управнице ГМС. Њихови домаћини били
су управник БМС Миро Вуксановић, заменица управника Новка Шокица Шуваковић, руководилац Одељења заштите публикација Горан Влаховић и руководилац Одељења старе и
ретке књиге и легата Душица Грбић.

У

организацији Математичког института
САНУ 31. јануара 2013. године одржан је
свечани скуп посвећен реализацији система „Serbia Forum” за дигитално представљање нацио
налне баштине Србије на ком су учествовали
и представници БМС. У име БМС уводну реч
казивао је управник Библиотеке и дописни члан
САНУ Миро Вуксановић, а његова заменица,
Новка Шокица Шуваковић представила је Ди
гиталну БМС.

ПРЕДАВАЊЕ О ДИГИТАЛНОЈ БМС

Н

а семинару за школске библиотекаре из
Војводине, одржаном 8. фебруара 2013.
године у Централној библиотеци Филозофског
факултета у Новом Саду, заменик управника
БМС и руководилац Одељења за матичне по
слове и Реферални центар Новка Шокица Шу
ваковић одржала је предавање „Светска ди
гитална библиотека – Дигитална БМС – зна
чај за школске библиотеке”. Семинар је орга
низовало Библиотекарско друштво Србије, а
присуствовало му је 30 школских библиотекара
из Војводине.

Потписивање Протокола

Том приликом директорка Централног ин
ститута за конзервацију и рестаурацију књижно-архивских добара др Мариа Кристина Мисисти, управница ГМС мр Тијана Палковљевић
и управник БМС Миро Вуксановић потписали су Протокол о сарадњи у области конзервације културних добара на папирном носиоцу у
трајању од три године. Приликом посете БМС
италијанска делегација обишла је Читаоницу
раритета и Одељење заштите публикација.
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СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЗАЈЕДНИЦЕ МАТИЧНИХ
БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

У

правник БМС Миро Вуксановић прису
ствовао је седници Управног одбора За
једнице матичних библиотека Србије која је
одржана у НБС.

О УСАГЛАШАВАЊУ ПОСТУПАКА
ЗАШТИТЕ У ЛАБОРАТОРИЈАМА
НБС И БМС

Н

а позив начелника Одељења заштите
НБС Жељка Младићевића, руководилац
Одељења заштите БМС Горан Влаховић посетио
је НБС 14. фебруара 2013. Тема радног састанка била је потреба за усаглашавањем поступака
заштите у лабораторијама НБС и БМС, од документације у заштити преко метода рада до вредности услуга конзервације и рестаурације.

ЗАСЕДАО ОРГАНИЗАЦИОНИ
ОДБОР БИБЛИОНЕТА

ДАНИ БИБЛИОТЕКА И
БИБЛИОТЕКАРА НА САЛОНУ
КЊИГА У НОВОМ САДУ

У

оквиру Салона књига (28. фебруар – 5.
март 2013), Новосадски сајам и Град
ска библиотека у Новом Саду 4. и 5. марта
организовали су „Дане библиотека и библио
текара”. Централни програм манифестације био
је стручни скуп „Степен развоја библиотечкоинформационе делатности: нови захтеви и ре
шења”, а реализован је у сарадњи са НБС и БМС
и стручњацима из библиотечко-информационе
делатности.

З

аменик управника БМС Новка Шокица
Шуваковић присуствовала је 26. фебруара
2013. године састанку Организационог одбора
Библионета у НБС. Том приликом предложено је
да се на предстојећем Библионету, који ће бити
одржан од 6. до 8. јуна 2013. године у Смеде
реву, прикаже изложба издаваштва свих јавних
библиотека, као и одабране презентације.

РАДИОНИЦА ЗА БИБЛИОТЕКАРЕ

Р

адионица за библиотекаре „Сервиси EBSCO и Emerald” одржана је 28. фебруара
2013. године у Универзитетској библиотеци
„Светозар Марковић” у Београду. Из БМС
радионици су присуствовале Иванка Клајн, Ма
рина Шмудла и Марина Јованцаи.

СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
ИНСТИТУТА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
САНУ

У

Учеснице Скупа из БМС – Новка Шокица Шуваковић и
Душица Грбић

Првог дана Скупа, 4. марта, из БМС је
предавање на тему „Дигитална БМС” одржала
заменик управника и руководилац Одељења
за матичне послове и Реферални центар Новка
Шокица Шуваковић, а другог дана, 5. марта,
на тему „Уџбеници новосадске Славенсколатинске школе из четврте и пете деценије 18.
века” руководилац Одељења старе и ретке књиге
и легата Душица Грбић.

правник БМС и дописни члан САНУ
Миро Вуксановић председавао је седни
ци Управног одбора Института за српски језик
САНУ 26. фебруара 2013. године.

GOdi[wice, susreti, promocije...

ЗАСЕДАО УПРАВНИ ОДБОР
ЗАДУЖБИНЕ ИВЕ АНДРИЋА

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА
ПРОСЛАВИЛА 82. РОЂЕНДАН

У

правник БМС и дописни члан САНУ
Миро Вуксановић присуствовао је 27.
марта 2013. године седници Управног одбора
Задужбине Иве Андрића.

Б

иблиотека града Београда обележила је
11. јануара 2013. године свој 82. рођендан.
Свечаности је из БМС присуствовао управник
Миро Вуксановић.
април 2013 – гласило бмс – вести
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УРУЧЕЊЕ НАГРАДЕ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”

У

ручењу Награде „Меша Селимовић”
Александру Гаталици присуствовао је 5.
марта 2013. године управник БМС и дописни
члан САНУ Миро Вуксановић, као ранији добитник ове награде.

неколико ратних и параратних догађања, истра
жујући дубине падова својих јунака, улази,
истовремено, како у судбинске путање људи у
нељудским временима, тако и у сеновита зна
чења самог језика.”

ОТВОРЕН НОВИ ОГРАНАК ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ
САДУ

Н

ови библиотечки огранак „Аница Савић
Ребац” Градске библиотеке у Новом Са
ду отворен је 26. марта 2013. године на Тргу Ре
публике, на месту некадашњег простора антикварне књижаре „Орфелин”. Огранак садржи
публикације на страним језицима и језицима националних мањина у Новом Саду. Из БМС отварању су присуствовали Новка Шокица Шуваковић, заменик управника и Оливера Михајловић,
информатичар.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У СОМБОРУ

К

њига Повратак у Раванград дописног
члана САНУ Мира Вуксановића промовисана је у великој сали Жупаније, у Сомбору
26. фебруара 2013. године. Осим аутора, на промоцији су говорили проф. емеритус др Славко
Гордић и проф. др Стојан Бербер.

По речима књижевног критичара Александра
Јеркова, Вуксановић је „један од наших писаца
који осећају сав терет нашег положаја”, писац
који је „дао све од себе да нам каже, колико се
то сада може, и нешто од оног најтежег о нама
самима” кроз „роман савремене поетике са којим
почиње једно ново суочавање”.

Nova kwi@evna izdawa
БИХПОЉЕ И ЗМИЈА И ВУК МИРА
ВУКСАНОВИЋА

Б

ихпоље, нови роман дописног члана САНУ Мира Вуксановића, објавила је током марта 2013. године зрењанинска издавачка
кућа „Агора” као 53. књигу у Библиотеци „Календар”. У поднаслову ове књиге стоји „Поратна путописна приповест с прологом Владимира
Ћоровића и молитвом Иве Андрића”.
Уредник и рецензент „Агоре” Ненад Шапоња
записао је: „Сенка немогуће разјаснице минулог
рата у Босни и Херцеговини лелуја изнад новог
романа Мира Вуксановића Бихпоље. Његов на
ратор, неименовани београдски писац, пратећи
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Током марта у Библиотеци „Српско-руски
круг” московског-београдског издавача „Гаракс”
објављена је Вуксановићева двојезична, српскоруска књига Змија и вук. Књига је илустрована
цртежима Данила Вуксановића, а на руски ју је
превео Андреј Базилевски.

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА
АКАДЕМИКА БОЖИДАРА Д.
ВУЈАНОВИЋА

П

очетком године, Огранак САНУ у Но
вом Саду објавио је Библиографију ра
дова академика Божидара Д. Вујановића Ве
сне Укропине, вишег библиотекара БМС. То
је девета књига објављена у оквиру едиције
„Библиографије”.

ДАРОДАВЦИ

О

бјављивањем имена дародаваца који су
БМС поклонили књиге и часописе током
јануара, фебруара и марта 2013. године желимо
и на овај начин да им изразимо искрену захвалност.
Ранђел Анђелковић (Путниково)
Сафет Банџовић (Сарајево)
Ивана Башичевић Антић (Нови Сад)
Мирјана Божић (Нови Сад)
Љубомир Бошков (Баваниште)
Петко Ђ. Бошковић (Бијело Поље)
Стеван Бугарски (Темишвар)
Александар Вељић (Вреоци)
Мариа Вивод (Нови Сад)
Љуба Вукмановић (Нови Сад)
Сретен Вуковић (Београд)
Миро Вуксановић (Нови Сад)
Иванка Гарић (Нови Сад)
Sabina Giergiel (Ополе)
Радмила Гикић Петровић (Нови Сад)
Љубомир Глигорић (Нови Сад)
Иван Глишић (Шабац)
Душица Грбић (Нови Сад)
Душанка Грковић (Ветерник)
Сава Дамјанов (Нови Сад)
Милован Данојлић (Поатје)
Милан Дворнић (Бели Манастир)
Радивој Додеровић (Нови Сад)
Душан Драјић (Београд)
Срба Ђорђевић (Крушевац)
Ђорђе Ђурић (Нови Сад)
Жарко Ђуровић (Подгорица)
Ирена Зечевић (Бачка Паланка)
Миленко Зечевић (Бачка Паланка)
Соња Ивановић (Нови Сад)
Рајко Игић (Чикаго)
Станимир Јакшић (Нови Сад)
Ото Јан (Нови Сад)
Nathan C. Jessop (Колорадо Сити)
Василије Јовановић (Нови Сад)
Драгана Јовановић (Нови Сад)
Лариса Јовановић (Београд)
Душан Јованчевић (Нови Сад)

