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ДЕВЕТ МЕСЕЦИ РАДА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ У 2013.

З

а девет месеци рада у 2013. Библиотека Матице српске (БМС) је обавезним примерком, куповином,
разменом, поклоном и депозитом примила и у своје збирке укључила укупно 45.068 публикацијa
(13.494 књиге, 6.784 јединице посебних збирки и 24.790 бројeва периодике). Иностраним партнерима
у размени и лекторатима за српски језик послато је 3.112 књига и 3.450 бројева периодике, а домаћим
библиотекама 422 књиге и 489 бројева периодике. Депозитом ФАО и УНЕСКО примљене су 102
публикације.
У БМС учланилo се 3.157 читaлаца. У читаоницама је коришћено 22.649 књига и 8.033 јединице часописа и новина. За научни и стручни рад коришћене су 8.533 публикације и за изложбе 1.496. Топограф
ски је евидентирано 24.835 књига, 3.926 годишта часописа са 11.628 бројева и 486 томова новина са
13.206 бројева. У Централни магацин уложено је 9.115 рекаталогизованих и нових књига, у Нови магацин књиге примљене обавезним примерком, нове стране књиге и књиге, часописи и новине из по
клоњених збирки, укупно 12.813, а у Чешки магацин 1.771 раздужена и
рекаталогизована публикација и 7.503 броја периодике.
Мере конзервације спроведене су на 19.920, а рестаурације на 20.163
оштећене странице старих и ретких књига. Израђен је 37.281 микросниSAdr@aj
мак, а за потребе корисника и БМС SonyDSC камером израђено је 12.135
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снимака раритетних публикација. У потребним форматима обрађена су
ПОСЕБНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ БМС 2
5.392 дигитална снимка, израђена је 471 принтер копија и нарезана су 42
CD или DVD диска. За потребе корисника ScanPro2000 скенером за ми
крооблике дигитализовано је 4.638 микроснимака. Настављени су по
слови скенирања Bookeye3 скенером.
Према пројекту Опис ћирилских рукописних књига БМС настављен је
рад на прикупљању грађе за опис рукописних катихизиса, у циљу при
преме за штампу 16. књиге у серији Ћирилске рукописне књиге БМС. Започет је унос података у електронски регистар старе и ретке књиге од
изузетног значаја (унети су подаци за 30 књига – 18 рукописа и 12 срп
ских штампаних књига 18. века). Подаци ће бити достављени Комисији
ЕЛЕКТРОНСКЕ ИЗЛОЖБЕ 4
за утврђивање предлога за категоризацију старе и ретке библиотечке гра
ђе и проглашавање старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од
изузетног значаја, која ће потом предлог упутити Народној скупштини
Републике Србије на усвајање и проглашење.
Укупно је креиран, допуњен или преузет из узајамне електронске базе
40.001 запис за све врсте публикација (књиге, периодика, прилози у периодичним публикацијама и некњижни материјал). Од тога је 11.848 ноПОРТРЕТ 7
вих записа, 16.834 записа су допуњена, а 11.319 записа је преузето. РедиПОСЕТЕ 8
говано је 5.420 записа, a уједначено је 3.976 записа. Формиране су 37.162
СЕМИНАРИ, СТРУЧНИ СКУПОВИ, САСТАНЦИ... 8
предметне одреднице и 46.245 децималних бројева. Урађена су 1.762 CIP
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записа. Електронска бaзa БМС je 30. септембра 2013. године имала укупДАРОДАВЦИ 11
но 1.266.854 записа.
ИЗ СТРАНИХ ЧАСОПИСА 13
У изради базе података Србије о публикованим изворима информација
НОВЕ КЊИГЕ 16
и полупубликацијама из пољопривредних наука (CS-AGRIS) прегледанo

je 1.514 документационих јединица, издвојено је
1.246 јединица, које су потом документалистички обрађене, а инпут је електронским путем прослеђен у ФАО АГРИС центар у Риму. На лични захтев корисника из Новог Сада, Зрењанина,
Београда, Винче, Чачка, Ниша и Подгорице истражена је цитираност радова у Индексима научних цитата за 111 аутора. Било је 149 претраживања и нађен је 7.171 цитат и 2.679 самоцитата. Обављана су и тематска и друга претраживања страних и домаћих база података.
Реализовано је 11 електронских изложби, при
премљена су 3 броја Вести, гласила БМС. Оба
вљено је 7 стручних надзора у народним и високошколским библиотекама у Новом Саду, Суботици, Сремској Митровици, Зрењанину, Панчеву и Сомбору.
У Дигиталну БМС до краја септембра 2013. године укључено је 5.966 публикација (413.070 дигиталнх страница), а посетила су је 7.723 кори
сника са свих континената (14.037 посета), који
су прегледали 105.973 странице презентације.

Објављена је јула 2013, а ауторка је Александра
Драпшин. Подаци су прикупљени и обрађени у
сарадњи са окружним матичним библиотекама у
Суботици, Зрењанину, Кикинди, Панчеву, Сом
бору, Новом Саду и Сремској Митровици.
Активности народних библиотека у Војводини сагледане су са аспекта статуса и организације библиотечке мреже, обима, структуре и
обнављања књижних фондова, коришћења и доступности библиотечке грађе, стручног кадра,
културних и образовних програма, просторних
и техничких услова за рад библиотека и аутоматизације пословања. У последњем поглављу дате су закључне напомене о стању и перспективама развоја мреже народних библиотека.

ПОКЛОНИ ИЗ БМС

Т

оком девет месеци рада у 2013. го
дини БМС је послала на поклон ин
ституцијама и појединцима укупно 7.721
публикацију, издања Библиотеке, као и
књиге из дупликата БМС. Културном клубу
„Нови Сад – Неопланта” у Мелбурну послато
је 5.000 књига, Србско-руском центру у
Крагујевцу 80, Библиотеци Манастира Хи
ландар 420, Факултету за економију и ин
жењерски менаџмент у Новом Саду 200,
Библиотеци Института у Нишкој Бањи 700 и
Националној библиотеци државе Викторија
у Аустралији 51.
БМС је библиотекама и научним рад
ницима у земљи упутила 1.270 примерака
публикација, својих издања.

Posebne publikacije bms
АНАЛИЗА РАДА НАРОДНИХ
БИБЛИОТЕКА У ВОЈВОДИНИ ЗА
2012.

К

ао и у претходним годинама у БМС изра
ђена је и публикована Анализа рада на
родних библиотека у Војводини за 2012. годину.
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Народна библиотека Бачка Топола

У књижним фондовима 44 војвођанске наро
дне библиотеке на крају 2012. било је 4.325.099
књига. Набављено је 129.745 нових публикаци
ја. Стручне послове обављало је 512 радника.
Током прошле године народне библиотеке имале
су 145.782 читаоца. Они су користили 2.181.280
књига, 65.785 бројева часописа и 563.387 бројева новина.
Током 2012. године библиотеке у Војводини
приредиле су велики број културних манифестација. Одржано је укупно 5.365 програма, од тога
798 књижевних сусрета, 876 изложби, 588 предавања и 3.103 програма посвећена осталим активностима.
Окружне библиотеке из Сомбора и Суботице, као и општинске библиотеке у Алибунару,
Белој Цркви, Вршцу, Инђији, Руми, Старој Пазови, Тителу, Опову, Пећинцима, Врбасу и Ковачици раде у систему узајамне каталогизације
у програму COBISS (крајем 2012. и Библиотека из Ковина потписала је уговор за прикључење
систему узајамне каталогизације), док окружне
библиотеке Зрењанина, Панчева, Сремске Ми
тровице, Кикинде и Новог Сада раде у програму
BISIS. Остале војвођанске библиотеке катало

шко-библиографску обраду обављају преко неког од рачунарских програма и израђују електронске базе података. Највећи број тих библиотека користи програмске пакете WINISIS
(BIBLIO) и MPA. У електронским каталозима
војвођанских народних библиотека у 2012. години било је укупно 1.699.458 записа, од тога
1.542.702 записа књига, 8.552 наслова часописа
и новина, 131.381 чланак и 2.452 остала записа.
Коришћено је укупно 669 рачунара, од којих је
177 намењено корисницима.
У 2012. години у народним библиотекама забележено је неколико позитивних трендова: повећан је број корисника и коришћења публикација, уведене су нове услуге, више пажње по
свећено је особама са инвалидитетом и социјално угроженим категоријама, улагано је у
савремену рачунарску опрему и адаптацију и
реновирање простора, повећан је број библиотека које своје пословање обављају аутоматизовано, а многе библиотеке започеле су и са дигитализацијом библиотечке грађе.

АНАЛИЗА РАДА ВИСОКОШКОЛ
СКИХ БИБЛИОТЕКА У ВОЈВОДИНИ ЗА 2012.

У

БМС је и ове године урађена и публикована Анализа рада високошколских библи
отека у Војводини за 2012, а на основу стати
стичких и текстуалних извештаја које су високошколске библиотеке доставиле Одељењу за матичне послове БМС. Анализа је објављена јула
2013, а ауторка је Ивана Гргурић.
Као и претходних година, приказане су активности високошколских библиотека преко следе
ћих индикатора: друштвено-економски и организациони статус, обим и структура збирки, стручни библиотекарски кадар, просторна и техничка
опремљеност, евиденција и обрада публикација
и коришћење и доступност библиотечке грађе.
У другом делу Анализе сагледане су тенденције
даљег развоја мреже високошколских библиотека у Војводини.
У збиркама војвођанских високошколских
библиотека на крају 2012. године било је укупно 845.420 књига и 46.897 наслова периодике, од
чега је током године набављено 17.670 књига и
987 наслова часописа. Стручне библиотечко-информационе послове у 53 библиотечке јединице
обављало је 117 радника, од чега са положеним
стручним испитом 92 радника.

Народна библиотека „Бранислав Нушић”, Нови
Кнежевац

Међутим, у раду војвођанских јавних библио
тека постоје проблеми који их прате дужи низ
година. Највећи проблем и даље представља неадекватан и недовољан простор за обављање
свих стручних послова и чување и заштиту
књижних фондова, као и недовољан број стручних радника.
Неопходно је решити и проблем јединствене
стратегије аутоматизације пословања библиотека у Војводини, у складу са законом. Треба очекивати да ће у оквиру реализације пројекта Вир
туелна библиотека Србије народне библиотеке у Војводини добити место у складу са својом
улогом у библиотечко-информационом систему
и потребама корисника.

o o o o o

Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Сремској Митровици

У 2012. години високошколске библиотеке у
Војводини имале су укупно 50.540 корисника
(4.096 наставника, 53.834 студента и 3.610 ос
талих корисника), што је за 12.047 корисника
мање него 2011. године. Укупно је коришћено
349.596 књига и 43.304 часописа.
Међубиблиотечка позајмица публикација то
ком 2012. обављана је у нешто мање од полови
не високошколских библиотека, при чему су реа
лизована 3.402 захтева.
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Филозофски факултет у Новом Саду

Опремљеност високошколских библиотека у
Војводини савременом информационом и кому
никационом технологијом на задовољавајућем је
нивоу, што се може закључити и на основу приспелих извештаја. Оне користе укупно 294 ра
чунара, што у просеку износи 5,55 рачунара по
библиотечкој јединици. Још увек, међутим, нај
већи проблем представља то што се не користи
јединствен софтверски пакет за аутоматизацију
библиотечких функција. Уз оне које већ неко
лико година за библиотечко пословање користе
програмски пакет COBISS, користе се BISIS,
WINISIS, PERGAM или интерни програми.

ним часописима. Са Иваном Дончевићем основао је ревију Дани и људи (1935), која је била кратког века. Писао је романе, новеле, драме, есеје, књижевне, позоришне и филмске критике и приказе. У целокупном приповедачком и
драмском стваралаштву Ранка Маринковића до
изражаја долази поступак истанчане психоло
шке анализе, чији су саставни делови иронија,
цинизам и гротеска. Уз драму Глорија, која данас
има антологијску вредност, и роман Киклоп, који
се сматра врхунцем његовог стваралаштва и једним од најбољих хрватских романа 20. века, најпознатија дела су му драме Албатрос и Полите
иа, збирке приповедака Прозе, Руке, Под балко
нима, Понижење Сократа и позоришне критике Гесте и гримасе.

Elektronske izlo@Be
РАНКО МАРИНКОВИЋ

У

знак сећања на књижевника и драмског
писца Ранка Маринковића (1913–2001),
од чијег се рођења ове године навршава 100 година, БМС припремила је електронску изложбу грађе из својих збирки. Ауторке поставке су
Ивана Гргурић и Марина Шмудла, уредник Миро Вуксановић. Изложба се могла погледати у
јавном каталогу БМС од 1. до 29. јула 2013. године. Електронски каталог ове изложбе, као и
свих претходних, трајно се чува и доступан је на
CD-у у БМС, као и на сајту www. bms.rs.
Ранко Маринковић, новелиста, есејиста, романописац, драмски писац и критичар, рођен је
1913. године на Вису. Студирао је и дипломирао на Филозофском факултету у Загребу. Након Другог светског рата био је директор Драме
Хрватског народног казалишта и професор Академије за казалишну умјетност у Загребу. Прве
кораке у књижевности начинио је као студент,
објављујући песме, новеле и критике у књижев4
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Сабрана дела Ранка Маринковића

Ранко Маринковић је био члан САНУ и ЈАЗУ.
За књижевни рад награђен је бројним наградама
и признањима (НИН-ова, Горанова и Назорова
награда, Награда града Загреба и др.)

СЕРЕН КЈЕРКЕГОР

П

оводом 200 година од рођења данског
филозофа, теолога и песника, једног од
оснивача егзистенцијалистичке филозофије,
Серена Кјеркегора (1813–1855), БМС приредила
је електронску изложбу грађе из својих збирки
којом су обухваћена Кјеркегорова дела, као и
литература о њему. Ауторка изложбе је Силвија

Чамбер, уредник Миро Вуксановић, а могла се
погледати у јавном каталогу БМС од 29. јула до
23. августа 2013. године.
Серен Кјеркегор рођен је 5. маја 1813. године у Копенхагену. Његов лични живот обележили су догађаји које је данско друштво сматрало
скандалозним, а ту спадају: породична митологија, раскид веридбе са Регином Олсен, напад сатиричног листа Гусар на Серена и иступи филозофа против Цркве. Био је велики критичар систематизоване рационалистичке мисли,
посебно хегелијанизма, као и формалних црквених обичаја. Раздобље његове стваралачке еуфорије траје од 1843. до 1846. Своја рана, уједно
и најважнија филозофска дела писао је под различитим псеудонимима. Најпре је објавио књигу под антихегеловским насловом Или-Или, убрзо затим Понављање и Страх и дрхтање, потом
Филозофске мрвице, те психолошко дело Појам
стрепње.

Овај највећи дански филозоф последње дане провео је у болници у Копенхагену где је умро 11. новембра 1855. године. На самртној по
стељи је завршио писање Дневника који је имао
чак 2.845 страна. Као и све ствараоце који су били испред свог времена, Кјеркегора су почели да
цене тек деценијама након његове смрти, да би
пуну афирмацију стекао тек век касније.

СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ

П

оводом 150 година од рођења српског
писца Светолика Ранковића (1863–1899)
БМС приредила је електронску изложбу грађе
из својих збирки и Рукописног одељења Матице
српске којом су обухваћена Ранковићева дела,
као и литература о њему. Ауторке изложбе су
Силвија Чамбер и Ивана Гргурић, уредник Ми
ро Вуксановић, а могла се погледати у јавном
каталогу БМС од 23. августа до 19. септембра
2013. године.

Светолик Ранковић рођен је 7. децембра 1863.
године у Великој Моштаници, а потом се његова породица сели у Гараши, село поред Аранђеловца. Нижу гимназију и богословију Ранковић
је завршио 1884. у Београду, а потом је отишао
у Кијев где је 1888. године свршио Духовну академију упознавши се са богословско-филозоф
ским наукама и историјом руске и светске литературе. Највећи утицај на њега оставила су дела
Толстоја, Гогоља, Гончарова, Корољенка и других руских писаца.
Године 1892. објавио је прву приповетку „Јесење слике” у часопису Отаџбина. Док је Ранковић био на летњем распусту 1886. хајдуци су напали породичну кућу и убили оца Павла, а мајку
и остале мучили. Ранковић је успео да побегне и
доведе помоћ под околностима које су описане у
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његовом првом роману Горски цар објављеном
1897. године као 38. књига Српске књижевне задруге. Други роман Сеоска учитељица наградила је Матица српска, а штампала га је Коларчева
задужбина 1899. године. Лечећи се од туберкулозе у Херцег Новом 1898. довршава приповетку „Стари врускавац” и започиње писање трећег
романа Порушени идеали. Након смрти најмла
ђег сина прешао је у Београд где је 18. марта
1899. умро у 36. години живота. Српска књижевна задруга је 1900. године, као 62. књигу, објавила Порушене идеале које је Ранковић завршио
последњих недеља живота у самртној постељи.
У четвртом колу Антологијске едиције Десет
векова српске књижевности Издавачки центар
Матице српске (ИЦМС) објавио је 2013. књигу Светолик Ранковић коју је приредио Радо
слав Ераковић. Овом писцу оглед је посветила
и Светлана Велмар-Јанковић у књизи Сродници
коју је, такође 2013, објавио ИЦМС у Едицији
Матица.

боком филозофском мишљу, Његошева поезија
врхунац је достигла у Лучи микрокозма (1845)
и Горском вијенцу (1847), песничким творевинама које су до данас непресушан извор интересовања читалаца, научника, издавача и преводилаца. Уз Лучу и Горски вијенац, Његош је у штампаријама на Цетињу, у Београду, Бечу, Загребу и
Земуну објавио још десетак дела (Житије Мрђе
на Несретниковића, Ода ступљења на престо
Фердинанда I императора аустрискога и краља
мађарскога, Три дана у Триесту, Огледало срб
ско, Кула Ђурашића и Чардак Алексића, Лажни
цар Шћепан Мали, Слободијада).

ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ

Д

вестоту годишњицу рођења песника,
владара и владике Петра II Петровића
Његоша (1813–1851), БМС обележила је еле
ктронском изложбом грађе из својих збирки.
Поставка, чије су ауторке Оливера Михајловић
и Ивана Гргурић, а уредник Миро Вуксановић,
свакодневно је била презентована у јавном ка
талогу БМС, почев од 19. септебра 2013.
Петар II Петровић Његош, једна од најмаркантнијих историјских фигура 19. века, рођен
је 1813. као Радивоје (Раде) Петровић у Његушима, под Ловћеном. Растао је у кући у којој је
рођено свих седам владара династије Петровић,
а 1830, одлуком и последњом вољом Петра I, и
сâм је постао владар. Три године касније устоличен је за владику, а већ у првим годинама владавине почео је „окрутан али методичан поступак: да од племена начини народ, а од народа и земље државу” (И. Секулић). Установио је
сенат и државну благајну, увео плаћање пореза,
оформио полицијску службу, основао школу, отворио штампарију, покренуо први црногорски
часопис, неговао дипломатију... Године 1834. у
својој штампарији објавио је прве збирке песама
− Лијек јарости турске и Пустињак цетински,
као и песму Србин Србима на части захваљује.
Поникла на јунаштву, части и народном десетерцу, оплемењена ерудицијом, мудрошћу и ду6
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Ј. Бес: Његош, уље, 1847.

Његош је „најмисаонији човек, најбоља филозофска глава, најјачи и најдубљи дух међу свима српским писцима” (Ј. Скерлић). Својом пое
зијом, у српску књижевност утиснуо је дубок и
самосвојан печат и остао ненадмашан песнички
узор.



ПУБЛИКАЦИЈЕ БМС И
ИЦМС У НАЦИОНАЛНОЈ
БИБЛИОТЕЦИ ДРЖАВЕ
ВИКТОРИЈА У АУСТРАЛИЈИ

У

почасном изложбеном фонду књига Националне библиотеке државе
Викторија у Аустралији, која организује
сталну поставку књига српске културе и
књижевности, ускоро би требало да се нађе
51 публикација коју су, као поклон, припремили БМС и ИЦМС. Ову акцију иницирао
је истакнути представник српске заједнице у Аустралији проф. Константин Павловић, председник Српског културног клуба
из Мелбурна. Члан Комисије која је састав
љала одабир књига, а на позив Канцеларије
за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Владе Републике Србије, из БМС је Радивој Додеровић, библиотекар саветник. У
Комисији се, сем чланова поменуте две институције, налазе и представници Мини
старства културе, Министарства просвете,
НБС, Задужбине „Иве Андрића” и Удружења издавача.

НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

У

складу са Законом о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС” бр. 52/11) и Правилником о
програму стручних испита у библиотечкоинформационој делатности, начину њихо
вог полагања и висини накнаде за рад
Комисије за полагање стручних испита
(„Службени гласник” бр. 123/12) БМС организује полагање стручног испита у би
блиотечкој делатности за све библиотеке у
Војводини у новембарском испитном року
2013. године. Испит почиње 25. новембра,
а ради припреме кандидата за што успешније савлађивање програма стручног испита, БМС организује и два припремна семинара у својој Учионици. Инструктивни семинар биће одржан од 21. до 25. октобра, а
консултативни од 11. до 15. новембра.

POrtrEt
ЈЕЛИЦА СТОЈШИЋ

К

олегиница Јелица Стојшић рођена je 14.
фебруара 1959. у Змајеву где је похађала и основну школу, а потом је, 1974, уписала
Гимназију „Светозар Марковић” и матурирала
1978. године одбранивши матурски рад са темом
„Први српски устанак”. Прво запослење и прво
радно место добила је 1980. године у Новинскоиздавачком и штампарском предузећу „Дневник“, а у издавачкој делатности радила је до јануара 1982. Исте године запослила се у Самоуправној интересној заједници за културу Војводине, као благајник за институције културе
Војводине, и на том радном месту остала до
1990. године.

Свој рад у БМС Јелица Стојшић започела је
исте године, у Одељењу за чување и коришћење
публикација, на радном месту књижничара у читаоницама и јавном каталогу. Стручни испит положила је у НБС, 1991, и стекла звање књижничара. Радне задатке обавља предано и својим иску
ством доприноси квалитетнијем раду Одељења
за чување и коришћење публикација. Прва искуства у раду на радном месту књижничар у
читаоницама добила је од колегинице Љубице Бошковић, тадашњег руководиоца Одељења,
као и од колегиница Магдолне Савељић, Добриле Вулевић и Анице Азашевац. У читаоницама
је радила до 1996, када је распоређена на радно
место књижничара у јавном каталогу. Похађала
је семинар за рад у програмском пакету Cobiss/
Позајмица у НБС 2002. године.
Са колегом Душаном Јованчевићем ради на
месту које захтева пуно стрпљења и љубазно
сти. Њихова пожртвованост, међусобно поштовање, љубав према раду и ведар дух којим дочекују кориснике БМС, као и однос према осталим
колегама чине да је сарадња са њима не само корисна већ и изузетно пријатна.
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POsetE
ЈУЛСКЕ И АВГУСТОВСКЕ ПОСЕТЕ

Н

ајпре су БМС 18. јула 2013. посетили
туристи из Француске, Русије и Италије,
потом 7. августа пензионери из Бачке Тополе, па
21. августа туристи из Словеније и 28. августа
активисти Хуманитарне организације „Ехо” из
Немачке. Гости су обавештени о историји и де
латности БМС.

СРЕЂИВАЊЕ СТАРЕ
ПЕРИОДИКЕ НА ПЕТОЈ
ЕТАЖИ СТАРОГ ДЕЛА
МАГАЦИНА БМС

ГОШЋА БМС КОЛЕГИНИЦА
САРКА ЗАМЕЦНИКОВА ИЗ ПРАГА

Гошће у јавном каталогу БМС

У пратњи Босе Гајић и Јелене Митровић из
НБС 14. августа 2013. године БМС је посетила Сарка Замецникова са Карловог института у
Прагу. Њихови домаћини били су Новка Шокица Шуваковић, заменик управника БМС, Гордана Ђилас, руководилац Одељења за чување и
коришћење публикација и библиотекар Верица
Шево.

Пре сређивања

Бранислав Милић, књижничар у Одељењу
за чување и коришћење публикација сређивао је стару периодику на петој етажи старог дела магацина.

SEMINARI, STRU^NI SKUPOVI,
SASTANCI...

ЗАСЕДАЛА КОМИСИЈА ЗА
ДОДЕЛУ ВИШИХ СТРУЧНИХ
ЗВАЊА

С

астанак републичке Комисије за доделу
виших стручних звања у библиотечкоинформационој делатности одржан је 2. јула
2013. године и тада је звање вишег библиотекара
из БМС добила Јелена Поповић. Састанци Ко
мисије одржани су и 6. и 13. септембра у НБС
8
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После сређивања

Сређивање, које је започело 2011, трајало је две године. За то време померен је 701
метар периодике, тј. 3.205 сигнатура. Добијена су 42 м слободних полица.

и на њима су разматрани Пословник о раду Ре
публичке комисије и Бодовна листа објављених
стручних радова из области библиотекарства
и информационих наука и других стручних ак
тивности, која је саставни део Правилника о
ближим условима за стицање виших струч
них звања. Другом састанку присуствовали су
и председници матичних комисија. Предлоге и
примедбе са тог састанка размотрила је радна
група и формулисала закључке који ће предста
вљати смернице у раду комисија и допринети
уједначеној примени Правилника. Усвојен је и
Пословник о раду Републичке комисије. У раду
Републичке комисије из БМС учествовала је Марија Јованцаи.

ПАНЕЛ-ДИСКУСИЈА О
КАНДИДАТУРИ НОВОГ САДА
ЗА ЕВРОПСКУ ПРЕСТОНИЦУ
КУЛТУРЕ

Н

овка Шокица Шуваковић, заменик уп
равника БМС, присуствовала је 11. јула
2013. године панел-дискусији о припремама за
кандидатуру Новог Сада за европски престони
цу културе. Организатор панел-дискусије био је
Културни центар Новог Сада.

САВЕТОВАЊЕ О ПРИВРЕДНОФИНАНСИЈСКИМ И БУЏЕТСКИМ
ПРОПИСИМА

С

аветовању о привредно-финансијским и
буџетским прописима на Златибору, одржаном од 16. до 19. јула 2013, из БМС прису
ствовала је Јелица Грбић, шеф рачуноводства.
Том приликом одржана су предавања о новинама у прописима и њиховој примени у пракси.

СЕДНИЦЕ НАЦИОНАЛНОГ
САВЕТА ЗА КУЛТУРУ

У

правник БМС и дописни члан САНУ Миро Вуксановић присуствовао је седница
ма Националног савета за културу Републике
Србије 3. јула и 11. септембра 2013. године.











РАЗГОВОР О ФИНАНСИЈАМА

У

правник БМС Миро Вуксановић и шеф
рачуноводства Јелица Грбић посетили су
11. јула 2013. године помоћника министра кул
туре за финансије Весну Јокановић и са њом разговарали о повећању средстава за покриће теку
ћих материјалних трошкова. Разговор је успешно обављен. У узвратној посети БМС Весна Јокановић била је 18. септембра 2013. године.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНЕ
БАШТИНЕ НОВОГ САДА

С

вечаном потписивању Споразума о сарадњи институција укључених у пројекат
„Дигитализација културне баштине Новог Сада” и округлом столу на исту тему 19. септембра
2013. године у Градској кући града Новог Сада из БМС присуствовали су заменик управника Новка Шокица Шуваковић и информатичар
Оливера Михајловић.

ПРЕДАВАЊЕ ДИЈАНЕ МАРКУМ О
ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ

Н

а Филозофском факултету у Новом Саду
Дијана Маркум одржала је 19. септембра
2013. године предавање на тему „Development of
Digital Libraries” представивши своје искуство
из области дигитализације у америчким библио
текама. Из БМС предавању су присуствовали Јелена Јовин и Теодор Грбић.

РАДНА ПОСЕТА МИНИСТРА
КУЛТУРЕ БМС

У

радној посети БМС 20. септембра 2013.
године био је министар културе и информисања Републике Србије Иван Тасовац. Управник БМС Миро Вуксановић упознао га је са делатношћу ове институције културе.

СТАРОСЛОВЕНСКО ПИСМО У
СИСТЕМУ COBISS

Д

ушица Грбић, руководилац Одељења старе и ретке књиге и легата БМС прису
ствовала је 20. септембра 2013. године састанку
Комисије за израду предлога табеле знакова ста
рословенског писма у систему COBISS у НБС.
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ЗАСЕДАО УПРАВНИ ОДБОР
ЗАЈЕДНИЦЕ МАТИЧНИХ
БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

У

правник БМС Миро Вуксановић прису
ствовао је седници Управног одбора За
једнице матичних библиотека Србије (ЗМБС)
26. септембра 2013. године. Том приликом припремана је Скупштина ЗМБС и разговарано је о
текућим проблемима у матичним библиотекама.

ЗАСЕДАО УПРАВНИ ОДБОР
БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА
СРБИЈЕ

С

едница Управног одбора Библиотекарског
друштва Србије (БДС) одржана је 26. септембра 2013. године у Библиотеци града Београда. Из БМС присутна је била Гордана Ђилас,
руководилац Одељења за чување и коришћење
публикација.

ОБРАЗОВАНА КОМИСИЈА ЗА
АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

У

складу са законским прописима почетком септембра 2013. године образована је Комисија за акредитацију програма сталног стручног усавршавања у библио
течко-информационој делатности чији су
чланови представници НБС, БМС (Радивој
Додеровић, библиотекар саветник), Универ
зитетске библиотеке „Светозар Марковић”
из Београда, БДС, ЗМБС и Заједнице би
блиотека универзитета у Србији. Задатак
Комисије је да након спроведеног Конкурса за акредитацију програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2014. годину, НБС достави предложене програме ради акредитације.

МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ РАДА БМС
И ИЦМС

У

правник БМС и главни и одговорни уредник ИЦМС Миро Вуксановић присуствовао је 27. септембра 2013. године састанку са ге10
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нералним директором Радио-телевизије Војводине Срђаном Михајловићем на ком је дефинисан програмски оквир за праћење рада БМС и
ИЦМС.

GOdi[wice, susreti, promocije...
ПРЕДСТАВЉАЊЕ БИХПОЉА У
КРАГУЈЕВЦУ

У

Народној библиотеци „Вук Караџић” у
Крагујевцу 19. септембра 2013. године
представљена је књига Бихпоље дописног члана
САНУ Мира Вуксановића. Поред аутора, о књизи су говорили Ненад Шапоња и Мирко Демић.

ИЗЛОЖБА „ДВАДЕСЕТИ ВЕК
СЛАВКА БОРОЈЕВИЋА” У
ОГРАНКУ САНУ

У

Галерији Огранка САНУ у Новом Саду 19. септембра 2013. године отворена
је изложба „Двадесети век Славка Боројевића”
посвећена нашем реномираном агроному, генетичару и академику. Отварању изложбе из БМС,
у којој се налази поклон библиотека Славка и
Катарине Боројевић, присуствовали су Радивој
Додеровић и Јелена Ковачек Светличић.

ДАН ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У
НОВОМ САДУ

Д

ан Градске библиотеке у Новом Саду, поводом 168 година постојања и рада, одржан је 23. септембра 2013. године.

Том приликом захвалницу БМС за допринос и
успешну сарадњу Завичајне збирке Градске би
блиотеке у Новом Саду преузела је заменик управника Новка Шокица Шуваковић, а захвалнице су додељене и Душици Грбић, руководиоцу

Одељења старе и ретке књиге и легата и Гордани Ђилас, руководиоцу Одељења за чување и коришћење публикација.

ВУКСАНОВИЋЕВА БЕСЕДА О
ЊЕГОШУ

У

правник БМС и дописни члан САНУ Миро
Вуксановић беседио је 24. септембра
2013. године у Градској библиотеци у Новом Са
ду о Петру II Петровићу Његошу на тему „Ње
гошева два века мука, на оба света”. Други део
беседе био је насловљен „Крст Обрадов више
Црне Горе”.

Radni^ke sportske igre
БМС ПРВА У ЕКИПНОМ
ПЛАСМАНУ

У

организацији Самосталног синдиката културе Србије од 11. до 19. септембра 2013. године у Аспровалти у Грчкој
одржане су девете Радничке спортске игре
на којима је учествовало 17 установа културе из 10 градова у Србији.

Екипа БМС

Освајањем углавном првих места у дисциплинама: шах, пливање, пикадо, трчање,
скок у даљ, бацање кугле са рамена, мали
фудбал, кошарка – убацивање тројки, одбојка на песку и стони тенис представници БМС – Сава Комленски, Весна Бањац,
Атила Ач Шанта, Ирена Зечевић, Ката Мирић, Лазар Попара и Верица Шево – омогућили су да БМС буде прва у екипном такмичењу.

ДАРОДАВЦИ

О

бјављивањем имена дародаваца који су
БМС поклонили књиге и часописе током
јула, августа и септембра 2013. године желимо
и на овај начин да им изразимо искрену захвалност.
Аца Алексић (Нови Сад)
Витко Алексић (Београд)
Мирјана Амиџић (Нови Сад)
Мела Апић (Петроварадин)
Слободан Бабић (Нови Сад)
Душан Т. Батаковић (Београд)
Ludmila Bejenaru (Јаши)
Бранислава Белић (Нови Сад)
Bodor Mihály (Печуј)
Клара Бозоки (Нови Сад)
Edward Boniecki (Варшава)
Љубомир Бошков (Баваниште)
Стеван Бугарски (Темишвар)
Љиљана Булатовић Медић (Београд)
Витомир Вулетић (Нови Сад)
Предраг Вранешевић (Нови Сад)
Даница Вујков (Нови Сад)
Момчило Вукићевић (Нови Сад)
Миро Вуксановић (Нови Сад)
Љубов Галицкаја (Темрјук)
Славомир Гвозденовић (Темишвар)
Иван Глишић (Шабац)
Здравко Гојковић (Београд)
Душица Грбић (Нови Сад)
Сава Дамјанов (Нови Сад)
Никола Димић (Сремски Карловци)
Милан С. Димитријевић (Београд)
Љиљана Дражић (Нови Сад)
Стеван Дражић (Нови Сад)
Снежана Жујић (Бачка Паланка)
Иван Зелић (Мравинце)
Ирена Зечевић (Бачка Паланка)
Живка Ивков (Нови Сад)
Рајко Игић (Чикаго)
Добрила Јакић Димић (Београд)
Ото Јан (Нови Сад)
Голуб Јашовић (Крагујевац)
Василије Јовановић (Нови Сад)
Вера Јовановић (Нови Сад)
Мирослав Н. Јовановић (Женева)
Бранислав Јованчић (Ниш)
Миланка Јокић (Нови Сад)
Павле Катић (Нови Сад)
Силва Капутикјан (Јереван)
Марко Клинков (Нови Сад)
Мирјана Ковачек (Нови Сад)
Јелена Ковачек Светличић (Нови Сад)
Walter Köhl (Боблинген)
Марија Колбаш (Нови Сад)
Вера Кораћ (Нови Сад)
Слободан Лазендић (Добој)
Љубиша Летић (Нови Сад)
Небојша Мазић (Раковац)
Душанка Марковић (Нови Сад)
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Мирча Марковићан (Нови Сад)
Тамара Мијатовић (Нови Сад)
Љиљана Милашиновић (Нови Сад)
Ђуро Милекић (Аранђеловац)
Анкица Мириманов (Нови Сад)
Боривој Миросављевић (Нови Сад)
Драган Мићовић (Нови Сад)
Јанош Мичкеи (Нови Сад)
Мирјана Недељковић (Врбас)
Јован Недић (Бели Манастир)
Марко Недић (Београд)
Даница Огорелица (Нови Сад)
Миленко Пекић (Београд)
Радослав Перић (Зворник)
Душанка Петровић (Нови Сад)
Тамара Пецо (Нови Сад)
Сузана Полић Радовановић (Београд)
Лазар Попара (Нови Сад)
Илија Поповић (Чачак)
Јелка Радованов (Нови Сад)
Биљана Радовановић (Нови Сад)
Александар Радовић (Нови Сад)
Димитри Рајчев (Пловдив)
Владимир Рацков (Нови Сад)
Предраг Репић (Нови Сад)
Rokolya Gábor (Будимпешта)
Attila J. Roos (Badwörishofen)
Марко Сабовљевић (Београд)
Тихомир Светличић (Нови Сад)
Живорад Секулић (Рам)
Ксенија Силађи (Нови Сад)
Драган Симеуновић (Нови Сад)
Ружица Симин Допуђа (Нови Сад)
Бабкен Симоњан (Јереван)
Мирјана Д. Стефановић (Нови Сад)
Никола Стојић (Гуча)
Jolanta Sujecka (Варшава)
Недељко Терзић (Сремска Митровица)
Ковиљка Тишма Јанковић (Нови Сад)
Мирољуб Тодоровић (Београд)
Бошко Томашевић (Батајница)
Зоран Трбић (Нови Сад)
Миодраг Трипковић (Подгорица)
Никола Турајлић (Шајкаш)
Гојко Ћурчић (Нови Сад)
Саша Хрњез (Торино)
Петер Хајнерман (Нови Сад)
Mircea Cărtărescu (Букурешт)
Боривој Ћалић (Вуковар)
Душан Чампраг (Нови Сад)
Звездана Шелмић (Нови Сад)
Драган Шимшић (Завидовићи)
Владимир Шнејдер (Беершева)
Susunaga Weerapeuma (Les Arcs sur Argens)
Adria media (Београд)
Актив професора српског језика и књижевности
(Никшић)
Apostolische exarchie (Минхен)
Апостроф (Београд)
Архисолар (Београд)
Астрономска опсерваторија (Београд)
Аустријска амбасада (Београд)
Bahai International Comunnity (Њујорк)
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Библиотека града Београда
Библиотека Медицинског факултета (Нови Сад)
Vietnam Pictorial (Ханој)
Војнотехнички институт (Београд)
Гимназија Сента – Библиотека (Сента)
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” (Чачак)
Друштво за русински језик, књижевност и културу
(Нови Сад)
Друштво математичара Србије (Београд)
Eko press Blagojević (Београд)
Економски факултет (Крагујевац)
Електротехнички факултет (Београд)
Емисар (Београд)
Етнографски институт САНУ (Београд)
Завод за заштиту природе Србије (Београд)
Издавачко друштво Колубара (Ваљево)
Индијска амбасада (Београд)
Институт економских наука (Београд)
Институт за међународну политику и привреду
(Београд)
Институт за рударство и металургију (Бор)
Институт за сточарство (Београд–Земун)
Институт за филозофију и друштвену теорију (Београд)

Институт за штитасту жлезду и метаболизам
(Златибор)
International Labour Office (Женева)
IPSA (Монтреал)
Iskra Periodicals (Birmingham)
Islamic Relations Office (Mashad)
Историјски архив (Јагодина)
ИФЛА (Хаг)
Канадски Србобран (Хамилтон)
Кинеска амбасада (Београд)
Клиника за стоматологију (Ниш)
Clio (Београд)
Књижевни клуб „Бранко Миљковић” (Књажевац)
Књижевно душтво Косова и Метохије (Београд)
Conciliation Resourses (Лондон)
Constitutional Court of Korea (Сеул)
Криминалистичко-полицијска академија (Земун)
Културни центар Новог Сада
Library for Foreign Literature, Regional Center IFLA
(Москва)

Магично биље (Београд)
Матица српска (Нови Сад)
Мегатренд универзитет (Београд)
Медицински факултет (Београд)
Министарство унутрашњих послова (Београд)
Мостарт (Београд)
Народна банка Србије (Београд)
Народна библиотека (Бор)
Народна библиотека (Добој)
Народна библиотека (Смедерево)
Народна библиотека (Ужице)
Народна скупштина Републике Србије (Београд)
Народни музеј Врање
Народни музеј Лесковац
National Folk Museum of Korea (Сеул)
Нишки културни центар
Open Society Fund (Њујорк)
Планинарски савез Србије (Београд)
Пољопривредни факултет (Нови Сад)
Правни факултет (Београд)
Природно-математички факултет (Крагујевац)
Регионални центар за животну средину РЕЦ (Београд)
Редакција часописа Наш траг (Велика Плана)
Редакција часописа Невен (Нови Сад)
Редакција часописа Србија (Београд)
Редакција часописа Теолошки погледи (Београд)
Републички завод за заштиту споменика културе
(Боград)
Ризница лепих речи (Нови Сад)
Руске слово (Нови Сад)
Routledge Journals (Colchester)
Савез економиста Србије (Београд)
Special press (Београд)
Спомен збирка Павла Бељанског (Нови Сад)
Србијашуме (Београд)
Српска академија наука и уметности (Београд)
Српски институт (Будимпешта)
Српско друштво за путеве Via-Vita (Београд)
Српско лекарско друштво (Београд)
Српско удружење за маркетинг (Београд)
Српско хемијско друштво (Београд)
Стална конференција градова и општина (Београд)
STEPI (Сеул)
Стеријино позорје (Нови Сад)
Stowarzyszenie (Gliwice)
Технички факултет (Бор)
Удружење медицинских биохемичара Србије (Београд)
Удружење Паштровића и пријатеља Паштровића
„Дробни пијесак” (Београд)
Удружење ратних добровољаца 1912-1918, њихових
потомака и поштовалаца (Београд)
Удружење шумарских инжењера и техничара (Београд)
Универзитет у Новом Саду
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”
(Београд)
Учитељски факултет (Београд)
Факултет организационих наука (Београд)
ФАО (Рим)
Филолошко-уметнички факултет (Крагујевац)
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање (Београд)
Хелсиншки одбор за људска права у Србији (Београд)
Цивис (Београд)
Charles University (Праг)
Шумарски факултет (Београд)

Iz stranih ^asopisa
ПРЕДСТАВЉАЊЕ БИБЛИОТЕКЕ
НА ФИЛМУ
1. Библиотеке на филму – више од обичне
кулисе!

O

д почетка кинематографије до данашњих
дана представљање библиотека и библио
текара чини важан део историје филма. Још у
време немог филма снимљен је кратки филм Би
блиотекар (1912), а од двадесетих година прошлог века редовно се снимају филмови који су повезани с библиотекама. Од тог времена библиотеке и запослени у њима појавили су се у више
стотина филмова. Добар преглед оваквих филмова нуде онлајн-збиркa филмова Рајша и Шмита, д’Алесандрова монографија Главна улога:
библиотека – филмографија (2002) и часописи
са чланцима чији су аутори Берџет (2000, 2003),
Рајш, Дjуда и Еберхарт (2000), Рајш, Грејам и
Еберхарт (2006) и Торнов (1994, 1996). Ипак,
библиотеке као зграде и установе и лик библиотекара ретко преузимају важне улоге у играним филмовима. Уместо тога представљање би
блиотека и библиотекара ограничено је у већини случајева на мањи део филма, често на само
једну сцену. Ретки изузеци су холивудски филм
Сторм центар (1956) са Бет Дејвис, Име руже
Жан Жак Аноа (1986) и Вим Вендерсово Небо
над Берлином (1987).