Слободан Јовић (Лопаре)
Владимир Т. Јокановић (Нови Сад)
Павле Катић (Нови Сад)
Даниела Кермеци (Нови Сад)
Марко Кершеван (Љубљана)
Лепосава Кљаић (Нови Сад)
Марија Кнежевић (Београд)
Мирјана Ковачек (Нови Сад)
Јелена Ковачек Светличић (Нови Сад)
Јованка Козловачки Дамјанов (Нови Сад)
Владимир Конечни (Београд)
Walter Köhl (Боблинген)
Оливера Кривошић (Нови Сад)
Љерка Кушец (Нови Сад)
Ђорђе Н. Лопичић (Београд)
Јелена Лопичић Јанчић (Београд)
Александра Љубинковић (Нови Сад)
Небојша Мазић (Раковац)
Војислав Максимовић (Источно Сарајево)
Весна Манојловић Николић (Београд)
Бранко Медојевић (Београд)
Бранко Микашиновић (Вашингтон)
Јованка Микулић (Нови Сад)
Бранислав Милић (Нови Сад)
Боривој Миросављевић (Нови Сад)
Стојан Миросављевић (Нови Сад)
Вера Митриновић (Београд)
Бранко Мићић (Нови Сад)
Оливера Михајловић (Нови Сад)
Хелена Михић (Нови Сад)
Марија Мишић (Нови Сад)
Ивица Млађеновић (Београд)
Јелена Мрђанов (Нови Сад)
Јулијана Нанаши (Нови Сад)
Далибор Недвидек (Нови Сад)
Јован Недић (Бели Манастир)
Војислав Николајевић (Нови Сад)
Радивој Николајевић (Нови Сад)
Катарина Николетић (Нови Сад)
Леополдина Нимрихтер (Нови Сад)
Јована Новаков (Черевић)
Радмила Обрадовић (Сремска Митровица)
Рајко Оровић (Подгорица)
Живан Пашић (Чортановци)
Градимир Петровић (Београд)
Душанка Петровић (Нови Сад)
Тамара Пецо (Нови Сад)
Мико и Зорка Пићурић (Нови Сад)
Нада Плавша (Петроварадин)
Лазар Попара (Нови Сад)
Милена Првановић (Београд)
Бориша Радовановић (Крагујевац)
Александар Радовић (Нови Сад)
Милица Радонић (Нови Сад)
Виктор Радун (Нови Сад)
Петар Рајчевић (Платичево)
Татјана Ракић (Нови Сад)
Предраг Репић (Нови Сад)
Милорад Родић (Нови Сад)
Тихомир Светличић (Нови Сад)
Надежда Силашки (Београд)
Љубица Славик (Стари Бановци)
Стеван Славнић (Чуруг)
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Милена Ставрић (Грац)
Љиљана Стаменовић (Сремски Карловци)
Драган Станић (Нови Сад)
Живота Станковић (Мали Јасеновац)
Мирјана Д. Стефановић (Нови Сад)
Станислав Тасић (Јагодина)
Бојан Тепавчевић (Нови Сад)
Миленко Тешић (Шабац)
Мирослав Тимотијевић (Београд)
Душан Тодоровић (Рокингем)
Марта Тодоровић (Нови Сад)
Тамара Ћеранић (Нови Сад)
Никола Фарков (Нови Сад)
Будимир Фрка (Нови Сад)
Петер Хајнерман (Нови Сад)
Душан Чампраг (Нови Сад)
Предраг Шиђанин (Нови Сад)
Apostolische Exarchie (Минхен)
Арт центар „Хлеба и игара” (Стара Пазова)
Архисолар (Београд)
Аустријска амбасада (Београд)
Bahai International Community (Њујорк)
Библиотека „Глигорије Возаровић” (Сремска
Митровица)
Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” (Баја Маре)
Ветеринарска комора Србије (Београд)
Vietnam Pictorial (Ханој)
Византолошки институт САНУ (Београд)
World Music asocijacija Srbije (Београд)
Галерија „Др Винко Перичић” (Суботица)
Градска библиотека „Карло Бијелицки” (Сомбор)
Градска библиотека Лајковац
Градска библиотека (Нови Сад)
DVV International (Бон)
Друштво економиста „Економика” (Ниш)
Друштво за заштиту биља Србије (Београд)
Економски факултет (Крагујевац)
Економски факултет (Ниш)
Епархија Далматинска, Манастир Крка (Кистање)
Ecologica (Београд)
Завод за интелектуалну својину (Београд)
Индијска амбасада (Београд)
Институт економских наука (Београд)
Институт за економику пољопривреде (Београд)
Институт за здравствену заштиту деце и омладине
(Нови Сад)
Институт за криминолошка и социолошка
истраживања (Београд)
Институт за рударство и металургију (Бор)
Институт за српску културу – Приштина (Лепосавић)
International Labour Office (Женева)
IPSA (Монтреал)
Iskra Periodicals (Birmingham)
Islamic Relations Office (Mashad)
Историјски архив (Неготин)
ИФЛА (Хаг)
Канадски Србобран (Хамилтон)
Кинеска амбасада (Београд)
Клиника за психијатрију КЦС (Београд)
Клуб писаца Чукарица (Београд)
Комора здравствених установа Србије (Београд)
Културни центар (Сврљиг)
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Културно-информациони центар Срба у Републици
Македонији „Спона” (Скопље)
Културно образовни центар (Шид)
Матица српска (Нови Сад)
Машински факултет (Београд)
Машински факултет (Ниш)
Медицински факултет (Београд)
Медицински факултет (Нови Сад)
Министарство унутрашњих послова – Полицијска
управа Нови Сад
Народна библиотека (Бор)
Народна библиотека (Смедерево)
Народна библиотека (Ужице)
Народна библиотека „Вук Караџић” (Крагујевац)
Народни музеј (Београд)
Народни музеј (Ниш)
OCLC (Даблин, САД)
Open Society Fund (Њујорк)
Палго центар (Београд)
Pannon press (Суботица)
Планинарско-смучарски савез Војводине (Нови Сад)
Правни факултет (Београд)
Правни факултет (Ниш)
Правни факултет (Нови Сад)
Православни богословски факултет „Св. Василије
Острошки” (Фоча)
Princeton Theological Seminary (Принстон)
Природњачки музеј (Београд)
Републички хидрометеоролошки завод (Београд)
Савез економиста Србије (Београд)
Századok szerkesztősége (Будимпешта)
Скупштина града Београда (Београд)
Српска академија наука и уметности (Београд)
Српска православна епархија бихаћко-петровачка
(Босански Петровац)
Српско књижевно друштво (Београд)
STEPI (Сеул)
Технолошки факултет (Лесковац)
УНЕСКО (Париз)
Универзитет Educons (Сремска Каменица)
Универзитет у Новом Саду
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”
(Београд)
Учитељски факултет (Ужице)
Факултет ветеринарске медицине (Београд)
Факултет драмских уметности (Београд)
Факултет педагошких наука Универзитета у
Крагујевцу (Јагодина)
Фaкултет техничких наука (Нови Сад)
ФАО (Рим)
Филозофски факултет (Ниш)
Филозофски факултет (Нови Сад)
Филозофски факултет – Департман за психологију
(Нови Сад)
Фонд Б92 (Београд)
Фонд за хуманитарно право (Београд)
Фондација отворено општество – Македонија
(Скопље)
Форум (Нови Сад)
Хотел Велики (Нови Сад)
Хрватско друштво прехрамбених технолога,
биотехнолога и нутрициониста (Загреб)
Church of Scientology Europe (Копенхаген)

Iz stranih ^asopisa
ОБОГАЋИВАЊЕ КОЛЕКЦИЈА –
САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВ

О

богаћивање колекција и набављање зна
чајних дела француске културне баштине
и даље је најважнији циљ Француске нацио
налне библиотеке (ФНБ). Примера ради, током
2011. године ова културна институција увећала
је своју колекцију за 85.107 књига и око 3.000
рукописа, од којих је део купљен, а део дониран.
Упркос економским ограничењима, која су присутна у сваком сегменту живота, ФНБ мора да
настави да игра своју улогу „вечног сабирали
шта” креативне енергије из целог света.
Прикупљање баштине у новим околностима
Од старих и ретких рукописа до ремек-дела
штампе и архива писаца, ФНБ прати своју мисију прикупљања културног националног блага,
у савременим околностима које нимало не иду
на руку културним активностима.

Прикупљање дела културне баштине укоре
њено је дубоко у историји. У прошлости често
се дешавало да неко поклони или прода Краљев
ској библиотеци изузетне колекције. Тако је, на
пример, Мишел де Марол, 1667, продао Библиотеци своју величанствену збирку гравира, што је
подстакло оснивање Одељења за штампу. Имамо и пример маркиза де Полмија који је најпре
хтео да своју фантастичну бибилиотеку поклони
краљу Лују XVI, али ју је на крају ипак продао
свом брату грофу Д’Артоа. Један од највећих донатора књижевних рукописа био је Виктор Иго.
Он је, кодицилом тестамента, 1881. године, одлучио да Националној библиотеци Париза, за
коју је веровао да ће једног дана бити Библиотека Уједињених држава Европе, остави све своје
рукописе и цртеже, чиме је истовремено обогатио збирку националног културног блага и допринео стварању једне нове дисциплине – генетичке критике.

Од Ренеа Ремона до Волинског
У последње две-три деценије наглашене су
тенденције које представљају прави изазов са
којим се ФНБ, као и друге културне институције,
суочава.
Најпре, у националну културну баштину са
да се убрајају сва средства изражавања: све
врсте фотографија, плакати, различити обли
ци сликовног представљања (разгледнице, на
пример), модне скице, макете, стрипови, архи
ве разних стваралаца – све ово постепено је по
стајало део културног наслеђа, раме уз раме са
сликарским и вајарским делима велике вредно
сти.

Прва страна Игоовог рукописа романа
Богородичина црква у Паризу

На известан начин, сва дела која садржи ФНБ
део су културне баштине. Многа су ту доспела
захваљујући закону о обавезном примерку, донетом још 1537, који омогућава прикупљање националних дела које Библиотека још од те давне године чува за будуће генерације. Ипак, нормално је да разликујемо прикупљање обичних
публикација, односно савремених издања, од
ретких књига, средњовековних историјских или
књижевних рукописа, гравира великих мајстора,
старих фотографија, вредних дописница, антич
ког новца и других културно-историјских драгоцености чије место није у малим библиотекама.

Прво број стрипа Action comics (1938)

Други феномен – свакако повезан са првим
– јесте значајно повећање новчане вредности
културних добара, и то у међународним раз
април 2013 – гласило бмс – вести
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мерама. У последњих десет година ретким књи
гама цена је порасла и по шест до осам пута.
Старински, осликани рукописи ретко се продају
за мање од милион евра. Штампа редовно прати
вести о невероватним сумама за које се продају
ова дела, до пре двадесет година сматрана не
нарочито вредним. Једна фотографија са морским
мотивима, чији је аутор Ле Греј, не толико познат
фотограф из 19. века, достигла је цену од скоро
милион евра на аукцији у Паризу 2011. године.
Да узмемо још интересантнији пример – 2010.
године примерак првог броја стрипа Action comics
(1938), у ком се први пут појавио лик Супермена
и који је, у време кад је објављен, коштао 1 цент,
продат је у САД за милион долара. Ове енормне
суме заправо сведоче о чињеници да је пронађен
нов начин да се добије новац за културу која, у
тешким економским околностима, веома мало
средстава прима од државе. Постало је неопходно
прибегавати томе, по цену да нека ретка и
вредна дела од националног значаја буду однета
из земље или да постану још мање доступна за
консултовање. Већина значајних дела, недавно
пристиглих у ФНБ, заправо је набављена за
хваљујући великодушности појединих мецена
или богатих предузећа: Казановини рукописи,
архиве Гија Дебора и Мишела Фукоа, као и
веома ретки осликани рукописи, попут Живота
Свете Катарине Александријске или Молит
веника Јоване Француске, за који су средства
прибављена јавним уплатама, што се показало
као веома успешно.

Осликани рукопис Живота Свете Катарине Александријске

Поред ова два изазова, ФНБ се суочава и
са трећим који је још директније ангажује.
Дуго је важило мишљење да се ова културна
институција интересује само за „велика дела“
класичних аутора. Ипак, чини се да је то време
прошло. Под утицајем својих конзерватора,
у потпуности усклађеним с временом у ком
живе, ФНБ проширила је поље интересовања
на савремено стваралаштво у свим његовим
16
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разноврсним видовима, а смисао конзерваторског
рада јесте и да оно што пристиже учини што
интерактивнијим. То је случај са свим што је
недавно постало део колекције: ФНБ је добила
архиву Ренеа Жирара, Клода Леви-Строса,
Ролана Барта, Жилијена Грака, Жана Малорија,
Ренеа Ремона, као и Ноеле Шатле, Елене Сиксу,
Ани Ерно и Оливјеа Ролена; да не заборави
мо ауторе полицијских и научно-фантастичних
романа као што су Жан-Патрик Маншет или
Пјер Бул, затим кореографа Керолајн Карлсон,
те цртаче Албера Удерзоа, Жоржа Волинског... У
току је и реализација бројних других пројеката.
Такав културолошки приступ, ослобођен свих
стега, интересује се за све облике стваралаштва
и интелектуални живот уопште. То је ФНБ данас,
у савременим околностима.
Пакт поверења
Наш чланак, ипак, не жели да свет културе и
уметности представи као тржиште на ком влада
конкуренција. Паралелно са новим тенденцијама,
потврђује се и нешто што је већ део традиције.
На пример, великодушност стваралаца који радо
поклањају своје колекције. Тај чин добија и
подршку државе, посебно ФНБ, која истовремено
гарантује континуитет, независност, доступност
дела истраживачима, те поштовање права, на
првом месту ауторских.
Кад већ причамо о том такозваном пакту по
верења, треба да споменемо и људску димензију.
Између аутора или носилаца ауторских права и
представника ФНБ (председник, генерални ди
ректор, конзерватори...) ствара се однос који
карактерише велико узајамно поштовање, а
често и истинско пријатељство. Аутор, који
ради у сарадњи са конзерватором задуженим
за његов фонд, зна да може да се ослони на
стручност, зна да ће концепција изложбе о
њему, истраживачки рад, дебата или било који
други облик валоризације његовог рада бити
осмишљен са великом озбиљношћу, уз велики
труд и неисцрпну креативност. Наведимо са
мо један од најбољих примера – посебан инте
лектуални однос између Пјера Гијота и Гијома
Фоа, конзерватора задуженог за његову архиву у
Одељење за рукописе.
Приредили: Дени Брукман и Силви Лизјески,
Chroniques de la BnF, бр. 65
С француског превела Бојана Јањушевић

НОВЕ КЊИГЕ
(У штампи)

О

бјављујемо 346 наслова нових књига и
електронских публикација, осим уџбеника
за основне и средње школе, које су припремље
не за штампу или су објављене у Војводини у
протекла три месеца (јануар, фебруар, март) 2013.
године. Скраћени записи су из компјутерске базе
БМС, а на основу каталогизације нових књига. У
поменутом периоду укупно су урађена 502 CIP
записа.

АХМЕТАГИЋ, Есад
    Organizacija preduzeća / Esad Ahmetagić. - 8. izd.
- Subotica : Ekonomski fakultet, 2013. - IX, 358 str. :
graf. prikazi ; 24 cm
АХМЕТОВИЋ, Златко
    Osnove sportskog treninga / Zlatko Ahmetović. - 3.
prerađeno izd. - Novi Sad : Fakultet za sport i turizam,
2013. - 252 str. : ilustr. ; 25 cm

А, Б, В
АВАКУМОВИЋ, Јулија
    Финансијски менаџмент са основама пословног
рачуноводства / Јулија Авакумовић, Петар Бојовић.
- Зрењанин : Висока техничка школа струковних
студија, 2013. - II, 168 стр. : обрасци, граф. прикази
; 25 cm
АВРИЋ, Жељка
    Маргиналије / Жељка Аврић. - Нови Сад :
Прометеј, 2013. - 76 стр. ; 21 cm
     АКТИВНОСТИ од националног значаја Срба
Крајишника / приредио Мирко С. Радаковић. Београд : Удружење “Крајишки привредник”, 2013. 204 стр. : илустр. ; 23 cm
ALADŽIĆ, Viktorija
    Subotica koja nestaje / Viktorija Aladžić. - Subotica :
Hrvatska riječ, 2012. - 116 str. : ilustr. ; 21 cm
АЛТЕР, Светлана
    Ljubav u ogledalu / Svetlana Alter. - Sremska
Mitrovica : Alters, 2013. - 136 str. ; 21 cm
АМАНСХАУЗЕР, Герхард
    Kao varvarin u Prateru : autobiografija jedne mladosti
/ Gerhard Amanshauzer ; [preveo Relja Dražić]. - Novi
Sad : Futura publikacije, 2013. - 181 str. : ilustr. ; 21 cm
АНТИЋ, Игор
    Igor Antić. 1 / [tekst Jadranka Tolić ; prevodi Igor
Antić ... [et al.]. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2013. 288 str. : ilustr. ; 31 cm
АНТИЋ, Игор
    Igor Antić. 2 / [tekst Sanja Kojić Mladenov ; prevod
sa srpskog na francuski Igor Antić, prevod sa srpskog na
engleski Jovana Ružić]. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art,
2013. - 288 str. : ilustr. ; 31 cm
АНТИЋ, Мирослав
    Ту где почиње небо : избор из дела / Мирослав Антић
; приредио Зоран Пеневски ; [цртежи, уља, колажи,
акварели Мирослава Антића]. - 3. изд. - Нови Сад :
Stylos art, 2013. - [152] стр. : илустр. у бојама ; 24 cm
АНТОЛОГИЈА српске поезије : (1847-2000)
/ [приредио] Ненад Грујичић. - 2. изд. - Сремски
Карловци : Бранково коло, 2013. - 979 стр. : илустр.
; 25 cm
АЋИН, Јовица
    Jevanđelje po magarcu i druge priče o sitnim svetim
trenucima / Jovica Aćin. - Novi Sad : Kulturni centar
Novog Sada, 2013. - 246 str. ; 23 cm