Библиотека у филму Име руже

Стручно бављење библиотекама и библиотекарима на филму досад је углавном сконцен
трисано на представљање библиотекара. Нај
обимнији рад на ову тему је монографија Реја
и Бренда Тевиса Лик библиотекара у филмови
октобар 2013 – гласило бмс – вести
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ма, 1917–1999 (2005). Поред овог дела и неколико необјављених радова на исту тему постоји
приличан број новинарских чланака који се из
различитих перспектива баве угледом и позивом
библиотекара на филму.
Представљању библиотеке као институције у
академским разматрањима поклоњено је мање
пажње. Радови Танчеве (2005) и Редфорда и Редфорда (2001) једини су значајни научни прилози
на тему библиотеке на филму. У чланку „Ново
покретање расправе: симбол библиотеке у популарној култури” Танчева говори из културно-семиотичке перспективе да значај библиотеке као
културног симбола није фиксиран, него зависи
од контекста и подложaн je променама. Редфорд
и Редфорд подвлаче у свом чланку „Библиотеке, библиотекари и дискурс страха” да дискурс
страха одређује представљање библиотека (и
библиотекара) у популарној култури – у романима, филмовима и на телевизији.
Д’Алесандро, Нагл и Торнов у својим разматрањима о библиотекама на филму углавном се слажу да библиотеке пре свега преузимају функцију кулисе због атмосфере и да изван
тога ретко имају неко друго значење важно за
радњу. Д’Алесандро у свом раду тврди да режисери већином библиотеке постављају као сценску позадину. Он наводи многобројне примере
из филмова и истиче спољни снимак Јавне би
блиотеке у Њујорку као омиљену сценску позадину у америчкој кинематографији. Нагл заступа мишљење да библиотеке најчеше служе само
као споредно место радње. У већини случајева
оне за главну радњу нису важне нити постоји намера да се институција библиотеке свесно тематизује. Торнов долази до сличног закључка. Он
сматра да се библиотеке често користе за представљање миљеа без неке друге функције и тиме
су за радњу без даљег значаја.
Овако неиздиференциран поглед на библиотеке на филму не одговара великом броју и разноликости њеног представљања. Да бисмо боље
сагледали вишеслојност тематике у овом чланку је предложен модел анализе који омогућава
структуралну поделу начина представљања би
блиотека на филму. Према овом моделу, представљање се може поделити у четири области.
Ове области дају две осе са два супротна пола.
Прва оса описује да ли се библиотека ограничава на своју функцију као места радње или шире
представља неки симболични простор. На другој оси оцењује се да ли се библиотека приказује у својој функцији као библиотека или је само сценска позадина.
14
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2. Место радње, симболични простор и библио
тека као библиотека или кулиса
У уводу у науку о филму аутори се не баве
– или смо донекле – функцијом и значајем ме
ста радње као делом инсценирања. Увод Џејмса Монака Разумети филм (2000) уопште се не
бави анализом категорије простора на филму.
Насупрот томе Бордвел и Томпсон у Филмској
уметности (1993) барем наглашавају чињеницу да место радње и простор представљају више од позадине за радњу и тиме значајно доприносе филмској причи. Филмски простор није само складиште за људске и друге догађаје, него
може ефективно да учествује у радњи. Хикетир
дели ово мишљење и говори о филмском представљању зграда: „Кад је небитна, филмска архитектура може да буде више декоративан елемент унутар филма, али њој се могу приписати
и структуралне улоге унутар радње”. Наративни
аспект простора, места радње односно архитектуре се ипак нити код Бордвела и Томпсона нити
код Хикетира даље не разрађује.

Библиотека у филму Индијана Џонс и последњи крста
шки поход

Кад се посматрају библиотеке на филму незамисливо је да се повуче стриктна линија изме
ђу библиотеке као места радње и библиотеке као
семантичког простора. Библиотека као место
радње у филму осим те функције може да делује
и додатно као симбол, слика или троп.
За сагледавање представљања библиотеке на
филму имамо још једну осу са два пола. На једној страни је представљање библиотеке где се
она заиста схвата и карактерише као библиотека и то својство преузима релевантну функцију
за радњу. На супротној страни су представљања
библиотеке код којих она није тако схваћена и
произвољно се појављује као место радње. У
том случају она делује као кулиса и служи само
у сврху спектакуларних визуелних ефеката.

3. Разноликост представљања библиотека по
моћу четири примера
3.1. Библиотека као кулиса и место радње: Индијана Џонс и последњи крсташки поход
(1989)
Библиотека представљена у филму Индијана
Џонс и последњи крсташки поход коришћена је
као сценска позадина за доживљаје главног јунака и једва је приметна њена функција библиотеке. У једној сцени Индијана Џонс посећује би
блиотеку у Венецији да би сакупио доказе о ме
сту боравка свог несталог оца и о штиту на коме
је записано место где се налази Свети грал.
Место радње библиотека као налазиште штита појављује се произвољно у филму. Метонимички поглед на полице с књигама и појављивање једног библиотекара приликом печатирања
књиге означавају место као библиотеку, али оно
нема никакав даљи значај. Извесна је чињеница
да библиотека пружа смештај важним информацијама што је њена типична карактеристика.
Семантичко значење библиотеке као симболичног места овде се не може препознати. Би
блиотека представљена у овом филму је само
место радње, кулиса.
3.2. Библиотека као библиотека и место радње:
Мизери (1990)
Библиотека у филму Мизери је место радње на
коме један од ликова као што се могло и очекивати тражи информације и налази их у њеном фонду. Шериф Бастер истражује мистериозни нестанак аутора бестселера Пола Шелдона, којег психички оболела Ени Вилкс држи заробљеног. Кад
почиње да сумњичи Вилксову, Бастер одлази у
локалну библиотеку да би истражио информације о њеној прошлости. Притом наилази на
њену изјаву која је дословно цитат из једног од
Шелдонових романа.
Библиотека у филму Мизери као место рад
ње коришћена је у правом смислу као установа
или место за истраживање информација. Неколико кадрова показује традиционалну читаоницу са лампама за читање. Шериф Бастер обавља
у библиотеци оно што је типично за корисника,
чита архивиране часописе. Сцена има наглашено функционални карактер.
Због своје прастаре особине места са информацијама библиотека у филму Мизери представља катализатор за заплет. Пошто Бастер у
архиви часописа библиотеке истражује, филм
истиче функцију библиотеке као архива (часо

писа). То је уобичајен поглед на библиотеке
приликом представљања на филму, што су већ
Нагл и д’Алесандро утврдили. Даљи примери за
то су филмови Сви председникови људи (1976),
Повратак у будућност III (1990), Заувек млад
(1992) или Богови и чудовишта (1998). За све
ове примере је осим тога заједничко да се би
блиотека појављује само у једној краткој сцени.
Ови филмови и овакав облик представљања сигурно су допринели оцени да су библиотеке на
филму само „споредна места радње”.

Библиотека у филму Сторм центар

3.3. Библиотека као кулиса односно библиоте
ка и симболично место: Град анђела (1998)
Библиотека у Граду анђела преузима симболичну функцију затвора, њено својство библио
теке је за радњу само делом релевантно. Поред
обале Пацифика и кровова града библиотека је
представљена као једно од три места боравка
анђела.
Већ у првој сцени са библиотеком анђео Сет
тежи за сунцем напољу. Ово указује на то да он
са својом егзистенцијом анђела није сагласан као
други анђели у библиотеци. Овај утисак појачава се у трећој сцени са библиотеком. Док Меги
напушта место и тиме наставља свој људски живот, Сет и други анђели у библиотеци чине се заробљенима у својој анђеоској егзистенцији.
Библиотека је овде кулиса.
3.4. Библиотека као библиотека и симболично
место: Бекство из Шошенка (1994)
Библиотека у филму о затвору Бекство из Шо
шенка је симболично место за слободу, прибежиште за протагонисте. Након наводног убиства супруге и њеног љубавника Енди Дуфрејн је
осуђен на доживотни робију у затвору Шошенк.
Првих година једна група затвореника га малтретира и злоставља и он је близу томе да дигне руке од свега. Његов положај се драматично
побољшава када почиње да се нада да ће побећи
октобар 2013 – гласило бмс – вести
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из Шошенка. У исто време директор га смешта
у затворску библиотеку, да би запосленима у затвору помогао у новчаним трансакцијама. У току филма затворска библиотека остаје место које
представља Ендијеву унутрашњу слободу и његову наду да ће бити ослобођен.

НОВЕ КЊИГЕ
(У штампи)

О

бјављујемо 397 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 (јул, август, септембар) 2013.
године. Скраћени записи су из компјутерске базе
БМС, а на основу каталогизације нових књига. У
поменутом периоду укупно су урађена 658 CIP
записа.
А, Б, В

Библиотека у филму Бекство из Шошенка

Перспектива библиотеке као места слободе
најјасније се види у сцени у којој Енди пушта
плочу са аријом из Моцартове опере Фигарова
женидба. Инспирисан лепотом музике Енди без
допуштења пушта арију преко разгласа. Музика из библиотечке збирке од затвореника поново
чини људе и тиме им враћа делић слободе.
У филмовима Паклена поморанџа (1971) и
Плезентвил (1998) библиотеке такође предста
вљају симболичне просторе односно институције слободе.
4. За боље разумевање представљања библио
тека
Теоретски модел са два параметра: библиотека као библиотека/библиотека као кулиса и би
блиотека као место радње/библиотека као симболични простор нуди модел анализе помоћу
којег је могуће систематски истражити и разврстати представљање и функције библиотеке на
филму.
Овај рад је замишљен као полазиште за друге
радове који ће допринети бољем разумевању о
томе како јавност доживљава библиотеке.
Мартин Херман, Perspektive Bibliothek ,1.1, 2012.
Превела са немачког језика и приредила
Марија Ваш
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ABBREVIATORY trends in linguistic communication /
Daniel Lančarič ... [et al.]. - Bački Petrovac : BPS Ekselent,
2013. - 106 str. : tabele ; 21 cm
АВРАМОВИЋ, Зоран
Одбрана Црњанског / Зоран Аврамовић. - (2.
допуњено изд.). - Нови Сад : Orpheus, 2013. - 268 стр. ; 17
cm
АДАМОВИЋ, Нада
У кући маште, игре и знања : књига за децу и оне који
свој живот за децу живе / Нада Адамовић. - Кикинда :
Клуб књижевника “Душко Трифуновић”, 2013. - 85 стр. :
илустр. ; 21 cm
АДЛЕР, Ерик
Socijalne veštine : ključni faktor: socijalne kompetencije :
kako optimalno biti sa sobom i sa drugima u današnjem svetu
/ Erik Adler ; prevod sa nemačkog Nataša Božić. - Novi Sad :
Psihopolis institut, 2013. - 171 str. ; 21 cm
АЈНШТАЈН, Алберт
Teorija relativnosti : odabrani radovi / Albert Ajnštajn ;
priredila Ljiljana Matić ; preveli s nemačkog Božidar Aničin,
Vukota Babović, Miloš Babović ; prevela s engleskog Ljiljana
Matić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2013. - 370 str. : ilustr.
; 23 cm
АЛЕКСАНДРИЋ, Вера
Лице наличја / Вера Александрић. - Житиште :
Библиотека “Бранко Радичевић”, 2013. - 111 стр. ; 21 cm
АЛЕКСАНДРИЋ, Вера
Otisak srca u pesmama / Vera Aleksandrić. - Novi Sad :
Daniel print, 2013. - 163 str. : ilustr. ; 21 cm
АЛЕКСИЋ, Жарко
Кућни биоскоп / Жарко Алексић. - Нови Сад : Матица
српска, 2013. - 67 стр. ; 17 cm
ALUMNI Meeting of International Summer Schools (6 ; 2013
; Novi Sad)
Book of abstracts / 6th Alumni Meeting of International Summer Schools, September 6-8 2013, Novi Sad ; [editor
Snežana Sinadinović-Fišer]. - Novi Sad : Faculty of Technology, 2013. - 47 str. : graf. prikazi ; 24 cm
АНДРИЈАНА Ана
Дај све од себе / Андријана Ана. - 1. изд. - Сремски
Карловци : Каирос, 2013. - 117 стр. ; 20 cm
АНДРИЋ, Иво
Знакови поред пута / Иво Андрић. - Нови Сад :
Школска књига, 2013. - 569 стр. ; 21 cm
ANIŠIĆ, Andrija
Vjersko-moralna obnova braka i obitelji : model opstanka
i napretka naroda u djelima Ivana Antunovića / Andrija Anišić.
- Subotica : Katoličko društvo za kulturu, povijest i duhovnost
“Ivan Antunović”, 2013. - 302 str. : ilustr. ; 24 cm

БАБИЋ, Никола
Medikamentozna terapija glaukoma / Nikola Babić. Novi Sad : Medicinski fakultet, 2013. - 76 str. : ilustr. ; 24 cm
БАКОВИЋ, Благоје
Кад порастем бићу звездаш : песме за децу и дорасле /
Благоје Баковић ; [илустрације Мирко Вуковић]. - Врбас :
Јабучка гора, 2013. - 64 стр. : илустр. ; 21 cm
БАКОВИЋ, Благоје
Кад порастем бићу Матија : песме за децу и дорасле /
Благоје Баковић ; [илустрације Мирко Вуковић]. - Врбас :
Јабучка гора, 2013. - 58 стр. : илустр. ; 21 cm
БАЛОГ, Иштван
Cserni György / Ištvan Balog ; prevod Tibor Vajda, Marija
Sudar. - Novi Sad : Danubius, 2013. - 50 str. ; 22 cm
БАРОВИЋ, Владимир
Snaga porodice : pola veka “Termoventa SC” = Strenght
of family : half-century of “Termovent SC” / Vladimir
Barović. - Novi Sad : Show me, 2013. - 131 str. : ilustr. ; 21
cm
БАТЕЗ, Маја
Час физичког вежбања / Маја Батез, Бранко
Крсмановић. - Нови Сад : Факултет спорта и физичког
васпитања, 2013. - 193 стр. : илустр. ; 24 cm
БАШИЧЕВИЋ, Илија
Основе рачунарских мрежа I / Илија Башичевић,
Мирослав Поповић, Владимир Ковачевић. - 1. izd. - Нови
Сад : Факултет техничких наука, 2013. - III, 166 str. : ilustr.
; 24 cm
BELČÁKOVÁ, Ingrid
Landscape management : theory and practice / [Ingrid
Belčáková]. - Bački Petrovac : BPS Ekselent, 2013. - 80 str. :
ilustr. ; 23 cm
BENCZ, Mihály
Fehér sirály a Gyöngysziget felett / Bencz Mihály ;
[szerkesztő Mák Ferenc ; fotó Mikus Csaba]. - Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2013. - 444 str. : ilustr. ;
23 cm
БЕРАР, Вјећеслав
Moto Perpetuo : деминутив романа / Вјећеслав Берар. Нови Сад : Прометеј, 2013. - 107 стр. ; 21 cm
БЕРН, Ерик
Koju igru igraš? / Erik Bern ; prevod sa engleskog Ljuba
Stojić. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2013. - 216 str. : ilustr.
; 21 cm
БИБЛИОГРАФИЈА Фрушке горе / уредник Дејан
В. Стојановић. - Сремска Каменица : Национални парк
“Фрушка гора”, 2013. - XIX, 499 стр. : илустр. ; 25 cm
БИСЕРИ нове Русије : савремена руска проза / избор и
превод с руског Милена Тепавчевић. - 1. изд. - Нови Сад :
Stylos art, 2013. - 375 стр. ; 21 cm
БОБИЋ, Драган
Предели и људи / Драган Бобић. - Наково : Д. Бобић,
2013. - 119 стр. : илустр. ; 21 cm
БОГДАНОВИЋ, Душко
Pobeda poraza / Duško Bogdanović. - Novi Sad : Prometej, 2013. - 262 str. ; 24 cm
БОГОСАВЉЕВИЋ, Радмила
Од учитеља предавача до учитеља професионалца
: монографија / Радмила Богосављевић. - Нови Сад :
Педагошко друштво Војводине, 2013. - 185 стр. : илустр. ;
23 cm
БОДИРОГИЋ, Миленко
Ишчезли : српска митологија / написао Миленко
Бодирогић ; илустровали Милош Вујановић ... [и др.]. Нови Сад : Орфелин, 2013. - 128 стр. : илустр. у бојама ;
29 cm