БАБА, Золтан
   Испирање злата / Золтан Баба. - Вршац :
Књижевна општина Вршац, 2013. - 32 стр. ; 19 cm
БАБОВИЋ, Јован
    Agroekonomska i ruralna politika Evropske unije /
Jovan Babović, Slavka Tasić. - Novi Sad : Privredna akademija, 2013. - IV, 296 str. : ilustr. ; 24 cm
BALLA, Ferenc
    A bezdáni vérengzés, 1944 / Balla Ferenc, Balla István. - Topolya : Panonia-Print, 2013. - 186 str. : ilustr. ;
25 cm
БАРДЕК, Марина
    Vazduh / Marina Bardek. - Novi Sad : M. Bardek,
2013. - 48 str. ; 21 cm
БАХТИН, Михаил Михајлович
    Естетика језичког стваралаштва / Михаил Бахтин
; приредили С. С. Аверинцев, С. Г. Бочаров ; превела
с руског Мирјана Грбић. - Сремски Карловци ; Нови
Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића,
2013. - 221 стр. ; 23 cm
БАШИЋ-Палковић, Невенка
    Библиографија издања Градског музеја Суботица
= A szabadkai Városi Múzeum kiadványainak bibliográfiája = Bibliografija izdanja Gradskog muzeja
Subotica : (1948-2010) / Невенка Башић Палковић
; [преводиоци Korhecz Papp Zsuzsanna, Љубица
Вуковић Дулић]. - Суботица : Градски музеј, 2012. 83 стр. ; 23 cm
БЕМ, Карло
    Nezaboravljene strasti / Karlo Bem. - Sombor : Srpska čitaonica “Laza Kostić”, 2013. - 220 str. ; 21 cm
    BERBA i čuvanje plodova jabuke iz integralne proizvodnje / [Nenad Magazin ... et al.]. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2013. - 47 str. : ilustr. ; 25 cm
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БЕСЕРМИНЇ, Владимир
   Розґварка самим зоз собу / Владимир Бесерминї. Нови Сад : В. Бесермињи, 2013. - 128 стр. : илустр. ;
21 cm
BESZÉDES, István
    Magritte-sziget : posztdramatikus versek / Beszédes
István ; [Ágoston Lóránt illusztrációival]. - Zenta : Zetna : Basiliscus, 2013. - 115 str. : ilustr. ; 17 cm

БИНЕ, Лоран
    HHhH : roman / Loran Bine ; prevod s francuskog
Emilija Cerović. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2013. 359 str. ; 21 cm
  БИОРЕМЕДИЈАЦИЈА земљишта / Драгутин А.
Ђукић ... [и др.]. - Нови Сад : Будућност, 2013. - 207
стр. : илустр. ; 24 cm
БИРИЊИ, Нора
    Delimano kuvar : [mesto gde počinju dobri ukusi!]
/ Nora Birinji i Rita Hadarik ; [prevod Jelena Jelin]. [Specijalno izd.]. - Novi Sad : Studio Moderna, 2013. 131 str. : fotogr. u bojama ; 22 cm
БЈЕЛАЈАЦ, Жељко
    Organizovani kriminalitet : imperija zla / Željko
Bjelajac. - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i
pravosuđe, 2013. - 440 str. : ilustr. ; 24 cm
БЈЕЛКИЋ, Тодор
    Без по муке сред азбуке / Тодор Бјелкић ;
[илустрације Фрања Страка]. - Рума : Српска књига,
2013. - 94 стр. : илустр. ; 22 cm
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БЛАЖИН, Слободан
    Српско црквено певачко друштво у Врањеву
/ Слободан Блажин. - Нови Бечеј : Народна
библиотека, 2013. - 100 стр. : илустр. ; 23 cm
БОШКОВИЋ, Мило
    Krivično pravo / Milo Bošković. - Novi Sad : Unija fakulteta Jugoistočne Evrope, Fakultet za pravne i
poslovne studije, 2013. - 564 str. ; 24 cm
БОШКОВИЋ, Мило
    Криминологија / Мило Бошковић. - Нови Сад :
Унија факултета Југоисточне Европе, Факултет за
правне и пословне студије, 2013. - 348 стр. ; 24 cm
БРЗИЋ, Бошко
    Нешини из Ковиља : родослов / Бошко Брзић. Ковиљ : Б. Брзић, 2013. - 80 стр. : илустр. ; 20 cm
БРКИЋ, Снежана
    Кривично процесно право II / Снежана Бркић. - 2.
изд. - Нови Сад : Правни факултет, 2012. - 432 стр. ;
24 cm
БРОНТЕ, Емили
    Orkanski visovi / Emili Bronte. - Ruma : Panonija,
2013. - 339 str. ; 21 cm
БУБЊЕВИЋ, Далибор
    Zaključivanje prodaje / Dalibor Bubnjević. - Zrenjanin : Asocijacija novinara Banata “Banat-info” : “Zrenjanin”, 2013. - 121 str. : ilustr. ; 25 cm
БУДИНСКИ-Петковић, Љуба
    Fizika / Ljuba Budinski-Petković. - 2. izd. - Novi Sad :
Fakultet tehničkih nauka, 2013. - 256 str. : ilustr. ; 24 cm
БУЛАТОВИЋ, Анђелка
    Припрема деце за полазак у школу : приручник са
практикумом за студенте високих школа струковних
студија за образовање васпитача / Анђелка
Булатовић. - Нови Сад : Знатижеља, агенција за
издавачку делатност, 2013. - 145 стр. : илустр. ; 24 cm
БУРЗАН, Мирјана
    Поуке из језика и правописа : српски као
нематерњи језик : за 6. разред основне школе /
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић ; [илустратор
Милош Алексић]. - 3. изд. - Београд : Завод за
уџбенике, 2013. - 137 стр. : илустр. ; 27 cm
ВАГОНЕР, Елет Џозеф
    Hristos i njegova pravednost / E. Dž. Vagoner ; prevod sa engleskog grupa prevodilaca. - 2. izd. - Novi Sad
: Eden kuća knjige, 2013. - 110 str. ; 21 cm
VAJDASÁGI Magyar Tudostalálkozó (2012 ; Szabadka)
    Tudomány, módszer, argumentáció : konferenciakötet
/ Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2012, Szabadka,
2012. április 21. ; [szerkesztette Ispánovics Csapó Julianna]. - Újvidék : A Vajdasági Magyar Akadémiai
Tanács, 2012. - 316 str. : ilustr. ; 26 cm
ВАРГА, Јан
    Vezikoureteralni refluks - endoskopska korekcija / Jan
Varga. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2013. - 86 str. :
ilustr. ; 24 cm
ВАСИЉЕВ, Стеван
    Marketing principi / Stevan Vasiljev ; [ilustracije
Čaba Nemet]. - 6. izd. - Novi Sad : Prometej, 2013. XIV, 378 str. : ilustr. ; 24 cm

ВАСИЋ-Каначки, Марија
    Зар : (упитни знак могућег) / Марија Васић
Каначки ; [предговор Драшко Ређеп]. - Нови Сад :
Прометеј, 2013. - 75 стр. ; 21 cm
ВАШТАГ, Марија
    Козачка кућа / Марија Ваштаг. - Нови Сад :
Бистрица, 2013. - 230 стр. ; 21 cm
VÉKÁS, János
    Magyarok a Vajdaságban : 1960-1964 : kronológia /
Vékás János. - Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési
Intézet, 2013. - 473 str. ; 24 cm
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај Д.
    Сабрана дела. Књ. 2, Почетно стваралаштво /
епископ Николај. - Шабац : Глас цркве, 2013. - 782
стр. ; 25 cm
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај Д.
    Сабрана дела. Књ. 3 / епископ Николај. - Шабац :
Глас цркве, 2013. - 804 стр. ; 25 cm
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај Д.
    Сабрана дела. Књ. 4 / епископ Николај. - Шабац :
Глас цркве, 2013. - 762 стр. ; 25 cm
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај Д.
    Сабрана дела. Књ. 5 / Епископ Николај. - Чачак :
Глас цркве, 2013. - 881 стр. ; 25 cm
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај Д.
    Сабрана дела. Књ. 6, Омилије : на недељна и
празнична јеванђеља епископа охридског Николаја.
Део 1. - Шабац : Глас цркве, 2013. - 539 стр. ; 25 cm
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај Д.
    Сабрана дела. Књ. 8 / епископ Николај. - Шабац :
Глас цркве, 2013. - 761 стр. ; 25 cm
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај Д.
    Сабрана дела. Књ. 9 / епископ Николај. - Шабац :
Глас цркве, 2013. - 797 стр. ; 25 cm
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај Д.
    Сабрана дела. Књ. 10, Разни чланци, беседе и
студије / епископ Николај. - Шабац : Глас цркве,
2013. - 794 стр. ; 25 cm

ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај Д.
    Сабрана дела. Књ. 11 / епископ Николај. - Шабац :
Глас цркве, 2013. - 766 стр. ; 25 cm
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај Д.
    Сабрана дела. Књ. 12 / епископ Николај. - Шабац :
Глас цркве, 2013. - 828 стр. ; 25 cm
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај Д.
    Сабрана дела. Књ. 13 / епископ Николај. - Шабац :
Глас цркве, 2013. - 784 стр. ; 25 cm

VIAKTER, Blanka
    Statisztika : gyakorlati példák és feladatok : a közgazdasági iskolák tanulói számára / Viakter Blanka. - Újvidék : Árgus, 2013. - 110 str. : ilustr. ; 30 cm
ВИДОВИЋ, Витомир
    Linearni modeli u oplemenjivanju životinja / Vitomir
Vidović. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2013. 215 str. : ilustr. ; 24 cm
ВИДОВИЋ, Витомир
    Genetski parametri / Vidović Vitomir, Lukač Dragomir, Stupar Milanko. - Novi Sad : Stylos art, 2013. - 178
str. : ilustr. ; 24 cm
ВЛАХОВИЋ, Бранислав
    Тржиште агроиндустријских производа :
општи део / Бранислав Влаховић. - Нови Сад :
Пољопривредни факултет, 2013. - 296 стр. : илустр.
; 24 cm
ВЛАХОВИЋ, Никола
    Сунчан дан / Никола Влаховић Nikasso ;
илустрације Никола Влаховић Nikasso. - Ново
Милошево : Банатски културни центар, 2013. - 46
стр. : илустр. ; 15 cm
ВЛАХОВИЋ, Радован
    Varvarogenije : [postzenitistički roman] / Radovan
Vlahović. - Novo Miloševo : Banatski kulturni centar,
2013. - 161 str. ; 21 cm
ВРАНКОВИЋ, Јелена
    Sve moje tišine / Jelena Vranković. - Novi Sad :
Savez gluvih i nagluvih Vojvodine, 2013. - 256 str. :
ilustr. ; 20 cm
VREDNOSTI, stavovi i uloge - transgeneracijska
perspektiva / urednici Ivan Jerković, Željka Kamenov.
- Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju,
2013. - 116 str. : ilustr. ; 23 cm
  ВРЕМЕ је учинило своје : народне изреке /
[приредили] Милан Дејанац, Душан Дејанац. Кикинда : М. Дејанац : Д. Дејанац, 2012. - 75 стр. ;
21 cm
ВРТИПРАШКИ-Кувизић, Радојка
    Говор Мокринчана - мокрински речник / Радојка
Вртипрашки-Кувизић. - Нови Сад : СКОР [тј.] Савез
књижевника у отаџбини и расејању, 2013. - 394 стр. :
илустр. ; 21 cm
ВУЈИН, Владислав
    Фртаљ по фртаљ : историјска сликовница Велике
Кикинде / Владислав Вујин. - Кикинда : Народни
музеј, 2013. - [16] стр. : илустр. ; 17 cm
VUKOVIĆ, Slobodan
    Western media ethics : anti-Serb propaganda and “humanitarian” intervention / Slobodan Vuković ; translated
from the Serbian language Charles Robertson. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića ; Beograd : Institute of Social Sciences,
2012. - 310 str. : ilustr. ; 23 cm
ВУКСАНОВИЋ, Миро
    Бихпоље : поратна путописна приповест с
прологом Владимира Ћоровића и молитвом Иве
Андрића / Миро Вуксановић. - 1. изд. - Зрењанин :
Агора, 2013. - 207 стр. ; 22 cm
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Г, Д, Ђ
ГАЈИЦКИ, Стојан
    Nevesta se sprema / Stojan Gajicki. - Novi Sad :
MBM-plas, 2013. - 283 str. ; 22 cm
GERGELY, József
    Madárnaptár / Gergely József. - Szabadka : Életjel ;
[Novi Sad] : Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, 2013. - 144 str. : ilustr. ; 24 cm
ГЛИГОРИЋ, Љубомир
    Буре барута : песме. Део 1 / Љубомир Глигорић.
- Нови Сад : Савез књижевника у отаџбини и
расејању, 2013. - 119 стр. ; 20 cm
ГОРДИЋ, Славко
    Огледи о Иви Андрићу / Славко Гордић. - Нови
Сад : Академска књига, 2013. - 184 стр. ; 23 cm
  ГРАДИТЕЉСКО наслеђе Новог Милошева /
аутори Миливој Бешлин ... [и др.] ; аутор каталога
Драган Раушки. - Зрењанин : Завод за заштиту
споменика културе ; Ново Милошево : Удружење за
неговање традиције, 2013. - 159 стр. : илустр. ; 30 cm
ГРАХОВАЦ, Спасоје
    Значења срцем исплетена / Спасоје Граховац. Житиште : Библиотека “Бранко Радичевић”, 2013. 177 стр. ; 21 cm
ГРБИЋ, Милан
    Sećanja : zbirka pesama / Milan Grbić. - Novi Sad :
Školska knjiga, 2013. - 180 str. : ilustr. ; 21 cm
GUSTA sadnja jabuke / [Zoran Keserović ... et al.]. Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2013. - 56 str. : ilustr.
; 25 cm
ДАЛМАЦИЈА, Милена
    Praktikum iz zaštite voda. Deo 1 / Milena Dalmacija, Snežana Maletić, Božo Dalmacija. - Novi Sad :
Prirodno-matematički fakultet, 2013. - 214 str. : ilustr. ;
24 cm
ДЕДИЋ, Славомир
    Памет у - компјутер / Славомир Дедић ; приредио
Миле Новић ; [предговор Миле Новић]. - Сомбор :
Синус, 2012. - 149 стр. : илустр. ; 21 cm
ДЕЛИМО, Жан
    Грех и страх : стварање осећања кривице на
Западу од XIV до XVIII века / Жан Делимо ; превео
Зоран Стојановић. - Сремски Карловци : Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, 2013. - 615 стр. ;
23 cm
ДЕСПОТОВИЋ-Ћурчић, Тамара
    Жорж, Жак и Жинет у ходницима времена /
текст написала Тамара Деспотовић-Ћурчић. - Нови
Сад : Удружење српско-француског пријатељства
“Карусел”, 2013. - 35 стр. : илустр. ; 21 cm
ДИМИЋ, Зоран
    Rađanje ideje univerziteta / Zoran Dimić. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića, 2013. - 282 str. ; 23 cm
DISSEMINATION Booklet : Tempus 158989-Tempus-1-2009-1-BE-Tempus-JPHES creation of university-enterprise cooperation networks for education on sustainable technologies / Zoltan Zavargo ... [et al.]. - Novi
Sad : Tehnološki fakultet, 2013. - 105 str. : ilustr. ; 27
cm
20