БОЖУЛИЋ, Синиша
Buđenje čoveka / Božulić Siniša. - Novi Sad : S. Božulić,
2013. - 84 str. : ilustr. ; 21 cm
BOZÓKI, Antal
Magyar közösség Szerbiában : kisebbségi jogok az Európai Unió normáinak tükrében : hogy tudjuk, kinek mihez van
joga / Bozóki Antal. - Újvidék : Vajdasági Magyar Művelődési
Intézet, 2013. - 335 str. : ilustr. ; 25 cm
БОЈАНИЋ, Ранко
Љубав има последњу реч / Ранко Бојанић-Букински.
- Бачка Паланка : Књижевни клуб “Дис”, 2013. - 64 стр. ;
20 cm
БОРОВНИЦА, Златомир
Књига разбибрига : песме, загонетке и басне /
Златомир Боровница. - Инђија : З. Боровница, 2013. - 72
стр. : илустр. ; 21 cm
BÖRCSÖK, László
El nem engednék egymás kezét : regény / Börcsök László
; [illusztrációk Skrabány Viktor]. - Óbecse : Népkönyvtár,
2013. - 148 str. : ilustr. ; 21 cm

БОШЊАКОВИЋ, Жарко
Bunjevci : etnodijalektološka istraživanja 2009 / Žarko
Bošnjaković, Biljana Sikimić. - Subotica : Nacionalni savet
bunjevačke nacionalne manjine ; Novi Sad : Matica srpska,
2013. - 303 str. ; 24 cm
БРАДИЋ, Стеван
У котларници : песме / Стеван Брадић. - 1. изд. - Нови
Сад : Адреса, 2013. - 85 стр. ; 20 cm
БРАНКО Радичевић : зборник радова / [приређивач
и уредник Јован Зивлак]. - 1. изд. - Нови Сад : Друштво
књижевника Војводине, 2013. - 262 стр. ; 20 cm
БРАНКОВ, Владимир
U vrtlogu života : autobiografija / Vladimir Brankov. Bela Crkva : Narodna biblioteka, 2013. - 150 str. : ilustr. ; 20
cm
БРАУН, Ден
Anđeli i demoni / Den Braun ; sa engleskog preveo Nemanja Jovanov. - 3. izd. - Novi Sad : Solaris, 2013. - 377 str. :
ilustr. ; 20 cm
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БРАУН, Ден
Inferno / Den Braun ; s engleskog preveo Aljoša Molnar. Novi Sad : Solaris, 2013. - 368 str. ; 21 cm
БРКЉАЧ-Хемун, Мирјана
Seks i palačinke / Mirjana Brkljač Hemun. - Novo
Miloševo : Banatski kulturni centar, 2013. - 93 str. ; 21 cm
БУДЕН, Борис
Uvod u prošlost / Boris Buden, Želimir Žilnik. - Novi Sad :
Centar za nove medije_kuda.org, 2013. - 222 str. : ilustr. ; 24 cm

BUNJEVAČKA lipa rič : VI zbornik prozni i poetski radova škulske dice, učesnika 6. nagradnog konkursa
“Bunjevačka lipa rič” 2013. g. - Subotica : Bunjevačka matica,
2013. - 92 str. : ilustr. ; 24 cm
ВАЛТЕР, Рудолф
Život u božjoj ruci? : sećanja / Rudolf Walther ; uz pomoć
Fride Simon. - 2. izd. - Subotica : Grafoprodukt, 2013. - 120
str. ; 24 cm
ВАРГА, Борис
Od “šarenih revolucija” do anonimusa : “popravljanje”
demokratije i novi autoritarizam / Boris Varga. - Novi Sad :
Vojvođanska politikološka asocijacija, 2013. - 192 str. ; 24 cm
ВАСИЋ, Никола
Безмерни доказ / Никола Васић Тополовачки. - Нови
Сад : Прометеј, 2013. - 82 стр. ; 21 cm
VEŽBANKA iz homeopatske umetnosti isceljenja /
[Danijela Vlahović ... et al.]. - 1. izd. - Beograd : Udruženje za
unapređenje i širenje klasične homeopatije Simillimum, 2013.
- 300 str. ; 30 cm
ВЕРБИЧ, Љубица
Priče iz limene kutije / Ljubica Verbič. - Novo Miloševo :
Banatski kulturni centar, 2013. - 110 str. ; 21 cm
ВЛАХОВИЋ-Филипов, Сенка
О илустровању књига поезије : историја, теорија и
пракса / Сенка Влаховић Филипов. - Ново Милошево :
Банатски културни центар, 2013. - 110 стр. : илустр. ; 21
cm
VODIČ za roditelje dece sa autizmom : brošura podrške
za porodicu / [urednik Goran Sipić ; prevod sa engleskog jezika Staša Vukadinović ; ilustracije Mladen Oljača]. - Novi Sad
: Magona, 2013. - [20] str. : ilustr. ; 21 cm
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ВУЈКОВ, Даница
Поноћне слике / Даница Вујков ; [илустрације
Милорад Мића Михајловић]. - Петроварадин : Алфаграф,
2013. - 143 стр. : илустр. ; 21 cm
ВУЈОВИЋ, Душанка
Граматоломија : прегледна граматика српскога језика
/ Душанка Вујовић ; [илустрације Лазо Сатмари]. Допуњено и измењено изд. - Београд : Школа плус, 2013. 145 стр. : илустр. ; 27 cm
ВУКАДИНОВИЋ, Гордана
Теорија државе и права. Књ. 1 / Гордана Вукадиновић.
- 4. измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Правни
факултет, Центар за издавачку делатност, 2013. - 118 стр.
; 24 cm
ВУКАДИНОВИЋ, Гордана
Теорија државе и права. Књ. 2 / Гордана Вукадиновић.
- 4. измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Правни
факултет, Центар за издавачку делатност, 2013. - 238 стр.
; 24 cm
ВУКМАНОВИЋ, Зоран
Са вером у Бога / Зоран Вукмановић. - Рума : З.
Вукмановић, 2013. - 132 стр. ; 19 cm
ВУКОВ-Михајило, Љубица, 1949Ходај. Књ. 1, Усправно ходај / Љубица Вуков
Михајило. - Ново Милошево : Банатски културни центар,
2013. - 78 стр. : ауторкина слика ; 21 cm
ВУКОВ-Михајило, Љубица, 1949Ходај. Књ. 2, На кеју Тисе / Љубица Вуков Михајило.
- Ново Милошево : Банатски културни центар, 2013. - 84
стр. : ауторкина слика ; 21 cm
ВУКОВ-Михајило, Љубица, 1949Ходај. Књ. 3, Љубављу бих захвалила / Љубица Вуков
Михајило. - Ново Милошево : Банатски културни центар,
2013. - 66 стр. : ауторкина слика ; 21 cm
ВУКСАНОВИЋ, Јован
Изрази и фразе : како да напредујем у свом
изражавању / Јован Вуксановић. - Нови Сад : Школска
књига, 2013. - 59 стр. : ауторова слика ; 21 cm
ВУКСАНОВИЋ, Јован
Није - него : [школски речник погрешно написаних
речи, израза и реченица] / Јован Вуксановић. - Нови Сад :
Школска књига, 2013. - 77 стр. ; 21 cm
ВУКСАНОВИЋ, Сузана
Nova skulptura u Vojvodini : 1980-2000 = New sculpture
in Vojvodina : 1980-2000 / Suzana Vuksanović ; [prevod na
engleski Milana Vujkov ; fotografije Mikloš Hever ... [et al.].
- Novi Sad : Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 2013. 190 str. : ilustr. ; 24 cm
ВУЊАК, Ненад
Investiciono i hipotekarno bankarstvo / Nenad M. Vunjak.
- Bečej : Proleter ; Subotica : Ekonomski fakultet, 2013. - XII,
339 str. : ilustr. ; 24 cm
ВУЊАК, Ненад
Korporativno bankarstvo / Nenad M. Vunjak, Ljubomir
Kovačević, Uroš Ćurčić. - Bečej : Proleter ; Subotica :
Ekonomski fakultet, 2013. - 383 str. : ilustr. ; 24 cm
ВУЧИЋЕВИЋ-Тробок, Јадранка
Dijagnostika i lečenje plućne tromboembolije / Jadranka
Vučićević Trobok. - Doštampano izd. - Novi Sad : Medicinski
fakultet, 2013. - 100 str. : ilustr. ; 24 cm
WHITE paper on sediment testing and remediation = Bela
knjiga o ispitivanju i remedijaciji sedimenata = Fehér könyv
az üledék vizsgálatáról és kármentesítéséről / [autori Srđan
Rončević ... et al.] ; urednici Srđan Rončević, Božo Dalmacija,
Jelena Tričković]. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet,
Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine,
2013. - 188 str. : ilustr. ; 24 cm

Г, Д, Ђ
ГАВРИЛОВИЋ, Дарко
Vodič kroz istoriju Srbije / Darko Gavrilović. - Petrovaradin : Maxima graf, 2013. - 108 str. ; 22 cm
ГАВРИЋ, Горан
Тунел / Горан Гаврић Гавра. - Сремски Карловци :
Бранково коло, 2013. - 57 стр. ; 21 cm
ГАТАЛИЦА, Александар
Писац не станује овде / Александар Гаталица. - Вршац
: Књижевна општина, 2013. - 202 стр. ; 21 cm
ГЛЕЗ фон Хорстенау, Едмунд
Između Hitlera i Pavelića : (memoari kontroverznog generala) / Glez fon Horstenau ; prevod sa nemačkog Nikola
Živković. - 2. izd. - Novi Sad : Pravoslavna reč ; Beograd :
More, 2013. - 770 str. : ilustr. ; 24 cm
ГОДОМИРОВ, Мирко
Испод лука дуге / Мирко Годомиров. - Бела Црква :
Народна библиотека, 2013. - 126 стр. ; 20 cm
ГОЈКОВ, Грозданка
Fragmenti visokoškolske didaktike / Grozdanka Gojkov. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje
vaspitača “Mihailo Palov”, 2013. - 440 str. : ilustr. ; 24 cm
ГОЈКОВ-Рајић, Александра
Nemačka drama na vršačkoj sceni / Aleksandra GojkovRajić. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje
vaspitača “Mihailo Palov”, 2013. - 357 str. ; 24 cm
GRABOVAC, Simon
Zingiber : Gedichte / Simon Grabovac ; Übersetzung von
Johann Lavundi. - 1. Aufl. - Novo Miloševo : Banater KulturZentrum, 2013. - 67 str. ; 21 cm
ГРАОРАЦ, Исидор
Детињство, духовност, нихилизам : образовање и
друштво / Исидор Граорац ; предговор Владета Јеротић. Нови Сад : Orpheus, 2013. - 511 стр. ; 21 cm
ГРЕМ, Даглас
Ishrana 80/10/10 : izbalansirajte svoje zdravlje, svoju
težinu i svoj život jedan po jedan sočni zalogaj / Daglas Grem
; [prevod Marina Grubić]. - Subotica : Neopress design &
print, 2013. - 384 str. : ilustr. ; 24 cm
ГРКОВИЋ-Мејџор, Јасмина
Историјска лингвистика : когнитивно-типолошке
студије / Јасмина Грковић-Мејџор. - Сремски Карловци ;
Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића,
2013. - 390 стр. ; 23 cm
GUARESCHI, Giovannino
Don Camillo egy éve. Ősz / Giovannino Guareschi ;
[fordítás Dobosiné Rizmayer Rita]. - Novi Sad : Agapé, 2013.
- 104 str. : ilustr. ; 20 cm
ДА доплетем венац започети : панорама поезије : две
деценије издавачке делатности Бранковог кола : (19932013) / [приредио] Ненад Грујичић. - Сремски Карловци :
Бранково коло, 2013. - 128 стр. ; 21 cm
ДАЛАЈ Лама
108 mudrih misli / Dalaj Lama ; [preveo i priredio Dejan
Dragojević]. - Subotica : Neopress design & print, 2013. - 92
str. ; 17 cm
ДАЛМАЦИЈА, Божо
Kvalitet površinskih voda i sedimenta - procena i upravljanje rizikom / Božo Dalmacija, Srđan Rončević. - Novi Sad :
Prirodno matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, 2013. - 345 str. : ilustr. ; 25 cm
DANYI, Magdolna
Enyhület és felröppenés : összegyűjtött versek / Danyi
Magdolna. - Újvidék : Forum ; Szabadka : Életjel, 2013. - 159
str. : ilustr. ; 20 cm

ДЕДОВИЋ, Драгослав
Gloria mundi / Драгослав Дедовић. - Сремски
Карловци : Бранково коло, 2013. - 74 стр. ; 21 cm
ДЕЛИБАШИЋ, Татјана
Персона нон грата = Persona non grata : [поезија] / Татјана
Делибашић. - Нови Сад : Т. Делибашић, 2013. - 82 стр. ; 21 cm
ДЕЛИЋ, Милорад
Житница / Милорад Делић. - Нови Сад : Футура
публикације, 2013. - 68 стр. ; 21 cm
DEMÁK, Miroslav
Magnólia z Diamantovej hory : reportáže / Miroslav
Demák. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum,
2013. - 102 str. : ilustr. ; 21 cm
ДЕСПОТОВИЋ, Иван
Предео / Иван Деспотовић. - Сремски Карловци :
Бранково коло, 2013. - 24 стр. ; 21 cm
ДЕУРИЋ, Радиша
Повратак учитеља Василија / Радиша Деурић. - Нови
Сад : Media invent, 2013. - 237 стр. ; 21 cm
DEČJA hirurgija / autori V. Borišev ... [et al.] ; urednici
Radoica Jokić, Dušanka Dobanovački. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2013. - 229 str. : ilustr. ; 24 cm
ДОВЛАТОВ, Сергеј Донатович
Kofer / Sergej Dovlatov ; prevela sa ruskog Radmila
Mečanin. - 2. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2013. - 122 str. ; 21 cm