вести – гласило бмс – април 2013

ДНЕВНИК без прозивника : алманах поводом
50 година Гимназије “Светозар Марковић”, Нови
Сад, 1963-2013 / [приређивачи Милан Белегишанин
и Татјана Вукадиновић]. - Нови Сад : Гимназија
“Светозар Марковић”, 2013. - 197 стр. : илустр. ; 24
cm
ДОБРОВОЉСКИ, Милан
    Miruška, žena sumnjivog morala / Milan Dobrovoljski - Rančer. - Maglić : M. Dobrovoljski, 2013. - 96 str. ;
21 cm
ДОКИЋ, Љубица
    Tehnologija skroba / Ljubica Dokić. - Novi Sad :
Tehnološki fakultet, 2013. - 91 str. : ilustr. ; 24 cm
ДРАГАНИЋ-Нонин, Гордана
    Bez prašine : intervjui i članci / Gordana Draganić
Nonin. - Novi Sad : Dnevnik, 2013. - 225 str. ; 21 cm
ДРАГИЧЕВИЋ, Светлана
    Љубав са фејзбука : школска љубав / СветланаЛана Драгичевић. - Бачка Паланка : Књижевни клуб
“Дис”, 2013. - 54 стр. : илустр. ; 15 x 20 cm
ДУЧИЋ, Јован
    Јован Дучић / приредио Бојан Чолак. - Нови Сад
: Издавачки центар Матице српске, 2013. - 524 стр. ;
24 cm

ЂЕРИ, Лукреција Л.
    Ponašanje i zaštita potrošača na turističkom tržištu /
Lukrecija L. Đeri. - Novi Sad : Prirodno-matematički
fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2013. - 252 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm
ЂОРЂЕВИЋ, Милош
    Стваралачки дух и аналитички чин : књижевне
студије и огледи. 4 / Милош Ђорђевић. - Вршац :
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача “Михаило Палов”, 2013. - 320 стр. ; 24 cm
ЂОРЂЕВИЋ, Мирко
    Pendrek i prašina : novinski eseji / Mirko Đorđević. Novi Sad : Cenzura, 2013. - 312 str. ; 20 cm
ЂУКИЋ, Ђорђе
    Kinematika / Đorđe Đukić, Livija Cvetićanin. - 2. izd.
- Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2013. - 187 str. :
ilustr. ; 24 cm
ЂУРЂЕВИЋ, Радмил
    Нацкин декламатор / Радмил Ђурђевић ;
фотографије Перица Илијин. - Стара Пазова :
Основна школа “Бошко Палковљевић Пинки”, 2013.
- 49 стр. : илустр. ; 16 cm

ЂУРИЋ, Ђорђе
    Појединац у друштвеном окружењу : увод у
социјалну психологију / Ђорђе М. Ђурић, Мирјана
Францешко, Александра Костић. - 2. изд. - Нови Сад
: Факултет за правне и пословне студије, 2013. - 252
стр. : илустр. ; 24 cm

ЂУРИЋ, Ђорђе
    Психологија и образовање : основе педагошке
психологије / Ђорђе М. Ђурић. - 9. изд. - Нови Сад :
Visoka škola “Pravne i poslovne akademske studije dr
Lazar Vrkatić”, 2013. - 268 стр. ; 24 cm
Е, Ж, З
ЕЛЕКТРОНСКО пословање : практикум :
студијски програм. - Нови Сад : Висока техничка
школа струковних студија, 2013. - 114 стр. : илустр.
; 24 cm
EMLÉKEZÉS Szekeres Lászlóra = Sećanje na Lasla
Sekereša / [szerkesztő Hulló István]. - Szabadka : Városi Múzeum, 2013. - 15 str. : ilustr. ; 23 cm
ЖАРКОВИЋ, Небојша
    Појмовник осигурања = Glossary of insurance
terms = Begriffswörterbuch der Versicherung / Небојша
Жарковић. - Нови Сад : Сконто, 2013. - 827 стр. ; 24
cm
ЖИВА реч / [приредила] Слађана Миленковић ;
[уредник Ненад Лемајић]. - Сремска Митровица :
Срем инфо, 2013. - 197 стр. : илустр. ; 21 cm
ЖИВАНОВ, Милош Б.
    Elektronika : pojačavačka kola : teorija i zadaci / Miloš B. Živanov. - 2. izd. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2013. - V, 309 str. : ilustr. ; 24 cm
ЖИВИЋ, Душан
    Tajna hrane = The secret of food / Dušan Živić.
- Novi Sad : Specijalistička lekarska ordinacija “Dr
Živić”, 2013. - 208 str. : ilustr. ; 30 cm
ŽIGMANOV, Tomislav
    Bunjevački put križa : za osobnu pobožnost virujućeg
svita / Tomislav Žigmanov ; [fotografije križeva Augustin Juriga ; crteži postaja Ante Rudinski]. - Subotica : Katolički institut za povijest i duhovnost “Ivan
Antunović”, 2013. - 117 str. : ilustr. ; 17 cm
ZAŠTITA jabuke u integralnoj i organskoj proizvodnji / [Marko Injac ... et al.]. - Novi Sad : Poljoprivredni
fakultet, Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, 2013. - 63 str. : ilustr. ;
25 cm

ЗБИРКА српске уметничке анонимне
књижевности / приредио Иван Димитријевић. Нови Сад : Прометеј : Тиски цвет, 2012. - 606 стр. ;
20 cm
ЗИСКИНД, Патрик
    Priča o gospodinu Zomeru / Patrik Ziskind ; prevela
s nemačkog Marija Ančić ; sa ilustracijama Sampea. Novi Sad : Solaris, 2013. - 133 str. : ilustr. ; 20 cm
ЗИСКИНД, Патрик
    Tri priče i jedno razmišljanje / Patrik Ziskind ; prevela s nemačkog Marija Ančić. - Novi Sad : Solaris, 2013.
- 91 str. ; 20 cm
ЗЛОКОЛИЦА, Миодраг Ж.
    Механика машина / Миодраг Ж. Злоколица, Маја
В. Чавић, Милан Д. Костић. - 3. изд. - Нови Сад :
Факултет техничких наука, 2013. - 255 стр. : илустр.
; 24 cm
ЗОРИЋ, Слободан
    Приручник за бетон. 2 / Слободан Зорић. - Беочин
: Lafarge BFC, 2013. - 116 стр. : илустр. ; 21 cm
INVERTEBRATES (Invertebrata) of the Fruška Gora
mountain = Бескичмењаци (Invertebrata) Fruške gore.
3 / [editor Smiljka Šimić ; translator Stanka Matejašev].
- Нови Сад : Matica srpska = Матица српска, 2013. 181 str. : ilustr., fotogr. u bojama ; 24 cm
И, Ј, К
ИНЖЕНЕРСТВО на материјали. Књ. 5 = Materials engineering. Book 5 / editors Emilija Fidanchevska, Vineta Srebrenkoska. - Нови Сад : Технолошки
факултет, 2013. - 259 стр. : илустр. ; 24 cm
ИНКЛУЗИВНО образовање: образовање за све :
тематски зборник / [главни и одговорни уредник
Мара Ђукић]. - Нови Сад : Филозофски факултет,
2012. - 131 стр. ; 24 cm
INTERNATIONAL Conference Risk and Safety Engineering (8 ; 2013 ; Kopaonik)
    Risk and safety engineering : proceedings of the 8th
International Conference [Risk and Safety Engineering],
Kopaonik, 2-9 February 2013 / [organized by] Higher Education Technical School of Professional Studies, Novi Sad [and] Faculty of Technical Sciences, Novi
Sad, Department for Environmental Engineering [in cooperation with representatives of] Ministry of Labour
and Social Policy Republic of Serbia. - Novi Sad : Higher Education Technical School of Professional Studies,
2013. - 115 str. ; 25 cm
INTERNATIONAL Symposium on Exploitation of Renewable Energy Sources (5 ; 2013 ; Subotica)
    Proceedings / 5th International Symposium on Exploitation of Renewable Energy Sources EXPRES 2013,
Subotica, Serbia, March 21-23, 2013. - Subotica : Subotica Tech ; Budapest : Óbuda University, 2013. - 126
str. : ilustr. ; 30 cm
INFEKTIVNE bolesti : za studente medicine / [autori Snežana Brkić ... et al.] ; urednice Vesna Turkulov i
Snežana Brkić. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2013. 330 str. : ilustr. ; 25 cm
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  ISIDOR Papo : život i delo / Vladimir Jokanović ...
[et al.]. - Beograd : Srpska akademija medicinskih nauka - SLD, 2012. - 138 str. : ilustr. ; 23 cm
ИШТВАН, Марта
    Sećanje za budućnost : spomenici, spomen-biste,
spomen-ploče, nadgrobne ploče i sakralna obeležja
u Kikindi / Marta Ištvan = Emlékezés a jövőnek :
emlékművek, mellszobrok, emléktáblák, sír- és szakrális emlékművek Nagykikindán / István Márta ; [prevod
Marta Ištvan ; fotografije Marta i Emilijan Ištvan]. - Kikinda : Istorijski arhiv Kikinda = Nagykikinda : Kikindai Történelmi Levéltár, 2012. - 322 str. : ilustr. ; 25 cm
ЈАКШИЋ-Провчи, Бранка
    Паралеле и сусретања - Душан Ковачевић и
Александар Поповић / Бранка Јакшић Провчи. Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за српску
књижевност, 2012. - 222 стр. ; 24 cm
ЈАНКОВИЋ, Драган
    У тишини лудака / Драган Јанковић ; [књигу
ликовно опремио Драгољуб Бата Чавић]. - 2. изд. Рума : Градска библиотека “Атанасије Стојковић”,
2013. - 100 стр. : илустр. ; 20 cm
ЈАНКОВИЋ, Драгица
    Osiguranje / Dragica Janković. - Novi Sad : Alfa-graf
NS, 2013. - 352 str. ; 24 cm
ЈАРИЋ, Светислав М.
    Никола Хајдин, живи класик науке : у част
и поводом деведесетог рођендана / [од] писца
Светислава М. Јарића ; [преводилац Сања
Кнежевић]. - Нови Сад : Центар духовности Ф. М.
Достојевски, 2013. - 478 стр. : илустр. ; 24 cm
ЈЕГДИЋ, Васо
    Strategijski menadžment u turizmu : odabrana
poglavlja / Vaso Jegdić. - Novi Sad : Fakultet za sport i
turizam, 2013. - 296 str. : ilustr. ; 24 cm
ЈЕЗИЦИ и културе у времену и простору :
тематски зборник. 1 / [уредник Снежана Гудурић]. Нови Сад : Филозофски факултет, 2013. - 691 стр. :
илустр. ; 28 cm
ЈЕЛИЋ Грновић, Мићо
    Микрокосмос : сабране пјесме / Мићо Јелић
Грновић. - Рума : Српска књига М, 2013. - 488 стр. :
илустр. ; 24 cm
ЈОВАН, нишки епископ
    Библијске и богослужбене основе спасења /
епископ Јован II нишки. - Београд : Висока школа Академија Српске православне цркве за уметности и
консервацију, 2013. - 298 стр. ; 25 cm
ЈОВАНОВИЋ, Василије
    Стаклено буренце / Василије Јовановић. - Рума :
Штампа, 2013. - 169 стр. : илустр. ; 19 cm
JOVANOVIĆ, Vladimir Ž.
    English morphology : a coursebook / Vladimir Ž.
Jovanović. - 2 ed. - Novi Sad : Visoka škola “Pravne i
poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić”, 2013. 302 str. ; 24 cm
ЈУВАН, Марко
    Intertekstualnost / Marko Juvan ; prevela Bojana
Stojanović Pantović. - Novi Sad : Akademska knjiga,
2013. - 300 str. ; 20 cm
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ЈУРЕША, Горан
    Istorija čokolade = History of chocolate / Goran
Jureša ; [prevod Sonja Gobec, Tamara Kamatović, Arijana Luburić Cvijanović]. - Novi Sad : Galerija Belart :
Galerija Zvono, 2013. - 120 str. : ilustr. ; 24 cm
КАЛУЂЕРОВИЋ, Жељко
    Пресократско разумевање правде / Жељко
Калуђеровић. - Сремски Карловци : Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, 2013. - 318 стр. ;
18 cm
КАРСТЕН, Френк
    Demokratija - mit i stvarnost : zašto demokratija
ne dovodi do solidarnosti, napretka i slobode, već do
društvenog sukoba, ogromne potrošnje i tiranske vlasti / Frenk Karsten i Karel Bekman ; sa engleskog preveo Andrej Stanimirović. - Novi Sad : Global book ;
Beograd : Katalaksija, 2013. - 107 str. : ilustr. ; 21 cm
КНАБЕ, Бертолд В.
    Kolateralna šteta: Jugoslavija : 78 dana između
dvorišta i podruma / Bertold V. Knabe ; [s nemačkog
prevela Dožić Emeli]. - Novi Sad : Eden, 2013. - 283
str. ; 21 cm
КОВАЧ, Матија
    Novosadske šahovske priče / Matija Kovač. - Novi
Sad : M. Kovač, 2013. - 80 str. : ilustr. ; 21 cm
КОВАЧЕВИЋ, Бранко В.
    Komski Bazileus / Branko V. Kovačević, Leka G.
Mandić. - Novi Sad : Budućnost, 2013. - 351 str. : ilustr.
; 21 cm
КОВАЧЕВИЋ, Марко
    Пут Морлака / Марко Ковачевић. - Нови Сад :
Прометеј, 2013. - 62 стр. ; 21 cm
КОВРЛИЈА, Александра
    Благост тишине / Александра Коврлија. - Ново
Милошево : Банатски културни центар, 2013. - 72
стр. ; 21 cm