ДОВЛАТОВ, Сергеј Донатович
Spomen muzej / Sergej Dovlatov ; sa ruskog prevela Radmila Mečanin. - 2. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2013. - 115 str.
; 21 cm
DODIR večnosti / [urednik Nebojša Popović]. - Subotica : Otvoreni univerzitet ; Beograd : Jugoslovenska kinoteka,
2013. - 139 str. : ilustr. ; 24 cm
DORMÁN, László
Kanizsai képmesék : fényképek a Kanizsai Írótábor 80-as
éveiből / Dormán László. - Újvidék : Forum, 2013. - 115 str. :
fotogr. ; 20 cm
ДОРОСЛОВАЧКИ, Раде
Принципи алгебре, опште, дискретне и линеарне /
Раде Дорословачки. - 2. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih
nauka, 2013. - 299 str. : ilustr. ; 24 cm
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DORČA, Ján
Spomienky / Ján Dorča ; zostavil Vladimír Valentík. Báčsky Petrovec : Centrum - slovenská kultúrna koordinácia :
Slovenské vydavateľské centrum, 2013. - 176 str. : ilustr. ; 20 cm
ДОСОН, Меди
Stvari koje se nikad nisu dogodile / Medi Doson ; prevod
sa engleskog Jelena Bumbulović. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos
art, 2013. - 327 str. ; 21 cm
ДРАЖИЋ, Силвиа
Stvarni i imaginarni svetovi Judite Šalgo / Silvia Dražić.
- Novi Sad : Alumnistkinje rodnih studija : Futura publikacije,
2013. - 184 str. ; 21 cm
ДРАШКОВИЋ, Радоје
Чика Урош / Радоје Драшковић. - Ново Милошево :
Банатски културни центар, 2013. - 536 стр. : илустр. ; 27 cm
DUDOK, Daniel
Nárečie Aradáča v Banáte na pozadí vzniku a vývinu obce
/ Daniel Dudok. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské
centrum, 2013. - 127 str. : geogr. karte ; 24 cm
ЂЕНАДИЈА, Миле
Читлук у Поткозарју / Миле Ђенадија. - Сомбор :
Принтазур, 2013. - 140 стр. : илустр. ; 21 cm
ЂЕРМАНОВ, Јелена
Teorije izbora i razvoja karijere / Jelena Đermanov, Marijana Kosanović. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2013. - 176
str. ; 23 cm
ЂОРЂЕВИЋ, Драгољуб
Скинхеди : момци из нашег краја / Драгољуб Б.
Ђорђевић. - 4. допуњено изд. - Нови Сад : Прометеј, 2013.
- 62 стр. ; 21 cm
ЂОРЂЕВИЋ, Милош
Укупација : написано по мотивима дела Петра Кочића
: драма у три чина / Милош Ђорђевић. - Нови Сад : Змај ;
Вршац : Градска библиотека, 2013. - 107 стр. ; 21 cm
ЂУКАНОВ, Милан
Сто година фудбала у Јаши Томићу (Модошу) : 19112011 / Милан Ђуканов. - Зрењанин : “Београд”, 2013. - 225
стр. : илустр. ; 24 cm
ЂУКИЋ, Ђорђе
Statika / Đorđe Slavka Đukić i Livija Jenea Cvetićanin. 5. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2013. - VIII, 159
str. : ilustr. ; 24 cm
ЂУРЂЕВ, Мирјана
Музичко васпитање : збирка активности за рад у
припремној групи : приручник за васпитаче / Мирјана
Ђурђев, Весна Лукач ; [илустрације Мирослав Поповић].
- 1. изд., доштампано. - Нови Сад : Stylos art, 2013. - 154
стр. : илустр. ; 24 cm
ЂУРИЦА, Драган
“Звезда Србија” : (у потрази за коренима) / Ђурица
Драган. - Кикинда : Д. Ђурица, 2013. - 74 стр. ; 21 cm

Е, Ж, З
ЕВАНЂЕЛИСТА, Маурицио
Измишљени град / Маурицио Еванђелиста ; превод
с италијанског Драган Мраовић. - Сремски Карловци :
Културни центар “Карловачка уметничка радионица”,
2013. - 58 стр. ; 21 cm
EKUMENSKI zbornik : zbornik predavanja i pismenih
radova predavača, učesnika i saradnika Škole ekumenizma
2006-2013 / [urednik Teofil Lehotski]. - Novi Sad : Ekumenska humanitarna organizacija, 2013. - 104 str. ; 30 cm
ЕРАКОВИЋ, Борислава
Rečnik englesko-srpski, srpsko-engleski : [britanska i
američka varijanta] / Borislava Eraković. - Beograd : Škola
plus, 2013. - IX, 432 str. ; 24 cm
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ЕРАКОВИЋ, Борислава
Rečnik englesko-srpski, srpsko-engleski : [britanska i
američka varijanta] / Borislava Eraković. - Novi Sad : Liber,
2013. - IX, 422 str. ; 23 cm
ЕРДЕЉАНИН, Анђелко
Knjiga život : zapisi o knjigama / Anđelko Erdeljanin. Petrovaradin : Futura, 2013. - 260 str. : autorova slika ; 20 cm
ЕРДЕЉАНИН, Маја
Der дневник / Маја Ердељанин. - Вршац : Књижевна
општина Вршац, 2013. - 333 стр. ; 21 cm

ERŐSNÉ Kovács, Teréz
„Mint vadmadár a vadonban---“ : életem történetei /
Erős Istvánné Kovács Teréz. - Zenta : Vajdasági Magyar
Művelődési Intézet, 2013. - 234 str. : fotogr. ; 21 cm
ЗАВЕШТАЊА 2013. : зборник књижевних радова. Инђија : Књижевни клуб “Мирослав Мика Антић” ; Цирих
: Удружење српских писаца у Швајцарској, 2013. - 480 стр.
: илустр. ; 21 cm
ЗАВИШ, Моника
Zdravlje i bolest u okviru srednjovekovne koegzistencije
teologije i medicine / Monika Zaviš. - Novi Sad : Protestantski
teološki fakultet, 2013. - 261 str. : ilustr. ; 21 cm
ЗАСТАВА у другој половини XX века / [уређивачки
одбор Радољуб Мицић ... и др.]. - Крагујевац : Удружење
“Крагујевац - наш град”, 2013. - 464 стр. : илустр. ; 30 cm
ZATO što me se tiče : razmena mladih iz Novog Sada i
Bila / [urednik Bojan Krivokapić ; prevod Dražena Pavlović ...
et al.]. - Novi Sad : Omladinski centar CK 13, 2013. - 24 str. :
ilustr. ; 23 cm
ЗАХВАЛНОСТ нашој професорки Лепосави Кљаић.
- Нови Сад : Градска библиотека, 2013. - 43 стр. : илустр.
; 21 cm
ZBIRKA rešenih zadataka iz Matematičke analize 1 /
Momčilo Novković ... [et al.]. - 3. izd. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2013. - 4, 373 str. : ilustr. ; 24 cm

ЗДРАВСТВЕНО васпитање о репродуктивном
здрављу / ауторке Александра Капамаџија ... [и др.] ;
[уредница Александра Капамаџија ; илустрације Марина
Милановић]. - Нови Сад : Покрајински секретаријат за
спорт и омладину, 2013. - 190 стр. : илустр. ; 24 cm
ЗДРАВСТВЕНО стање становништва града Новог
Сада 2012. године / аутори Арсић Миодраг ... [и др.] ;
главни и одговорни уредник Владимир Петровић. - Нови
Сад : Институт за јавно здравље Војводине, 2013. - 96 стр.
: илустр. ; 29 cm
ЗДРАВСТВЕНО стање становништва и стање животне
средине Севернобанатског округа 2006-2010. године /
[уредник Весна Блашковић]. - Кикинда : Завод за јавно
здравље, 2013. - 178 стр. : илустр. ; 30 cm
ЗЕЉКОВИЋ, Милан
Programiranje numerički upravljanih obradnih sistema /
Milan Zeljković, Slobodan Tabaković, Aco Antić. - 1. izd. Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2013. - X, 257 str. : ilustr.
; 24 cm
ЗУБОВИЋ, Бранислав
Носталгија будућности : изабране и нове песме /
Бранислав Зубовић. - Београд : Граматик, 2013. - 78 стр. ;
21 cm

national Scientific Conference, College of Dunaújváros, Hungary, 5-6 September, 2012 / [szerkesztette Veres Lajos]. - Szabadka : Čikos group, 2013. - 273 str. : ilustr. ; 24 cm
ИШТВАН, Марта
Великокикиндске немачке грађанске породице пре
Другог светског рата / Марта Иштван = Groß-Kikindaer deutsche bürgerliche Familien vor dem Zweiten Weltkrieg / Marta Istvan = Nagykikindai német polgári családok
a második világháború előtt / István Márta. - Кикинда : М.
Иштван, 2013. - 262 стр. : илустр. ; 23 cm
ЈАКШИЋ, Милета
Песме / Милета Јакшић ; приредио Миливој Ненин.
- 1. изд. - Сремски Карловци : Каирос, 2013. - 216 стр. :
слика М. Јакшића ; 17 cm
ЈАЛОМ, Ирвин
Svakim danom sve bliže : proces terapije iz oba ugla
/ Irvin D. Jalom, Džini Elkin ; prevod sa engleskog Sofija
Stojadinović, Stefan Bognar. - Novi Sad : Psihopolis institut,
2013. - 302 str. ; 20 cm

И, Ј, К
Í/11 : a 2012. évi Gion Nándor Novellapályázat antológiája / [szerkesztő Horváth Futó Hargita]. - Újvidék : Forum ;
Szenntamás : Gion Nándor Emlékház, 2013. - 149 str. : slike
autora ; 20 cm
ИВКОВ, Бошко
Земља и рашће : читанка Војводине: предели и
призори, бића и догађања. Књ. 10 / Бошко Ивков. - Нови
Сад : [б. и.], 2013. - 228 стр. ; 21 cm
IGAZ idő : 20 éves a VMPE : a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének két évtizede / [szerkesztők Nagy
Margit és Muhi Béla]. - Újvidék : Árgus, 2013. - 67 str. : fotogr. ; 25 cm
ИДРИЗОВИЋ, Кемал
Antropomotorika / autori Kemal Idrizović, Đorđe Nićin.
- Subotica : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje
vaspitača i trenera, 2013. - 272 str. ; 25 cm
ИЛИЈАШЕВ, Бисерка
20 година Завода за јавно здравље Кикинда / Бисерка
Илијашев. - Кикинда : Завод за јавно здравље, 2013. - 127
стр. : илустр. ; 30 cm
ИЛИЋ, Рада
Никола Тесла / Рада Илић ; илустрације Душан
Гађански. - Нови Сад : Stylos art, 2013. - 36 стр. : илустр. ;
21 cm
INTERNATIONAL Eco-Conference (17 ; 2013 ; Novi Sad)
Environmental protection of urban and suburban settlements : proceedings / XVII International Eco-Conference, 2528th September 2013, Novi Sad ; [organizer Ecological Movement of Novi Sad ; project editor Nikola Aleksić]. - Novi Sad
: Ecological Movement of Novi Sad, 2013. - 590 str. : ilustr. ;
23 cm
INTERNATIONAL Medical Students’ Congress (8 ; 2013 ;
Novi Sad)
Abstract book 2013 / 8th International Medical Students’
Congress in Novi Sad, July 18th-21st 2013 ; [editors Dejan
Miljković ... et al.]. - Novi Sad : Faculty of Medicine, 2013. 248 str. : ilustr. ; 20 cm
INTERREGIONÁLIS Nemzetközi Tudományos Konferencia
(3 ; 2012 ; Dunaújváros)
III. Duna-térségi kohézió : tanulmánykötet amely készült
a III. Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferencia
- Dunaújvárosi Főiskola, 2012. szeptember 5-6 - előadásai
alapján = [III] Danube-area cohesion : 3rd Interregional Inter-

JAMUŠAKOV, Đorđe
A vándornépek és az Árpád-házi királyok pénzérmei /
Đorđe Jamušakov ; [magyarra fordította Vecsera Sándor]. Bačka Palanka : Štamparija Stanišić, 2013. - 96 str. : ilustr. ;
29 cm
ЈАРИЋ, Светислав М.
Примарне духовне личности Србије : теолози,
филозофи, уметници и научници / Светислав М. Јарић. - 1.
изд. - Нови Сад : Центар духовности Ф. М. Достојевски,
2013. - 536 стр. : илустр. ; 45 cm
ЈЕРКОВИЋ, Јован
Школски правопис српскога језика / Јован Јерковић,
Душанка Вујовић. - Београд : Школа плус, 2013. - 146 стр.
: илустр. ; 27 cm
ЈЕРКОВИЋ, Јован
Школски правопис српскога језика / Јован Јерковић,
Душанка Вујовић. - Нови Сад : Либер, 2013. - 146 стр. :
илустр. ; 27 cm
ЈОВАНОВИЋ, Милан
Теодора : роман / Милан Јовановић. - 1. изд. - Нови
Сад : Адреса, 2013. - 203 стр. ; 20 cm
ЈОВАНОВИЋ, Софија
Egzotična Vojvodina / Sonja Bajandićeva Jovanović. Novi Sad : Orion spirit, 2013. - 321 str. ; 24 cm
ЈОКИЋ, Бранко
Библиографија часописа Домети : (1-131) / Бранко
Јокић. - Сомбор : Градска библиотека “Карло Бијелицки”,
2013. - 289 стр. : илустр. ; 24 cm
KA sveobuhvatnom sistemu za suzbijaje nasilja nad
ženama u Vojvodini : iskustva u sprovođenju Strategije za
zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog
nasilja u AP Vojvodini od 2008. do 2013. godine / [autori Maja
Branković Đundić ... et al.]. - Novi Sad : Pokrajinski sekretariоктобар 2013 – гласило бмс – вести
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jat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 2013. 33,33 str. : ilustr. ; 26 cm
КАБИЋ, Днило
Први грађани Новог Сада : (1748-2013) / Данило
Кабић. - Нови Сад : Тиски цвет, 2013. - 126 стр. : илустр. ;
24 cm
КАД изађеш на залеђене улице : антологија савремене
румунске поезије / [избор, превод и белешке о песницима
Славомир Гвозденовић]. - 1. изд. - Нови Сад : Друштво
књижевника Војводине, 2013. - 183 стр. ; 20 cm
КАЉЕВИЋ, Владимир М.
На темељима образовања : Основна школа “Бранко
Радичевић” Равно Село / Владимир М. Каљевић. - Равно
Село : Основна школа “Бранко Радичевић”, 2013. - 382
стр. : илустр. ; 21 cm
КАНКАРАШ, Игор
Pa ti pitaj boga / Igor Kankaraš. - Vrbas : I. Kankaraš,
2013. - 81 str. : ilustr. ; 21 cm
КАРАМЗИН, Николај Михајлович
Pisma ruskog putnika / N. M. Karamzin ; [preveli s
ruskog Milica Spasić, Nenad Spasić]. - Novi Sad : Akademska
knjiga, 2013. - 624 str. ; 21 cm
КЕЦИК, Тулио
Federiko : Felini, život i film : biografija filmskog velikana koju je sa strašću napisao njegov prijatelj i filmski kritičar /
Tulio Kecik ; sa italijanskog prevela Marija Kajtez. - Novi Sad
: Kiša, 2013. - 553 str. : ilustr. ; 21 cm