КОЗАРСКИ-Абдулић, Љиљана
    Којештарије / Љиљана Козарски Абдулић. Житиште : Библиотека “Бранко Радичевић”, 2013. 117 стр. ; 19 cm
КОЈИЋ, Тијана
    Sugestivni načini ispitivanja u pretkrivičnom i
krivičnom postupku / Tijana Kojić. - Novi Sad : Prometej, 2013. - 110 str. : ilustr. ; 24 cm
KOLEKTIVNI oblak : antologija pesama o postojanju / [priredio] Vujica Rešin Tucić. - Novi Sad : Per.Art,
2013. - 370 str. ; 20 cm

КОНЕЧНИ, Владимир
    Видим : педесет одабраних песама / Владимир
Конечни. - Нови Сад : Прометеј, 2013. - 100 стр. ; 22
cm
КОНФЕРЕНЦИЈА “Слободан софтвер у настави”
(2012 ; Нови Сад)
    Zbornik radova / Konferencija “Slobodan softver u
nastavi”, Novi Sad, 1. i 2. decembar 2012. godine. Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2013. - 131 str. :
ilustr. ; 24 cm

КОПЕРНИК, Никола
    O kretanju nebeskih sfera / Nikola Kopernik ; preveo s engleskog Vladimir Jevtić ; autor predgovora
Petar Grujić. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2013. - 447 str. ; 23 cm
  KORPUS hermetikum / prevod Aleksandar i Branka Tomić. - Bački Petrovac : B. Tomić, 2013. - 588 str. :
ilustr. ; 21 cm
KRAJANÉ : zpěvník banátských Čechů / ediční
příprava textu Jaromír Linda. - Bela Crkva : Česká
národní rada, 2012. - 114 str. ; 21 cm
КРКЉУШ, Љубомирка
    Средишњи органи власти у Српској Војводовини
1848-1849. / Љубомирка Кркљуш. - Нови Сад :
Матица српска, 2013. - 424 стр. ; 25 cm
КРШЕВ, Борис
    Istorija ekonomskih i pravnih odnosa / Boris Kršev. 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad : Visoka škola
“Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić”,
2013. - 161 str. ; 24 cm
КРШЕВ, Борис
    Kroz istoriju države i prava / Boris Kršev. - 2. izd. Novi Sad : Visoka škola “Pravne i poslovne akademske
studije dr Lazar Vrkatić”, 2013. - 137 str. ; 24 cm
КУПУСИНАЦ, Александар
    Збирка решених задатака из програмског језика
C++ / Александар Купусинац. - 4. izd. - Нови Сад :
Факултет техничких наука, 2013. - IV, 133 str. : ilustr.
; 24 cm
КУСМУК, Мирослав
    Вук / Мирослав Кусмук. - Нови Сад : Прометеј,
2013. - 126 стр. : ауторова слика ; 21 cm
КУСМУК, Мирослав
    Олуја / Мирослав Кусмук. - Нови Сад : Прометеј,
2013. - 108 стр. : ауторова слика ; 21 cm
КУСМУК, Мирослав
    Причај ми, Лазаре / Мирослав Кусмук. - Нови Сад
: Прометеј, 2013. - 109 стр. : ауторова слика ; 21 cm
Л, Љ, М
ЛАПАЦ, Даница
    Reč je tvoja inspiracija moja! / Danica Lapac. - Novi
Sad : Crkva božja u Srbiji, 2013. - 121 str. ; 21 cm

ЛЕВИ, Емил
    Основи електроенергетике : електроенергетски
претварачи / Емил Леви, Владан Вучковић,
Владимир Стрезоски. - 5. izd. - Нови Сад : Факултет
техничких наука, 2013. - 187 str. : ilustr. ; 24 cm
ЛЕТИЋ, Душко
    Opšti model kritičnih protoka materijala PD-Precedence Diagramming strukture : monografija / Duško
Letić. - Zrenjanin : Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”,
2013. - VIII, 149 str. : ilustr. ; 24 cm
LINDA, Jaromír
    Skryté příběhy poltrat : banátští Češi na
nejstarších fotografiích / Jaromír Linda = Скривене
приче полтрета : банатски Чеси на најстаријим
фотографијама / Јаромир Линда. - Bela Crkva : Matice česká, 2012. - 134 str. : fotogr. ; 21 cm
ЛИРСКО-епске народне песме / приредила
Марија Клеут. - Нови Сад : Издавачки центар
Матице српске, 2013. - 267 стр. ; 24 cm
ЛОЗАНОВ, Борис
    Monografija prve discoteke Lo-Bo Bečej : 19741988. / Lozanov Boris. - Bečej : B. Lozanov, 2013. - 50
str. : ilustr. ; 24 cm
LUKIĆ, Slađana R.
    English in any situation : with grammar = Engleski
u svakoj situaciji : sa gramatikom / Slađana R. Lukić. Novo Miloševo : Banatski kulturni centar, 2013. - 112
str. ; 24 cm
МАРИНКОВИЋ, Божидар
    Мождана перут у белој гриви / Божидар Бошко
Маринковић. - Сурчин : Б. Маринковић, 2013. - 64
стр. ; 19 cm
МАРИНКОВИЋ, Душан
    Nacrt za sociologiju ideologije / Dušan Marinković. Novi Sad : Mediterran publishing, 2013. - 138 str. ; 21 cm
МАРИЋ, Бранислав
    Upravljanje investicijama / Branislav Marić. - Novi
Sad : Факултет техничких наука, 2013. - 161 str. : ilustr. ; 24 cm
МАРЧЕТИЋ, Дарко П.
    Programabilni logički kontroleri i komunikacioni protokoli u elektroenergetici / Darko P. Marčetić, Marko A.
Gecić, Boris P. Marčetić. - 1. izd. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2013. - 214 str. : ilustr. ; 24 cm
МАСЛОВАРИЋ, Божидар М.
    Заједништво Васојевићког и Топличког устанка у
Првом светском рату / Божидар М. Масловарић. - 1.
изд. - Нови Сад : Б. Масловарић, 2013. - 244 стр. :
илустр. ; 21 cm
МЕДОВИЋ, Владимир
    Evropska unija posle Lisabonskog ugovora : pravo i
institucije / Vladimir Medović. - Novi Sad : Fakultet za
ekonomiju i inženjerski menadžment, 2013. - 285 str. ;
24 cm
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп “Мултикултуралност
и савремено друштво” (4 ; 2013 ; Нови Сад)
    Društveno-humanističke nauke, psihologija : zbornik
radova / IV međunarodni naučni skup Multikulturalnost
i savremeno društvo, [Novi Sad, 2013.]. - Novi Sad : Visoka škola “Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić”, 2013. - 548 str. ; 24 cm
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МЕЂУНАРОДНИ научни скуп “Мултикултуралност
и савремено друштво” (4 ; 2013 ; Нови Сад)
    Knjiga apstrakata / [IV međunarodni naučni skup]
Multikulturalnost i savremeno društvo. - Novi Sad : Visoka škola “Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić”, 2013. - 270 str. ; 24 cm
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп “Мултикултуралност
и савремено друштво” (4 ; 2013 ; Нови Сад)
    Pravo, bezbednost : zbornik radova / IV međunarodni
naučni skup Multikulturalnost i savremeno društvo,
[Novi Sad, 2013.]. - Novi Sad : Visoka škola “Pravne i
poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić”, 2013. 693 str. ; 24 cm

МЕЂУНАРОДНИ научни скуп “Мултикултуралност
и савремено друштво” (4 ; 2013 ; Нови Сад)
    Filologija, menadžment i ekonomija, studentski radovi : zbornik radova / IV međunarodni naučni skup Multikulturalnost i savremeno društvo, [Novi Sad, 2013.]. Novi Sad : Visoka škola “Pravne i poslovne akademske
studije dr Lazar Vrkatić”, 2013. - 701 str. ; 24 cm
МЕЂУНАРОДНИ сусрети студената струковних
студија “Струковнијада” (1 ; 2012 ; Кранево)
    Зборник резимеа радова студената / 1.
међународни сусрети студената струковних студија
[“Струковнијада”], Кранево, Бугарска 14.-18. мај
2012. године. - Нови Сад : Висока техничка школа
струковних студија, 2013. - 49 стр. : илустр. ; 24 cm
МЕЂУНАРОДНО саветовање Ризик и безбедносни
инжењеринг (8 ; 2013 ; Копаоник)
    Зборник радова. Књ. 1 / 8. међународно
саветовање Ризик и безбедносни инжењеринг,
Копаоник, 2-6. фебруар 2013 ; [организатори] Висока
техничка школа струковних студија у Новом Саду
[и] Факултет техничких наука Универзитета у Новом
Саду, Департман инжењерства животне средине у
сарадњи са представницима Министарства рада и
социјалне политике Републике Србије. - Нови Сад :
Висока техничка школа струковних студија, 2013. [8], 350 стр. : илустр. ; 29 cm
МИЛИЋЕВИЋ, Драгован
    Politika antiekonomije / Dragovan Milićević. - Vršac
: ADM Konsalting, Centar za konsalting i edukacije,
2013. - VII, 383 str. : ilustr. ; 24 cm
МИЛКОВ, Драган
    Управно право. [Књ.] 2, Управна делатност / Драган
Милков. - Нови Сад : Правни факултет, Центар
за издавачку делатност, 2013. - 331 стр. ; 23 cm
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МИЛКОВ, Драган
    Управно право. [Књ.] 3, Контрола управе / Драган
Милков. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за
издавачку делатност, 2013. - 146 стр. ; 23 cm
МИЛОЈКОВИЋ, Милан
    Analiza jezika napisa o muzici : (Srbija u Jugoslaviji, 1946-1975) : prilog muzikološkoj teorijskoj praksi /
Milan Milojković. - Novi Sad : Akademija umetnosti,
2013. - 122 str. ; 24 cm
МИЛОРАДОВ, Милорад
    Integralno, optimalno i održivo upravljanje otpadom
- urbani metabolizam = Integrated, optimal and sustainable waste management - urban metabolism / Milorad
Miloradov. - Novi Sad : Vojvođanska akademija nauka i
umetnosti = Academy of Sciences and Arts of Vojvodina, 2012. - 144 str. : ilustr. ; 20 cm
МИЛОШЕВИЋ, Нико
    Gajenje prepelica / Niko Milošević, Mirjana Đukić
Stojčić, Lidija Perić. - Novi Sad : Poljoprivredni
fakultet, 2013. - 224 str. : ilustr. ; 24 cm
МИЉАНОВИЋ, Нена
    Daniluškin romansero / Nena Miljanović. - Novo
Miloševo : Banatski kulturni centar, 2013. - 96 str. ; 20
cm
МИЉКОВИЋ, Драгутин
    Peščani vinski put : vinogradi, vina i vinari
Subotičko-horgoške peščare / Dragutin Miljković ; [fotografije Dejan Vuković]. - Hajdukovo : Red vitezova
vina “Arena zabatkiensis”, 2013. - 144 str. : ilustr. ; 24
cm
МИНИПРОЈЕКТИ у настави интегрисаних
природних наука и математике : тематски зборник.
- Сомбор : Педагошки факултет, 2013. - 129 стр. ; 24
cm
МИРКОВ, Смиљана
    Inženjeri u Srbiji : od zakasnele industrijalizacije do
zakasnele tranzicije / Smiljana Mirkov. - Zrenjanin : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2013. - 326 str. :
ilustr. ; 25 cm
МИТОВ, Дејан
    Arhitektonska radionica Caribrod 2012 / [tekst Dejan
Mitov, Krsto Radovanović i Jelena Čobanović]. - Novi
Sad : Modelart, udruženje za arhitekturu i kulturu, 2013.
- 48 str. : ilustr. ; 24 cm
МИТРОВИЋ, Љубиша Р.
    Буђење Прометеја : лирски записи / Љубиша Р.
Митровић. - 1. изд. - Нови Сад : Прометеј, 2013. 113 стр. ; 21 cm
МИТРОВИЋ, Славица
    Principi savremenog menadžmenta / Slavica
Mitrović, Boban Melović. - 1. izd. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2013. - 535 str. : ilustr. ; 24 cm
МИТРОВИЋ, Слободан
    Uvod u kliničku praksu : udžbenik za studente medicine. 1, Opšti deo / Slobodan M. Mitrović, Milan
Stanković. - 2. izd. - Novi Sad : Medicinski fakultet,
2013. - 99 str. : ilustr. ; 24 cm

Н, Њ, О
НАЂ, Ласло Ф.
    Impulsna elektronika / Nađ F. Laslo. - 1. izd. - Novi
Sad : Факултет техничких наука, 2013. - IV, 200 str. :
ilustr. ; 24 cm
НАНЧИЋ, Лаза
    Мир у ратно доба : приповетка из 1848. године а
из живота Јована Стерије Поповића / Лаза Нанчић. Вршац : Угао, 2013. - 46 стр. ; 21 cm
НАУЧНИ скуп Повезивање наставних предмета и
модели интегрисане наставе у основној школи (2012
; Сомбор)
    Zbornik saopštenja = Collection of Proceedings /
Naučni skup Povezivanje nastavnih predmeta i modeli integrisane nastave u osnovnoj školi, Sombor, 2527. maj 2012 ; [urednik Nenad Petrović]. - Sombor :
Pedagoški fakultet, 2013. - 241 str. ; 24 cm
НАУЧНИ скуп посвећен Павлу Бељанском (18921965) (2012 ; Нови Сад)
    Zbornik radova / Naučni skup posvećen Pavlu Beljanskom (1892-1965), Novi Sad, 16. XI 2012. ; [uredila
Jasna Jovanov]. - Novi Sad : Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, 2013. - 159 str. : ilustr. ; 24 cm
НАУЧНО-стручни симпозијум “Предузетништво у
каратеу” (2012 ; Нови Сад)
    Nauka i karate sport : zbornik radova sa Naučnostručnog simpozijuma [sa temom] “Preduzetništvo u
karateu”, Novi Sad, 01.12.2012. / [organizatori] Karate savez Vojvodine [i] Fakultet za sport i turizam, Novi
Sad ; [urednik Strahinja Tepavčević]. - Novi Sad : Karate savez Vojvodine, 2013. - 115 str. : ilustr. ; 21 cm
НАУЧНО-стручни скуп Предузетништво,
инжењерство и менаџмент (3 ; 2012 ; Зрењанин)
    Zbornik radova / 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, 2013. - X, 399 str. : ilustr. ; 25
cm
НАУЧНО-стручно саветовање “Поруке минуле
године и нова сетва” (1 ; 2013 ; Нови Сад)
    Tematski zbornik Naučno-stručnog savetovanja “Poruke minule godine i nova setva”, Novi Sad, 13. februar
2013. godine / [urednik Dragan Latković]. - Novi Sad :
Poljoprivredni fakultet, Departman za ratarstvo i povrtarstvo, 2013. - 32 str. : ilustr. ; 25 cm
НАУЧНО-стручно саветовање за произвођаче
органске хране Органска производња хране на
почетку друге деценије XXI века (2013 ; Бачки
Петровац)
    Zbornik izvoda / Naučno-stručno savetovanje za
proizvođače organske hrane Organska proizvodnja hrane na početku druge decenije XXI veka, [sa temom] “Unapređenje organske biljne proizvodnje primenom novih tehnologija”, Bački Petrovac, 21.3.2013.
god. ; [urednici Janko Červenski, Vladimir Sikora, Ivica
Đalović]. - Novi Sad : Institut za ratarstvo i povrtarstvo,
2013. - 23 str. ; 24 cm

НИКОЛЕТИЋ, Тоде
    Не дирајте моје бубе / Тоде Николетић ;
[илустрације Пеђа Трајковић]. - Зрењанин : Градска
библиотека “Жарко Зрењанин”, 2013. - 85 стр. :
илустр. ; 20 cm
НИКОЛИЋ, Властимир
    Lečenje prirodnom medicinom / Vlastimir Nikolić. Ruma : Panonija, 2013. - 421 str. ; 24 cm
НИКОЛИЋ, Катарина
    Igra jednog časa / Katarina Nikolić. - Opovo :
Opštinska narodna biblioteka, 2013. - 153 str. ; 20 cm
НИКОЛИЋ, Милорад
    Моје песме, моје исповеди / Милорад Мија
Николић. - Рума : Српска књига М, 2013. - 208 стр. ;
20 cm
НИНКОВ, Олга К.
    Lica vremena I : portreti iz umetničke zbirke Gradskog muzeja u Subotici = Az idő arcai I : a szabadkai Városi Múzeum művészeti osztályának arcképei /
Olga K. Ninkov ; [prevod Ana Čisar Molnar, Kristina
Vlahović ; fotografije Mikloš Hever]. - Subotica : Gradski muzej, 2013. - 292 str. : reprodukcije ; 30 cm
НИНКОВ, Ратомирка
    Moj treći mali dnevnik / Ratomirka Ninkov. - Petrovaradin : Alfagraf, 2013. - 92 str. ; 21 cm
НИШАВИЋ, Рале
    Китови пријатељи : лирска проза / Рале Нишавић.
- Нови Сад : Бистрица, 2013. - 58 стр. : илустр. ; 30
cm

НОВАКОВИЋ, Драгољуб
    Digitalna štampa / Dragoljub Novaković, Nemanja
Kašiković. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2013.
- 206 str. : ilustr. ; 24 cm
НОВАКОВИЋ, Драгољуб
    Увод у графичке технологије : практикум за
вежбе / Драгољуб Новаковић, Сандра Дедијер, Гојко
Владић. - 2. izd. - Нови Сад : Факултет техничких
наука, 2013. - 185 str. : ilustr. ; 24 cm
НУШИЋ, Бранислав
    Бранислав Нушић / приредио Јован Љуштановић.
- Нови Сад : Издавачки центар Матице српске, 2013.
- 525 стр. ; 24 cm
ОБАДОВИЋ, Душанка
    Praktikum eksperimentalnih vežbi iz fizike tečnih
kristala / Dušanka Ž. Obadović, Maja Stojanović, Miroslav Cvetinov. - Novi Sad : Prirodno-matematički
fakultet, Departman za fiziku, 2013. - 72 str. : ilustr. ; 29
cm
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OD radničkih borbi ka socijalnom pokretu / priredio
Branislav Markuš. - 1. izd. - Zrenjanin : Ravnopravnost,
2013. - 157 str. : ilustr. ; 21 cm
ODRŽIVE tehnologije i hemijska industrija. Knj.
4 = Sustainable technologies and chemical industry.
Book 4 / urednici Midhat Jašić, Mustafa Burgić, Elvis
Ahmetović. - Novi Sad : Tehnološki fakultet, 2013. 301 str. : ilustr. ; 24 cm
ODRŽIVE tehnologije u prehrambenoj industriji. Knj. 2 = Sustainable technologies in Food industry.
Book 2 / urednici Radoslav Grujić, Midhat Jašić. - Novi
Sad : Tehnološki fakultet, 2013. - 239 str. : ilustr. ; 24
cm
ODRŽIVE tehnologije u farmaceutsko-kozmetičkoj
industriji. Knj. 3 = Sustainable technologies in Pharmaceutical and cosmetic industry. Book 3 / editor Milorad
Cakić. - Novi Sad : Tehnološki fakultet, 2013. - 133 str.
: ilustr. ; 24 cm
ODRŽIVE tehnologije. Knj. 1 = Sustainable technologies. Book 1 / editor Zoltan Zavargo. - Novi Sad :
Tehnološki fakultet, 2013. - 441 str. : ilustr. ; 24 cm
ÓZER, Ágnes
    Volt egyszer egy Újvidék : adalékok Újvidék társadalomtörténetéhez / Ózer Ágnes. - Újvidék : Forum,
2012. - 135 str. : ilustr. ; 22 cm
ÓZER, Ágnes
    Pétervárad - erőd a Dunán / [Ózer Ágnes]. - Novi Sad
: Magyar Szó, 2013. - 166 str. : ilustr. ; 8 cm
ÓZER, Ágnes
    Petrovaradin - a fortress on the Danube / [Ágnes Ózer
; translation Mirjana Stojaković]. - Novi Sad : Magyar
Szó, 2013. - 166 str. : ilustr. ; 8 cm
ORGANSKA poljoprivreda : šansa za agrobiznis /
priredili Branislav Vlahović, Anton Puškarić. - Novi Sad
: Grad Novi Sad, Gradska uprava za privredu, 2013. 170 str. : ilustr. ; 24 cm
OSEMDESIAŤ rokov Matice
    80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii/Srbsku :
zborník prác / zostavil Samuel Boldocký. - Báčsky
Petrovec : Matica slovenská v Srbsku, 2012. - 326 str. :
ilustr. ; 24 cm
ОСТИН, Џејн
    Gordost i predrasuda / Džejn Ostin. - Ruma : Panonija, 2013. - 358 str. ; 21 cm
П, Р, С
ПАВЛИЧЕВИЋ, Славица
    Припремни предшколски програм : приручник
за специјалистичку праксу / Славица Павличевић,
Власта Сучевић, Ружица Милосављевић. - Нови Сад
: Знатижеља, 2013. - 108 стр. ; 27 cm
PALIĆ, Dragan
    Soybean processing, quality assessment and utilization as animal feed / Dragan Palić. - Novi Sad : Institute
of Food Technology, 2012. - 99 str. : ilustr. ; 24 cm
ПАЊКОВИЋ, Илија
    Monografija ličkog sela Raduč / Ilija Panjković. Novi Sad : Sajnos, 2013. - 303 str. : ilustr. ; 24 cm
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ПАРКЕР, Ричард
    Džon Kenet Galbrejt : život, politika, ekonomija /
Ričard Parker ; sa engleskog prevela Zorana Aćanović.
- Novi Sad : Mediterran Publishing, 2012. - 1001 str. ;
24 cm
ПЕЈАНОВИЋ, Радован
    Ogledi iz agrarne i ruralne ekonomije / Radovan
Pejanović. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2013. XVI, 634 str. : ilustr. ; 24 cm
ПЕРИЋ, Душан
    Osnove naučnog istraživanja u sportu i turizmu /
Dušan Perić. - Novi Sad : Fakultet za sport i turizam,
2013. - 184 str. : ilustr. ; 24 cm

ПЕРИЋ, Душан
    Statistika primenjena u sportu i turizmu / Dušan
Perić. - Novi Sad : Fakultet za sport i turizam, 2013. 305 str. : ilustr. ; 24 cm
ПЕРИЋ, Раша
    Опасан век / Раша Перић. - Сремски Карловци :
Културни центар Карловачка уметничка радионица,
2013. - 151 стр. : илустр. ; 21 cm
ПЕРОВИЋ, Миленко
    Filozofija morala / Milenko A. Perović. - Novi Sad :
Cenzura, 2013. - 392 str. ; 24 cm
ПЕРОВИЋ, Слободан
    Besede sa Kopaonika : [1990-2012] / Slobodan
Perović. - 15. dopunjeno izd. - Beograd : Kopaonička
škola prirodnog prava, 2013. - 930 str. ; 23 cm

ПЕРЦЛ, Ивана
    Po(jest)zija = Po(eat)ry / Ivana Percl, Snežana Žabić ;
ilustracije Dunja Janković. - Novi Sad : Studentski kulturni centar, 2013. - 68 str. : ilustr. ; 21 cm
PET godina aktivnosti 2008-2012 / Igor Ungur ...
[et al.] ; prevod na srpski jezik Petru Tomić, Kristina
Jovanović, Ileana Ursu-Nenadić. - Svečano izd. - Zrenjanin : Zavod za kulturu vojvođanskih Rumuna, 2013. 174 str. : ilustr. ; 21 cm
ПЕТКОВИЋ, Стојан
    Repetitorijum sa test-pitanjima iz medicine i prava /
Stojan Petković, Miljen Maletin. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2013. - 64 str. ; 24 cm
ПЕТРОВИЋ, Данијела
    Биологија човека / Данијела Петровић, Миона
Богосављевић-Шијаков, Илинко Кривокућин
; [илустрације Милан Шијаков и Борис
Богосављевић]. - Сомбор : Педагошки факултет,
2013. - 69 стр. : илустр. ; 29 cm
ПЕТРОВИЋ, Милош
    Dubine praznog / Miloš Petrović. - Novi Sad : Trikona, 2013. - 444 str. ; 21 cm

ПЕТРОВИЋ, Миодраг
    Ово је нешто што се не говори свакоме : песме за
децу и одрасле / Миодраг Петровић. - Крагујевац
: Алфа ; Нови Сад : Прометеј, 2013. - 123 стр. :
илустр. ; 21 cm