КИРДА Болхорвес, Владимир
Snevajući zvezdu Heuteranije : heuteranističkobeletristički venac. Beletristički tom 10, Proplamsaji na
razmeđi : poezija / Vladimir Kirda Bolhorves. - 1. izd. - Novi
Sad : V. Kirda Bolhorves, 2013. - 318 str. ; 21 cm
КИРДА Болхорвес, Владимир
Snevajući zvezdu Heuteranije : heuteranističkobeletristički venac. Beletristički tom 16, Kraj prozora, ispred
ogledala : poezija / Vladimir Kirda Bolhorves. - 1. izd. - Novi
Sad : V. Kirda Bolhorves, 2013. - 193 str. ; 21 cm
КИУРСКИ, Јелена
Хемија у графичком инжењерству : практикум за
вежбе / Јелена Киурски. - 1. изд. - Нови Сад : Факултет
техничких наука, 2013. - III, 223 стр. : илустр. ; 24 cm
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KIHÍVÁSOK és lehetőségek : társadalomtudományi
műhelykonferencia, [Szabadka, 2013. augusztus 19.] : rezümékötet / [szerkesztő Rózsa Rita]. - Szabadka : Vajdasági
Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, 2013. - 23 str.
; 21 cm
КИЦОШЕВ, Саша
Развој етничке и верске структуре Војводине / Саша
Кицошев, Драго Његован. - 2. допуњено изд. - Нови Сад
: Прометеј : Мало историјско друштво, 2013. - 67 стр. :
илустр. ; 15 x 20 cm
КНЕЖЕВИЋ, Јасмина
Психолошке детерминанте спортског достигнућа
: психолошка припрема у спорту / Јасмина Кнежевић,
Дејана Великић. - Суботица : Ј. Кнежевић, 2013. - 192 стр.
: илустр. ; 24 cm
КОВАЧ, Исмет
Pozdrav iz Bačkog Novog Sela / Ismet Kovač. - Bačka
Palanka : I. Kovač, 2013. - 420 str. : ilustr. ; 30 cm
КОВАЧЕВИЋ, Марко
Приповетке / Марко Ковачевић. - Нови Сад : Прометеј,
2013. - 144 стр. ; 21 cm
KOKIĆ, Aleksa
U sjenama ravnice : sabrane pjesme / Aleksa Kokić ; priredila Željka Zelić. - Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih
Hrvata, 2013. - 499 str. : autorove slike ; 21 cm
КОНГРЕС о хиперлипопротеинемијама Србије (3 ; 2013 ;
Нови Сад)
Zbornik radova i sažetaka Trećeg kongresa o hiperlipoproteinemijama Srbije, Novi Sad, 3-4. oktobar 2013. / [organizatori Sekcija za endokrinološke i metaboličke poremećaje
DLV-SLD, Internistička sekcija DLV-SLD [i] Udruženje za
aterosklerozu Srbije ; urednik Edita Stokić]. - Novi Sad :
Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, 2013. 119 str. ; 25 cm
КОРОЛИЈА, Јасминка
Хемија : за 8. разред основне школе : приручник за
наставнике / Јасминка Королија, Љуба Мандић. - Београд :
Завод за уџбенике, 2013. - 212 стр. : илустр. ; 24 cm
KOTVÁŠOVÁ-Jonášová, Mária
Višňový lekvár / Mária Kotvášová-Jonášová ; [ilustroval
Martin Kizúr]. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské
centrum, 2013. - 101 str. : ilustr. ; 20 cm
КРЕСТИЋ, Василије
Срби у Угарској : 1790-1918. / Василије Ђ. Крестић. Нови Сад : Матица српска, 2013. - 504 стр. : илустр. ; 24 cm
КРМАР, Миодраг
Увод у нуклеарну физику / Миодраг Крмар ;
[илустрације Раденко Кисић]. - 1. изд. - Нови Сад :
Природно-математички факултет, Департман за физику,
2013. - 301 стр. : илустр. ; 24 cm
КРНЕТА, Жељко
Metodologija istraživanja u kineziologiji / Željko Krneta i
Gustav Bala. - Novi Sad : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
2013. - 405 str. : ilustr. ; 24 cm
КРОС, Тимоти
Verujem : jednostavno objašnjenje apostolskog verovanja / Timoti Kros ; [prevod s engleskog Dragiša Armuš]. Vrnjačka Banja : Humanitarna organizacija “Ljubi bližnjega
svoga”, 2013. - 80 str. ; 21 cm
КРСТИЋ, Славиша
Овде и сад : (роман о ненаписаним причама) /
Славиша Крстић. - Ново Милошево : Банатски културни
центар, 2013. - 140 стр. : ауторова слика ; 21 cm
КУВИЗИЋ, Радојка
Причац и записац : хоћу да будем велик и важан /
Радојка Кувизић. - Нови Сад : Papirpress, 2013. - 206 стр. :
илустр. ; 22 cm

КУЈОВИЋ, Драгоје
Банаћани у вртлогу добровољства и дисиденства у
Русији у Првом свјетском рату / Драгоје-Рајо Кујовић. Кикинда : Историјски архив, 2013. - 192 стр. : илустр. ; 24 cm
КУКАВИЦА, Милан
Zemunički spomenari / Milan Kukavica. - Stanišić : M.
Kukavica, 2013. - 63 str. ; 21 cm
КУКАВИЦА, Милан
Pjesmom i stihom krajini u pohode / Milan Kukavica. Stanišić : M. Kukavica, 2013. - 52 str. ; 21 cm
КУКАВИЦА, Милан
Snovi o povratku / Milan Kukavica. - Stanišić : M. Kukavica, 2013. - 54 str. ; 21 cm
КУХАЈДА, Ксенија
Eksperimentalna biohemija / Ksenija Kuhajda, Ivana Beara, Marija Lesjak. - Novi Sad : Prirodno-matematički
fakultet, 2013. - 170 str. : ilustr. ; 23 cm

Л, Љ, М
LÁBADI, Károly
Dohányos falu : Bácsgyulafalva története, dohánytermesztése, szókincse és népdalai CD-melléklettel / Lábadi Károly ;
[a fényképeket Lábadi Károly készítette]. - Zenta : Vajdasági
Magyar Művelődési Intézet, 2013. - 208 str. : ilustr. ; 21 cm +
1 elektronski optički disk (CD-ROM)
ЛАЗИЋ, Борис
Капи сласти / Борис Лазић. - Сремски Карловци :
Бранково коло, 2013. - 72 стр. ; 21 cm
ЛАЗИЋ-Живковић, Љиљана
Pesme ranjene duše / Ljiljana Lazić Živković. - Međa : Lj.
Lazić-Živković, 2013. - 151 str. ; 25 cm
LEPEŠ, Josip
Az óvodai testnevelés módszertana / Josip Lepeš, Branko
Krsmanović, Halasi Szabolcs. - Szabadka : Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kar, 2013. - 143 str. : ilustr. ; 25 cm
ЛЕТИЋ, Душко
Matematičke konstante : ekspozicije u Mathcad-u / Duško
Letić, Vjekoslav Sajfert, Katarina D. Živković. - Zrenjanin :
Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, 2013. - X, 186 str. : ilustr.
; 24 cm
LIVADA, Svetozar
Stradanja i nadanja / Svetozar Livada. - Sombor : Garden
print, 2013. - 412 str. ; 25 cm
LINDA, Jaromír
České ochotnické divadlo v Kruščici / Jaromír Linda. Kruščica : Česká beseda, 2013. - 31 str. : ilustr. ; 21 cm
ЛОПУШИНА, Марко
Шпијуни мајке Србије : најзнаменитији тајни агенти /
Марко Лопушина. - Нови Сад : Прометеј, 2013. - 440 стр.
; 21 cm
ЛУГОЊИЋ, Војислав
Доње Вуковско - Кудиљи : сјећања на опустошени
родни крај / Војислав Лугоњић. - Нови Сад : В. Лугоњић,
2013. - 190 стр. : илустр. ; 25 cm
МАГАРАШЕВИЋ, Георгије
Кратка всемирна историја / од Георгија
Магарашевића, професора ; приредиле Јелена Ајџановић
и Исидора Бјелаковић. - Нови Сад : Матица српска, 2013. 348 стр. ; 24 cm
МАЈЕР, Андреас
Katolička crkva u Vršcu = Die katholische Kirche in
Wersche = A katolikus templom Versecen / autor teksta Andreas Majer ; fotografije Ivan Kalnak. - Vršac : Rimokatolička
crkvena opština, 2013. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm
МАЛЕТИН-Војводић, Љиљана
Oni koji jedu sirovo meso / Ljiljana Maletin Vojvodić. Novi Sad : Mediterran publishing, 2013. - 167 str. ; 21 cm

МАЛЕШЕВИЋ, Драгана
Математика : збирка активности за рад у припремној
групи : приручник за васпитаче / Драгана Малешевић,
Драгана Влаховић, Ђурђица Врбашки. - 1. изд.,
доштампано изд. - Нови Сад : Stylos art, 2013. - 127 стр. :
илустр. ; 24 cm
МАЉКОВИЋ, Миланка
Методика развоја говора деце предшколског узраста
/ Миланка Маљковић. - Кикинда : Историјско-завичајно
друштво “Кинђа”, 2013. - 232 стр. : илустр. ; 24 cm
МАРАВИЋ, Горан
Три века учитељства у Сремским Карловцима /
Горан Маравић. - Сремски Карловци : Културни центар
“Карловачка уметничка радионица” ; Нови Сад : Мало
историјско друштво, 2013. - 332 стр. : илустр. ; 24 cm
МАРКОВИЋ, Жељко
Vrdnik, međunarodna priča / Željko Marković. - Novi Sad
: Ž. Marković, 2013. - 1141 str. : ilustr. ; 24 cm
MATEMATIČKA analiza 1 : uvodni pojmovi i granični
procesi / Ilija M. Kovačević ... [et al.]. - 3. изд. - Novi Sad :
Факултет техничких наука, 2013. - 157 str. : ilustr. ; 24 cm
MATEMATIČKA analiza I : diferencijalni i integralni
račun, obične diferencijalne jednačine / Ilija Kovačević ... [et
al.]. - 3. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2013. - 4,
V, 280 str. : ilustr. ; 24 cm
МАТИЧНА ћелија поезије : зборник радова о
песничком делу Илије Лакушића / [уредник Јован Делић].
- 1. изд. - Нови Сад : Orpheus ; Плужине : Центар за
културу, 2013. - 96 стр. ; 22 cm
MEDIJI, religija i nasilje / priredili Srđan Sremac, Nikola
Knežević, Dubravka Valić Nedeljković. - Novi Sad : Centar za
istraživanje religije, politike i društva ; Beograd : Bogoslovsko
društvo Otačnik, 2013. - 174 str. ; 25 cm
МЕДИЦИНСКИ факултет (Нови Сад)
Наставни планови и програми на Медицинском
факултету у Новом Саду / [glavni i odgovorni urednik Marija Mihalj]. - Нови Сад : Медицински факултет, 2013. - 195
стр. : илустр. ; 29 cm
МЕЂУНАРОДНА Екс трибина (8 ; 2013 ; Фрушка гора)
Zbornik radova / 8. međunarodna Ex tribina, Fruška gora,
25-27. septembar 2013. ; [urednik Vanja Stanojević]. - Novi
Sad : Institut za preventivu, zaštitu na radu, protivpožarnu
zaštitu i razvoj, 2013. - 215 str. : ilustr. ; 30 cm

МЕЂУНАРОДНА конференција екотуризма (3 ; 2010 ;
Нови Сад)
Zbornik radova / 3. međunarodna konferencija ekoturizma „Značaj ekoturizma u turističkoj ponudi Srbije“, Novi Sad,
2010 ; [urednik Radomir Jovelić Višerov]. - Sremska Mitrovica : Nacionalna asocijacija za ekoturizam „Ekoturizam Srbija“, 2013. - 102 str. : ilustr. ; 24 cm
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МЕЂУНАРОДНА конференција екотуризма (4 ; 2012 ;
Нови Сад)
Zbornik radova / 4. Međunarodna konferencija ekoturizma „Potencijali za razvoj ekoturizma Podunavskog regiona“,
Novi Sad, 2012 ; [urednik Radomir Jovelić Višerov]. - Sremska Mitrovica : Nacionalna asocijacija za ekoturizam „Ekoturizam Srbija“, 2013. - 116 str. : ilustr. ; 24 cm
МЕЂУНАРОДНА научно стручна конференција “На путу
ка добу знања” (11 ; 2013 ; Сремски Карловци)
[Zbornik rezimea] / 11. međunarodna naučno stručna konferencija „Na putu ka dobu znanja“, 27. i 28. septembar 2013,
Sremski Karlovci. - Novi Sad : Fakultet za menadžment, 2013.
- 78 str. ; 21 cm
МЕЂУНАРОДНИ сусрет песника “Гарави сокак” (24 ;
2013 ; Инђија)
Гарави сокак / Двадесет четврти међународни сусрет
песника [“Гарави сокак”], Инђија, 2013 ; [радове одабрали
Александар Мијалковић, Никица Банић, Јован Бодрожић].
- Инђија : Књижевни клуб “Мирослав Мика Антић”, 2013.
- 424 стр. : илустр. ; 21 cm
МИЛАС, Невенко
120 persona Zrenjanina : zbirka poezije / Milas Nevenko.
- Zrenjanin : Štamparija Diginet, 2013. - 150 str. ; 23 cm

МИЛОШЕВИЋ, Зорица
Потрага за Аурором / Зорица Милошевић Цинцарка. Рума : Српска књига М, 2013. - 200 стр. ; 20 cm
МИЛС, Рајт
Moć, politika, ljudi : sabrani eseji Rajta Milsa / urednik i
autor uvoda Irving Luis Horovic ; sa engleskog prevela Bojana
Aćamović. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2013. - 657 str.
: ilustr. ; 21 cm
МИЉАНИЋ, Слободан
Браћа са тромеђе : роман / Слободан Н. Миљанић. Нови Сад : Сајнос, 2013. - 203 стр. : ауторова слика ; 20 cm
МИХАЈЛОВИЋ, Снежана
Ове песме лете свој деци планете / Снежана
Михајловић ; [илустрације Момчило Наранчић]. - 1. изд. Вашица : Књижевни клуб “Благоје Јастребић”, 2013. - 104
стр. : илустр. ; 25 cm
МИЦИЋ, Милан
Месец од венецијанског сапуна и друге приче / Милан
Мицић. - 1. изд. - Нови Сад : Адреса, 2013. - 61 стр. ; 20 cm
МР Даринка Миљевић-Гавриловић : наша Дара /
[приредила] Томка Миљановић. - Житиште : Библиотека
“Бранко Радичевић”, 2013. - 150 стр. : илустр. ; 21 cm
МРДАЉ, Милан
Волим маму, навијам за тату : породична песмарица
/ Милан Мрдаљ ; [илустрације Сибин Славковић]. - Нови
Сад : Прометеј, 2013. - 95 стр. : илустр. ; 21 cm
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ конгрес Исхрана будућности
(3 ; 2013 ; Зрењанин)
Zbornik radova i sažetaka radova / III multidisciplinarni
kongres sa međunarodnim učešćem Ishrana budućnosti, [Kulturni centar, Zrenjanin, 27.9-28.9.2013.] ; [glavni i odgovorni urednik Boro M. Vujasin]. - Titel : Društvo za populacionu
politiku „Breg“, 2013. - 251 str. : ilustr. ; 24 cm
MUČAJI, Pavel
Rozprávka o troch muzikantoch a o smutnej princeznej /
Pavel Mučaji ; ilustroval Pavel Koza. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2013. - 22 str. : ilustr. ; 19 cm