ПЕТРОВИЋ, Секула
    Искра у камену : пјесме / Секула Петровић ;
[предговор Милош Ђорђевић]. - Петроварадин : Futura, 2013. - 92 стр. ; 20 cm
ПИПЕРСКИ, Милош
    Брци у фрци / Милош Пиперски ; [илустрације
Снежана Ердељан]. - Зрењанин : Арт-пројект, 2013. 57 стр. : илустр. ; 21 cm
ПИШЧЕВИЋ, Симеон
    Симеон Пишчевић / приредила Мирјана Д.
Стефановић. - Нови Сад : Издавачки центар Матице
српске, 2013. - 407 стр. ; 24 cm
ПОВЕЗИВАЊЕ наставних предмета и стручно
усавршавање учитеља : тематски зборник. 2. Сомбор : Педагошки факултет, 2013. - 186 стр. :
илустр. ; 24 cm
POVOLNÝ, Pavel
    Prvé ulice / Pavel Povolný Juhás ; [ilustrácie autor]. 2. zmenené vyd. - Nový Sad : Hlas ľudu, 2013. - 170 str.
: ilustr. ; 21 cm
ПОЉАК, Ласло
    Priručnik za prevoz i manipulaciju opasnih materija /
Laslo Poljak. - 4. izd. - Novi Sad : Institut za preventivu, zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i razvoj, 2013.
- 377 str. : ilustr. ; 30 cm
ПОЉОПРИВРЕДНИ факултет (Нови Сад)
    Питања и задаци за пријемни испит. - Нови Сад :
Пољопривредни факултет, 2013. - 68 стр. ; 24 cm
ПОРТАНТ, Жан
    Želim da ti kažem : pesme, 1993-2010 / Žan Portant ;
prevod sa francuskog Tanja Pekić. - Novi Sad : Adresa,
2013. - 152 str. ; 20 cm
PRIMENA regulatora rasta biljaka u voćarskoj proizvodnji / [Biserka Milić ... et al.]. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2013. - 47 str. : ilustr. ; 25 cm
ПРИНС, Дерек
    Da li je tvom jeziku potrebno isceljenje? / Derek
Prince ; [prevod Vesna Novaković]. - [Silbaš] : Syloam,
2013. - 63 str. ; 17 cm
ПРОДИЋ, Слободан
    Фрагменти из историје лова у средњовековној
Србији и Босни / Слободан Продић, Слободан
Цветковић. - Нови Сад : Ловачки савез Војводине,
2013. - 126 стр. : илустр. ; 21 cm
ПРОП, Владимир Јаковљевич
    Историјски корени чаробне бајке / Владимир
Јаковљевич Проп ; превели с руског МаријаМагдалена Косановић, Богдан Косановић. - Нови
Сад ; Сремски Карловци : Издавачка књижарница
Зорана Стојановића, 2013. - 466 стр. ; 23 cm
PRĆIĆ, Dražen
    Dogovoreni brak / Dražen Prćić. - Subotica : 1909.
Minerva, 2013. - 200 str. ; 22 cm
ПУТНИК, Радомир
    Записке о Стерији / Радомир Путник. - Вршац :
Угао, 2013. - 47 стр. ; 21 cm
РАДИШИЋ, Мирјана
    Mikrobiologija / Mirjana Radišić. - Zrenjanin : Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2013. - 222 str. :
ilustr. ; 30 cm
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РАДОВАНОВИЋ, Дејан
    Умеће конзервације: обнова сликарства, дубореза
и позлате = Skill of conservation: the restoration of
painting, carving and gilding = Arte di conservazione: restauro della pittura, dell’intaglio del legno e
della doratura / [аутор текста Дејан Радовановић ;
фотографије Недељко Марковић ; превод Кормак
Франклин, Јасна Чанаџић]. - Нови Сад = Novi Sad :
Покрајински завод за заштиту споменика културе =
Provincial Institute for the Protection of Cultural Monuments = Istituto regionale per la protezione dei beni culturali, 2013. - 51 стр. : фотогр. у бојама ; 21 cm
РАДОВАНОВИЋ, Крсто
    Mokrin resort = Mokrin Resort : analiza prostora Obradovićeve bare i Vašarišta u Mokrinu kao potencijalne turističke mikrodestinacije / autori Krsto
Prodanović, Dejan Mitov, Jelena Čobanov ; prevod Dragana Đorđević. - Novi Sad : Modelart, udruženje za arhitekturu i kulturu, 2013. - 20, [3] str. : ilustr. ; 30 cm
РАДОВИЋ, Милица
    Osnovi ekonomije za neekonomiste / Milica Radović.
- 1. izd. - Novi Sad : Visoka škola “Pravne i poslovne
akademske studije dr Lazar Vrkatić”, 2013. - 250 str. :
ilustr. ; 24 cm

РАДОШ, Јово
    Етика у спорту / Јово Радош. - 1. изд. - Сремски
Карловци : Каирос, 2013. - 104 стр. ; 21 cm
РАДОШ, Јово
    Филозофија спорта / Јово Радош. - 2. изд. Сремски Карловци : Каирос, 2013. - 143 стр. ; 21 cm
РАЈОВИЋ, Ранко
    IQ deteta - briga roditelja. Deo 1, Predškolski uzrast /
Ranko Rajović ; [ilustracije Dawn Hudson ... et al.]. - 3.
izd. - Novi Sad : R. Rajović, 2013. - 62 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm
РАЈТЕР-Ћирић, Данијела
    Verovatnoća / Danijela Rajter-Ćirić. - 3. izd. - Novi
Sad : Univerzitet : Prirodno-matematički fakultet, 2013.
- VI, 165 str. ; 24 cm
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РАКИЋ, Богданка
    Između svetova / Bogdanka Rakić. - Novo Miloševo :
Banatski kulturni centar, 2013. - 59 str. ; 20 cm
РАТКОВИЋ, Смиљка
    Zašto mudri ćute / Smiljka Ratković. - Novi Sad : S.
Ratković, 2013. - 134 str. ; 21 cm
РАТКОВИЋ-Његован, Биљана
    Poslovna etika / Biljana Ratković Njegovan. - 2.
dopunjeno izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka,
2013. - 296 str. ; 24 cm
РАУШКИ, Љубиша
    Момо и Узеир / Љубиша Раушки. - Кикинда : Љ.
Раушки, 2013. - 87 стр. : илустр. ; 21 cm
РАШКА, Зора
    Mostovi čežnje / Zora Raška. - Čoka : Kulturno obrazovni centar “Čoka”, 2013. - 156 str. ; 25 cm
РЕГИОНАЛНИ развој АП Војводине /
[руководилац пројекта Едвард Јакопин]. - Нови Сад
: Агенција за равномерни регионални развој, 2013. 154 стр. : илустр. ; 28 cm
РЕШЕЊА за енергетску ефикасност : системи
ефикасне градње. - Беочин : Lafarge BFC, 2013. - 72
стр. : илустр. ; 30 cm
RIBAY, Juraj
    Lepší vdovec než mládenec / Juraj Ribay ; [pripravil
Jaromír Linda]. - 3. vyd. - Báčsky Petrovec : Slovenské
vydavateľské centrum, 2013. - 14 str. ; 19 cm
РИЗИК и безбедносни инжењеринг : тематски
зборник. 1. - Нови Сад : Висока техничка школа
струковних студија, 2013. - 300 стр. : илустр. ; 30 cm
РИЗИК и безбедносни инжењеринг : тематски
зборник. 2, Заштита од пожара и експлозије.
Заштита и спасавање. - Нови Сад : Висока техничка
школа струковних студија, 2013. - 164 стр. : илустр.
; 30 cm
РИЗИК и безбедносни инжењеринг : тематски
зборник. 3, Заштита животне средине. - Нови Сад :
Висока техничка школа струковних студија, 2013. 144 стр. : илустр. ; 30 cm
РИЗИК и безбедносни инжењеринг : тематски
зборник. 4, Ризик система. - Нови Сад : Висока
техничка школа струковних студија, 2013. - 92 стр. :
илустр. ; 30 cm
РИСТИЋ, Зоран А.
    Poznavanje divljači sa osnovama kinologije / Zoran
A. Ristić. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet,
Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2013. 338 str. : ilustr. ; 23 cm
РИШ, Патриција
    Pitaj svoju životinju moći : isceljujuće poruke za sve
životne situacije / Patricija Riš ; [prevod sa nemačkog
Ljiljana Vukotić]. - 2. izd. - Vršac : Lj. Vukotić, 2013. 96 str. ; 21 cm
ROKAY, Zoltán
    Studia Flaciana / Rokay Zoltán. - Óbecse : Lux Color Printing : Szulik Alapítvány, 2013. - 104 str. : ilustr. ;
21 cm
РОКВИЋ, Бранислав
    Каменичке ширине / Бранислав Роквић-Роле. Нови Сад : Daniel print, 2013. - 167 стр. : илустр. ; 21
cm

РУДИЋ-Вранић, Ружица
    Rodno određeni lokalni razvoj : rodno osetljivo lokalno razvojno planiranje, primeri Kule, Kovina i Subotice
/ Ružica Rudić Vranić, Tatjana Obradović Tošić. - Subotica : AŽEI Femina Creativa, 2013. - 56 str. : ilustr. ;
24 cm
САВЕТОВАЊЕ пчелара (31 ; 2013 ; Нови Сад)
    XXXI саветовање пчелара 2013, март, Нови Сад
/ [уредник Стојан Анђелковић]. - Нови Сад : Савез
пчеларских организација Војводине, 2013. - 103 стр.
: илустр. ; 21 cm
САВИЋ, Бранко
    Одржавање машина и опреме / Бранко Савић,
Ненад Станковић, Божо Илић. - 1. изд. - Нови Сад :
Висока техничка школа струковних студија, 2013. 236 стр. : илустр. ; 24 cm
SAVIĆ, Mirko
    Poslovna statistika 2 / Mirko Savić. - Subotica :
Ekonomski fakultet, 2013. - 183 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm
САВИЋ, Стеван
    Климатологија и педологија : практикум / Стеван
Савић, Тин Лукић, Биљана Басара. - Нови Сад :
Департман за географију, туризам и хотелијерство,
2013. - 89 стр. : илустр. ; 25 cm
САКАЧ, Марија
    Psihologija i učenje / Marija Sakač. - Sombor :
Pedagoški fakultet, 2013. - 232 str. ; 24 cm
САЛАИ, Сузана
    Marketing istraživanje / Suzana Salai, Desanka
Božidarević. - 2. izd. - Subotica : Ekonomski fakultet,
2013. - X, 309 str. : ilustr. ; 23 cm
САЛМА, Јожеф
    Uzročnost i građanskopravna odgovornost / Jožef
Salma = Causation and liability for damages / Szalma
József. - Novi Sad : Vojvođanska akademija nauka i umetnosti = Academy of sciences and arts of Vojvodina,
2012. - 205 str. ; 22 cm
САНТРАЧ, Бранислав
    Електрометрологија 2 : практикум
лабораторијских вежби са елементима тоерије /
Бранислав Сантрач. - Нови Сад : Висока техничка
школа струковних студија, 2013. - 100 стр. : илустр.
; 24 cm
САЏАКОВ, Слободан
    Egoizam : etička studija o moralnim principima kapitalizma / Slobodan Sadžakov. - Novi Sad : Mediterran
publishing, 2013. - 256 str. ; 21 cm
СВРКОТА, Благоје
    Концерт из Вијене : песме / Благоје Свркота. Апатин : Бирограф, 2013. - 78 стр. ; 21 cm
СЕГЕДИНАЦ, Горан
    Vetrovi ciklusa Tarnek / Goran Segedinac. - Novi Sad
: Udruženje izdavača i knjižara Vojvodine, 2013. - 317
str. ; 20 cm
СЕРЕНЧЕШ, Жужана
    Lokalne samouprave u Vojvodini nakon izbora 2012.
godine : rezultati novinarskog istraživanja projekta “Mediji i lokalne samouprave” / Žužana Serenčeš.
- Novi Sad : Nezavisno društvo novinara Vojvodine,
2013. - 26 str. ; 20 x 29 cm

SZARVAS Gábor Nyelvművelő Napok (2012 ; Ada)
    Beszéd- és szövegértés / Szarvas Gábor Nyelvművelő
Napok, Ada, 2012. október 11., 12., 13. ; [szerkesztette Hódi Éva]. - Ada : A Szarvas Gábor Nyelvművelő
Egyesület, 2013. - 208 str. : fotogr. ; 20 cm

SZEGEDI-Szabó, Béla
    Mire megjössz : négy dráma / Szegedi-Szabó Béla.
- Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2013. 289 str., [7] str. s fotogr. ; 27 cm
SZEGEDI-Szabó, Béla
    Örmény ének : versek / Szegedi-Szabó Béla. - Zenta :
Zetna : Basiliscus, 2013. - 69 str. ; 17 cm
СИМИН, Небојша
    Osmehivanje / Nebojša Simin. - 1. izd. - Novi Sad :
N. Simin, 2013. - 472 str. ; 21 cm
СИМОНИТИ, Изток
    Historia magistra mortis : eseji o zlu / Iztok Simoniti
; sa slovenačkog preveo Živko Gruden ; adaptacija na
srpski jezik Predrag Rajić. - Novi Sad : Mediterran Publishing, 2013. - 350 str. ; 21 cm
SISTEMI za upravljanje zaštitom životne sredine /
Janko Hodolič ... [et al.]. - 1. izd. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2013. - [4], 263 str. : ilustr. ; 24 cm
SITNI kolači / [fotografije Dejan Čavić, Ivan Tetkić].
- Novi Sad : Scorpion production, 2013. - 105 str. : ilustr. ; 21 cm
СКУП Трендови развоја (19 ; 2013 ; Марибор)
    Zbornik radova / XIX skup Trendovi razvoja [sa temom] „Univerzitet na tržištu“, Trend 2013, Maribor,
18-21. 02. 2013. ; uredio Vladimir Katić ; [organizatori]
Univerza v Mariboru [i] Univerzitet u Novom Sadu [i]
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2013. - 200 str. : ilustr. ; 30 cm
СЛАВНИЋ, Стеван
    Шајкашки батаљон : од оснивања 1763. до
развојачења 1873. године / Стеван Славнић. - Нови
Сад : Прометеј ; Жабаљ : Општинска народна
библиотека “Вељко Петровић”, 2013. - 147 стр. ; 24
cm
СЛАНО копово / Лоранд Виг ... [и др.]. - Нови
Сад : Покрајински секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине, 2012. 168 стр. : илустр. ; 24 x 31 cm
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SLANO kopovo / Lorand Vigh ... [et al.] ; [translators Ivana Ristić ... et al.]. - Novi Sad : Provincial Secretariat for Environmental Protection and Sustainable Development, 2012. - 168 str. : ilustr. ; 24 x 31 cm
СЛЕЈТЕР, Хауард
    Anomija/bonomija i drugi tekstovi / Howard Slater ;
[prevod sa engleskog jezika Dušan Đorđević Milesunić,
Đorđe Čolić]. - Novi Sad : Centar za nove medije_kuda.
org, 2013. - 166 str. ; 24 cm
СОЛДАТ, Драго
    Инжењерска логистика : брзо, кратко, јасно /
Драго Солдат, Марија Матотек. - Зрењанин : Висока
техничка школа струковних студија, 2013. - 164 стр. :
илустр. ; 25 cm
СРБИЈА. Закони
    Републички закони и други прописи Републике
Србије. - Нови Сад : Инфопрес, 2013. - 850 стр. ; 30
cm
СРЕДЊОВЕКОВНА насеља на тлу Војводине,
историјски догађаји и процеси / уредник Ђура
Харди ; [превод резимеа на енглески језик Јасна
Милошевић]. - Сремска Митровица : Историјски
архив “Срем” ; Нови Сад : Филозофски факултет,
2013. - 284 стр. : илустр. ; 24 cm
SRPSKO-rumunski rečnik = Dicţionar sârb-român
/ Romanţa Iovanovici ... [et al.]. - Zrenianin : Institutul
de Culturǎ al Românilor din Voivodina, 2012. - 944 str.
; 21 cm

СТАНЧИЋ, Иван
    Reprodukcija domaćih životinja. Deo 4, Reprodukcija pasa i mačaka / Ivan B. Stančić. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, Departman za veterinarsku medicinu,
2012. - IV, 88 str. : ilustr. ; 24 cm
СТАРА српска поезија, записи и натписи,
аренге / приредио Томислав Јовановић. - Нови Сад :
Издавачки центар Матице српске, 2013. - 457 стр. ;
24 cm
СТИГЛИЦ, Јозеф Е.
    Slobodan pad : Amerika, slobodna tržišta i slom
svetske privrede / Jozef E. Stiglic ; prevela s engleskog
Ljiljana Lučić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2013. 401 str. ; 23 cm
СТОЈАНОВИЋ, Александар
    Методика развоја почетних математичких појмова
: практикум / Александар Стојановић, Александра
Мандић. - Вршац : Висока школа струковних студија
за образовање васпитача “Михаило Палов”, 2012. 153 стр. : илустр. ; 30 cm
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СТОЈАНОВИЋ, Ђурђица
    Logistički autsorsing : korišćenje spoljnih izvora u
logistici / Đurđica Stojanović. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2013. - 151 str. ; 24 cm
СТОЈАНОВИЋ, Љубивоје
    Култура дијалога / Љубивоје Стојановић. - Вршац
: Висока школа струковних студија за васпитаче
“Михаило Палов”, 2013. - 200 стр. ; 22 cm
STUPAR, Milanko
    Genome evolution / Milanko Stupar, Vitomir Vidović.
- Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2013. - 126 str. :
ilustr. ; 24 cm
СУСРЕТ песника боема (11 ; 2013 ; Инђија)
    Ноћ боема / Једанаести сусрет песника боема,
Инђија, 2013 ; [уредник Ненад Радош]. - Инђија :
Књижевни клуб “Мирослав Мика Антић”, 2013. 224 стр. : илустр. ; 21 cm
Т, Ћ, У
ТАДИЋ-Менчик, Весна
    Шапат птице феникс / Весна Тадић Менчик. Бачка Паланка : Књижевни клуб “Дис”, 2013. - 51
стр. : илустр. ; 14 cm
TÉR és idő 1918 után : a kisebbségi politizálás
lehetőségei : (tanulmányok) = Prostor i vreme nakon
1918. godine : mogućnosti manjinske politike : (studije) / [szerkesztő Dévavári Zoltán]. - Szabadka : Életjel
Könyvek, 2013. - 262 str. ; 24 cm
ТЕРЗИЋ, Живица
    Бело пере : (кратка историја надметања гускова
у Мокрину) / Живица Терзић. - Мокрин : Друштво
одгајивача гусака Бело пере, 2013. - 70 стр. : фотогр.
; 18 cm
ТЕРЗИЋ, Мира
    Fizika okoline : odabrana poglavlja / Mira Terzić,
Mirjana Šiljegović. - 1. izd. - Novi Sad : Prirodnomatematički fakultet, Departman za fiziku, 2013. - VIII,
390 str. : ilustr. ; 24 cm
TEST-pitanja iz psihologije : za pripremu prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu /
Vojislava Bugarski-Ignjatović ... [et al.]. - Novi Sad :
Medicinski fakultet, 2013. - 134 str. ; 24 cm
ТОДОРОВИЋ, Златомир
    Моја лутања кроз времеплов : збирка песама и
прича - записа / Златомир Тодоровић. - Београд : З.
Тодоровић, 2013. - 172 стр. : илустр. ; 21 cm
ТОДОРОВИЋ, Милош
    Trag u pjesmi / Miloš Todorović. - Ruma : Srpska knjiga M, 2013. - 108 str. ; 20 cm
TOLNAI, Ottó, 1940    Kalapdoboz : képzőművészti esszék / Tolnai Ottó. Újvidék : Forum, 2013. - 452 str., XL str. s tablama ; 24
cm
TÓTH, Lívia
    Varázspálca nélkül / Tóth Lívia. - Csóka : Művelődési
és Oktatási Központ, 2013. - 246 str. : ilustr. ; 21 cm
TRADICIJA nastave filozofije. 6 / [urednik Milenko
A. Perović]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za
filozofiju, 2012. - 160 str. ; 24 cm

ТРАНСПОРТНО-логистичке особине и токови
робе / Јован Тепић ... [и др.]. - Нови Сад : Факултет
техничких наука, 2013. - VI, 188 str. : ilustr. ; 24 cm
ЋУИЋ, Бранко
    Priče sa kolena / Branko Ćuić Braco. - Novi Sad :
Prometej, 2013. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm
УЛИЋ, Доброслав Ј.
    Autobiografski zapisi : detinjstvo, mladost,
nadahnuće, stvaralaštvo / Dobroslav J. Ulić. - Novi Sad
: D. Ulić, 2012. - 467 str. : ilustr. ; 30 cm
УЛИЋ, Доброслав Ј.
    Slikarsko stvaralaštvo jednog lekara i pravnika Ulić
dr Dobroslava. - Novi Sad : D. Ulić, 2013. - LV, 319 str.
: ilustr. ; 23 cm

HLASĽUDOVSKÁ kuchárka : z kysáčskeho receptára / zostavovateľka Elena Šranková. - Nový Sad : Hlas
ľudu, 2013. - 204 str. : ilustr. ; 24 cm
HÓDI, Éva
    Egy kis nyelvi tücsök és bogár / Hódi Éva. - [Ada] :
Széchenyi István Stratégiakutató Társaság, 2013. - 132
str. ; 20 cm
HORVÁTOVÁ, Anna
    Jazykové omyly : z jazykovej kultúry vojvodinských
Slovákov / Anna Horvátová. - Nový Sad : Hlas ĺudu ;
Kulpín : Asociácia slovenských novinárov, 2013. - 106
str. ; 20 cm

Ф, Х, Ц
FÉNYKÉPEK Bácsfeketehegy múltjából és
jelenéből = Fotografien aus der Vergangenheit und der
Gegenwart von Feketitsch = Fotografije iz prošlosti i
sadašnjosti Feketića. 2 / a kötet anyagát gyűjtötte Kórizs
József és Sárközi Ottilia ; [az előszót írta Pál Károly
; németre fordította Pálics Márta]. - Újvidék : Forum,
2013. - 169 str. : fotogr. ; 24 cm
ФИЛИПОВИЋ, Душан
    Заплањски сонети и друге песме / Душан
Филиповић ; предговор Ксенија Атанасијевић. Нови Сад : Прометеј, 2013. - 53 стр. ; 22 cm
ФИЛИПОВИЋ, Лука
    Kvantitativne metode / Luka Filipović, Nataša PapićBlagojević. - Novi Sad : Alfa-graf NS, 2013. - 266 str. :
ilustr. ; 24 cm
ФИЛИПОВИЋ, Миомир
    Људи из Раденковића / Миомир Филиповић
Фића. - Сремска Митровица : Удружење културних
стваралаца Србије Завичај, 2013. - 126 стр. ; 21 cm
ФИЛИПОВИЋ, Миомир
    Виђенији Мачвани Мачванског среза / Миомир
Филиповић Фића. - Сремска Митровица : Удружење
културних стваралаца Републике Србије “Завичај”,
2013. - 210 стр. : илустр. ; 24 cm
FORRÓ, Lajos
    Tragikus emberi sorsok 1944-ből a partizániratok
tükrében. Magyarkanizsa község / Forró Lajos, Molnár
Tibor. - Zenta : Zentai Történelmi Levéltár ; [Szeged] :
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára,
2013. - 267 str. : ilustr. ; 24 cm
ФРКА, Будимир
    Контактно уземљење / Будимир Фрка. - Нови Сад
: Савез књижевника у отаџбини и расејању, 2013. 80 стр. : илустр. ; 21 cm
ХАЈДУКОВИЋ, Мирослав
    Arhitektura računara : (pregled principa i evolucije)
/ Miroslav Hajduković, Žarko Živanov. - 1. izd. - Novi
Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2013. - 299 str. : ilustr. ;
24 cm
ХАЈДУКОВИЋ, Мирослав
    Operativni sistemi : (problemi i struktura) / Miroslav
Hajduković. - 1. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih
nauka, 2013. - X, 281 str. : ilustr. ; 24 cm
ХЕМИНГВЕЈ, Ернест
    Старац и море / Ернест Хемингвеј. - Нови Сад :
Бистрица, 2013. - 74 стр. ; 21 cm

ХРАМ и уметност : поводом обележавања јубилеја
1700 година Миланског едикта / превео и приредио
епископ Јован II нишки. - Ниш : Православна
епархија нишка ; Београд : Висока школа Академија Српске православне цркве за уметности и
консервацију, 2013. - 257 стр. ; 25 cm
HUBERT, Mihály
    Egy úri szabó és kétszer száz tű hossza : napló 1934ből és 1944-45-ből / Hubert Mihály. - Zenta : Vajdasági
Magyar Művelődési Intézet, 2012. - 139 str. : ilustr. ; 23
cm
ЦВЕТКОВИЋ, Вера
    Верина нада у љубав / Вера Цветковић. Книћанин : В. Цветковић, 2013. - 72 стр. : илустр. ;
21 cm
CINCI ani de activitate 2008-2012 : volom omagial /
Igor Ungur ... [et al.]. - Zrenianin : Institutul de culturǎ
al românilor din Voivodina, 2012. - 174 str. : ilustr. ; 21
cm
The CULTURAL heritage of Vojvodina / Nađa FolićKurtović ... [et al.] ; [translation into English Mirjana
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Ivančev ; photographs Šandor Lukač ... [et al.]. - Novi
Sad : The Institute for Culture of Vojvodina ; Petrovaradin : The Provincial Institute for the Protection of the
Cultural Monuments of Vojvodina, 2013. - 368 str. :
ilustr. ; 21 cm
Ч, Џ, Ш
ШВАРЦ-Гајић, Јарослава
    Uzorkovanje i priprema uzoraka za analizu / Jaroslava Švarc-Gajić. - Novi Sad : Tehnološki fakultet, 2013. 252 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
ШЕВАЛИЈЕ, Жан
    Rečnik simbola : mitovi, snovi, običaji, postupci,
oblici, likovi, boje, brojevi / Žan Ševalije, Alen Gerbran ; [prevod i adaptacija Pavle Sekeruš, Kristina
Koprivšek, Isidora Gordić ; crteži Bernard Gande]. - 3.
izd. - Novi Sad : Stylos art : Kiša, 2013. - XXVI, 1164
str. : ilustr. ; 25 cm
ŠEZDESET godina Muzičke
    60 godina Muzičke škole “Stevan Hristić” Apatin /
[urednici Ferenc Kovač ... et al.]. - Apatin : Muzička
škola “Stevan Hristić”, 2013. - 135 str. : ilustr. ; 23 cm
ШИМКО, Душан
    Губио : књига доушника / Душан Шимко ; са
словачког превела Зденка Валент-Белић. - Нови Сад
: Прометеј, 2013. - 293 стр. ; 21 cm
ШПАНОВИЋ, Светлана
    Didaktički aspekti primene računara u nastavi / Svetlana Španović. - Sombor : Pedagoški fakultet, 2013. 106 str. : ilustr. ; 24 cm
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ШТАНГЛ-Шушњар, Гизела
    Menadžment urbanom sredinom / Gizela Štangl
Šušnjar. - Subotica : Ekonomski fakultet, 2013. - VI,
354 str. : ilustr. ; 23 cm
ШТАСНИ, Гордана
    Речи о човеку : (номинација човека у српском
језику) / Гордана Штасни. - Нови Сад : Филозофски
факултет, 2013. - 206 стр. : табеле ; 23 cm
ШТЕФАНИЦКИ, Мирјана
    Булка уроњена у сунце / Мирјана Штефаницки. Нови Сад : Бистрица, 2013. - 92 стр. : илустр. ; 21 cm
ШТРБАЦ, Перо
    Integralna zaštita bilja (agrotehničke mere) i štetočine
njivskih kultura / Pero Štrbac, Dušan Čamprag. Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, Departman za fitomedicinu, 2013. - IV, 404 str. : ilustr. ; 21 cm
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