Н, Њ, О

МИЛИВОЈЕВ, Саша
Пријатељи мога детињства / Саша Миливојев ;
[илустрације Миливојев Вера]. - Зрењанин : С. Миливојев,
2013. - 91 стр. : илустр. ; 21 cm
МИЛИЋЕВ, Душан
Плод одушка / Душан Милићев. - Житиште :
Библиотека “Бранко Радичевић”, 2013. - 65 стр. : илустр. ;
21 cm
MILKOVIĆ, Veljko
Gravitational machines : from Leonardo da Vinci to the
latest discoveries / Veljko Milkovic ; [English translation Tamara Verezan, Jovan Marjanovic, Gavrilo Sivacki] = Gravitacione mašine : od Leonarda da Vinčija do najnovijih otkrića
/ Veljko Milković. - 1st ed. - Novi Sad : Veljko Milkovic Research & Development Center, 2013. - XV, 322 str. : ilustr. ;
23 cm
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NADGLEDAJ svoja prava : monitoring prava osoba sa
invaliditetom u Republici Srbiji : holistički izveštaj 2013. Novi Sad : Centar za orijentaciju društva COD, 2013. - 60 str.
; 30 cm
НАЈПОШТОВАНИЈЕ Богородичине иконе Епархије
банатске / [уредник Нинослав Качарић]. - Вршац :
Епархијски управни одбор Српске православне епархије
банатске, 2013. - 72 стр. : илустр. ; 24 cm
NÁMESZTOVSZKI, Zsolt
Oktatásinformatika / Námesztovszki Zsolt. - Szabadka :
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013. - 160 str. : ilustr. ;
25 cm
NÁRODNOSTNÁ rada slovenskej národnostnej
menšiny : 2003-2013 / [autori textov Ladislav Čáni ... et
al.]. - Nový Sad : Národnostná rada slovenskej národnostnej
menšiny, 2013. - 496 str. : ilustr. ; 24 cm
НАСРЕД широке равнице : поводом 250-годишњице
досељења Русина у Куцуру / [главни уредник Михајло
Фејса ; фотографије Јулијан Вадаски, Јулијан Неваљани]. Нови Сад : Прометеј ; Куцура : Организациони одбор 250,
2013. - 111 стр. : илустр. ; 28 cm
НАСТИЋ, Радован
Сваки пас има свој дан : о одрастању / Радован
Настић. - Нови Сад : Прометеј, 2013. - 237 стр. ; 21 cm
НАУЧНИ скуп “Савремена српска фолклористика” (2013
; Нови Сад)

Програм и апстракти / Научни скуп “Савремена
српска фолклористика”, Нови Сад, 04-05. октобар 2013. ;
[уредници Зоја Карановић, Јасмина Јокић]. - Нови Сад :
Филозофски факултет, 2013. - 35 стр. ; 21 cm

НАЦИОНАЛНА стратеґия Руснацох у Сербиї по
2020. рок / авторе Боґдан Виславски ... [и др.] ; [преклад
на сербски язик Гелена Медєши, на анґлийски Михайло
Фейса]. - Нови Сад : Руске слово ; Руски Керестур :
Национални совит рускей националней меншини, 2013. 171 стр. ; 21 cm
НЕМЕТ, Леонард
Spomenica velikanima Palanke / Leonard Nemet,
Dragutin Karlo Kostelac ; [prevod sa nemačkog Ratko Šutić,
prevod sa mađarskog Šandor Večera]. - Bačka Palanka :
Štamparija Stanišić, 2013. - 107 str. : ilustr. ; 29 cm
NENADIĆ, Maria
Influenţa filosofiei lui Schopenhauer asupra creaţiei Eminesciene / Maria Nenadić ; prefaţa Carmen Dǎrǎbuş. - Zrenianin : Institutul de culturǎ al românilor din Voivodina, 2013. 124 str. ; 21 cm
НИКОЛЕТИЋ, Тоде
А сад пази, игрокази / Тоде Николетић ; [илустрације
Пеђа Трајковић]. - Крушчић : Панонске нити, 2013. - 216
стр. : илустр. ; 21 cm
НИКОЛЕТИЋ, Тоде
Божићна читанка / Тоде Николетић ; [фотографије
Тоде Николетић]. - Крушчић : Панонске нити, 2013. - 72
стр. : илустр. ; 21 cm
НИКОЛЕТИЋ, Тоде
Имам само немам : песме љубави и бола / Тоде
Николетић. - Крушчић : Панонске нити, 2013. - 95 стр. ;
21 cm
НИКОЛЕТИЋ, Тоде
Ја и тата ко два брата / Тоде Николетић ; [илустрације
Пеђа Трајковић]. - Крушчић : Панонске нити, 2013. - 107
стр. : илустр. ; 21 cm

НИКОЛИЋ, Животије
Љубичасте импресије / Животије Николић. - 1. изд. Сремски Карловци : Каирос, 2013. - 223 стр. ; 20 cm
НИКОЛИЋ, Љиљана
Praktikum iz biologije / Ljiljana Nikolić, Aleksandar
Jurišić, Aleksandra Petrović. - Novi Sad : Poljoprivredni
fakultet, 2013. - 119 str. : ilustr. ; 24 cm
НИШЕВИЋ, Сања
Psihologija detinjstva i adolescencije / Sanja Nišević i
Lada Marinković. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2013. 170 str. : ilustr. ; 24 cm
НОВАКОВИЋ, Миле
Rukometna rukovet : priča o ŽRK “Mladost” iz Lukićeva
/ Mile Novaković. - Bečej : Proleter, 2013. - 68 str. : ilustr. ;
23 cm
НОВАКОВИЋ, Срећко
Menadžment prirodnim resursima : monografija / Srećko
Novaković. - Subotica : Agencija za marketing i dizajn Visions, 2013. - 199 str. : ilustr. ; 24 cm
НОВАКОВИЋ, Срећко
Upravljanje organizacionom transformacijom preduzeća :
monografija / Srećko Novaković. - Subotica : Agencija za marketing i dizajn Visions, 2013. - 271 str. : ilustr. ; 24 cm
О нечујном и невиделом : зборник радова о
преводилачком делу Милована Данојлића / [уредник Јован
Делић]. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus ; Плужине : Центар
за културу, 2013. - 85 стр. ; 22 cm
ÓBECSE a polgárosodás útján = Бечеј на путу ка
грађанском друштву / főszerkesztő, главни уредник Glässer
Norbert ; szerkesztette, уредници Barna Gábor... [et al.] ; [a
szerb és magyar nyelvű összefoglalókat fordította Beretka Ferenc]. - Óbecse : Község = Бечеј : Општина, 2013. - LXX, 751
str. : ilustr. ; 24 cm
ОБРАДОВИЋ, Ратко
Animacija karaktera / Ratko Obradović, Miloš Vujanović.
- Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2013. - 263 str. : ilustr.
; 24 cm
ODGOVOR na epidemiju HIV infekcije u AP Vojvodini
2012. godina / Predrag Đurić ... [et al.]. - Novi Sad : Institut za
javno zdravlje Vojvodine, 2013. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm
ÓZER, Ágnes
Peterwardein - die Festung an der Donau / [Ágnes Ózer ;
Übersetzung Márta Pálics]. - Novi Sad : Magyar Szó, 2013. 172 str. : ilustr. ; 9 cm
„ОЈ, бећарцу песмо од старине” / [сакупила] Јасмина
Вукмановић. - Рума : Завичајно друштво : Градска
библиотека “Атанасије Стојковић”, 2013. - 152 стр. ; 23 cm
ÖKRÉSZ, Károly
Együtt másfél századon át : a temerini zsidók története /
Ökrész Károly. - Temerin : Temerini Múzeumbarátok Egyesülete, 2013. - 209 str. : ilustr. ; 30 cm
ONE Day Workshop „Neogene and Quaternary Stratigraphy Actual Terminology and Nomenclature“ (2013 ; Beograd)
Programme & Abstracts / One Day Workshop “Neogene
and Quaternary Stratigraphy - Actual Terminology and Nomenclature”, Belgrade, September 20, 2013 ; [edited by Ljupko Rundić, Tivadar Gaudenyi, Mlađen Jovanović]. - Belgrade
: Serbian Geological Society, 2013. - 53 str. : ilustr. ; 30 cm
ORTOPEDIJA i traumatologija : za studente medicinske rehabilitacije / Aleksandar Miličić ... [et al.]. - Novi Sad :
Medicinski fakultet, 2013. - 187 str. : ilustr. ; 24 cm
OSAM hiljada stvari
8000 stvari koje treba da znate / [prevod s engleskog
Nataša Vujnović ; urednik Dušan Kiuk]. - 1. srpsko izd. Ruma : Panonija, 2013. - 512 str. : ilustr. ; 30 cm
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ОСНОВЕ рендгеноструктурне анализе монокристала
и поликристалних прахова / Срђан Ракић ... [и др.]. 1. изд. - Нови Сад : Природно-математички факултет,
Департман за физику, 2013. - 153 стр. : илустр. ; 24 cm

П, Р, С
ПАВЛОВ-Вагић, Мирослава
Uzrok bolesti tražite u nezadovoljnoj duši / Miroslava
Pavlov-Vagić. - Novi Sad : M. Pavlov-Vagić, 2013. - 204 str. ;
17 x 24 cm
ПАВЛОВИЋ, Слободан
Узроци и механизми синтаксичких промена у српском
језику / Слободан Павловић. - Сремски Карловци ; Нови
Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2013. 370 стр. ; 23 cm
ПАВЛОВИЋ, Тања
Од језика ка миту / Тања Павловић. - Нови Сад : Змај
: Филозофски факултет, Одсек за славистику, 2013. - 144
стр. ; 23 cm
ПАЗИЊСКИ, Пјотр
Pansion / Pjotr Pazinjski ; prevela s poljskog Snežana
Đukanović. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2013. - 122 str. ;
21 cm
ПАНИЋ, Рајко
Дани из вртића / Рајко Панић. - Рума : Штампа, 2013. 86 стр. : илустр. ; 21 cm
ПАНИЋ, Слободан
Васељеника : последња зора гусенице / Слободан
Панић. - Нови Сад : Прометеј, 2013. - 45 стр. ; 17 cm
ПАНТЕЛИЋ, Маја
Vrtlog vremena / Maja Pantelić. - Novo Miloševo :
Banatski kulturni centar, 2013. - 358 str. ; 21 cm
ПАП, Юлиян
Чом ше качка з воду мачка : приповедки и писньочки
за мали дзеци / Юлиян Пап. - 1. вид. - Нови Сад : Руске
слово, 2013. - 52 стр. ; 21 cm
PAPP, Árpád
A torony alatt : a központ fogalma és használata = Pod
tornjem : pojam i korištenje centra grada = Under the tower :
concept and use of the town center / [Papp Árpád ; prevod na
srpski Mačković Papp Márta, na engleski Kovács Krisztina
; fotografije Nikola Tumbas ... [et al.]]. - Subotica : Gradski
muzej, 2013. - 79 str. : ilustr. ; 21 cm
ПАРК природе Јегричка / [аутори Миланка Мишковић
... [и др.] ; фотографије Лазар Лазић ... и др.]. - 3.
допуњено изд. - Нови Сад : ЈВП “Воде Војводине” :
Покрајински завод за заштиту природе, 2013. - 32 стр. :
илустр. ; 22 cm
ПЕЈАНОВИЋ, Радован
Горштаци и Војводина : о културном идентитету
војвођанских колониста из дурмиторског краја / Радован
В. Пејановић. - Нови Сад : Академска књига, 2013. - 310
стр. ; 23 cm
ПЕКАРИЋ, Петар
Старо Ђурђево : историја насеља / Петар Пекарић. 2. изд. - Темерин : Удружење ратних добровољаца 19121918. године, њихових потомака и поштовалаца МЗ Старо
Ђурђево, 2013. - 240 стр. : илустр. ; 24 cm
ПЕТРОВИЋ, Весна
Иришка сусретања : 50 сабора библиотекара Срема
/ Весна Петровић. - Ириг : Српска читаоница, 2013. - 80
стр. : илустр. ; 25 cm
ПЕТРОВИЋ, Драгица
Ljubav i bol / Dragica Petrović. - Novi Sad : D. Petrović,
2013. - 120 str. : ilustr. ; 21 cm
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ПЕТРОВИЋ, Тихомир
Говор тела / Тихомир Петровић. - 1. изд. - Ново Милошево : Банатски културни центар, 2013. - 39 стр. ; 21 cm
ПИПЕР, Предраг
Нормативна граматика српског језика / Предраг
Пипер, Иван Клајн. - Нови Сад : Матица српска, 2013. 581 стр. ; 24 cm
POVEST istorijske misli : od Homera do početka 21. veka
/ Oto Luthar ... [et al.] ; prevele sa slovenačkog Olga Vuković,
Jelena Budimirović, Slađana Madžgalj ; izdanje na srpskom
jeziku priredila Slađana Madžgalj. - Sremski Karlovci ; Novi
Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2013. - 2 knj.
u 1 (401; 486 str.) ; 23 cm

PODHRADSKÝ, Jozef, 1823-1915
Tragédia Tatry. 3 / Jozef Podhradský ; na vydanie pripravil
Michal Kocák. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské
centrum, 2013. - 350 str. ; 20 cm
POLITIČKI ekstremizam u cyber prostoru Srbije / [urednici Jadranka Jelinčić, Snežana Ilić]. - Zrenjanin : Centar za
razvoj civilnog društva, 2013. - 144 str. ; 25 cm
ПОП Драган, Драган
Кукурику хаику / Драган Поп Драган ; [илустрације
Никола Влаховић Nikasso]. - Ново Милошево : Банатски
културни центар, 2013. - 46 стр. : илустр. ; 21 cm
ПОПОВИЋ, Татјана
Букет чичака / Татјана Поповић. - Рума : Српска књига
М, 2013. - 64 стр. ; 20 cm
POPOVIC, Radomir V.
Serbian Orthodox Church in history / Radomir V. Popovic
; translated from serbian original by Petar V. Serovic. - Belgrade : Academy of Serbian Orthodox Church for Fine Arts
and Conservation, 2013. - 113 str. : ilustr. ; 22 cm
PRAKTIKUM iz Kvaliteta vode za piće / Milena Dalmacija ... [et al.]. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet,
Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine,
2013. - 171 str. : ilustr. ; 28 cm

PRAKTIKUM iz uvoda u naučnoistraživački rad / B.
[Branislav] Bajkin ... [et al.] ; urednik Predrag Đurić. - Novi
Sad : Medicinski fakultet, 2013. - 92 str. : ilustr. ; 24 cm
PRAKTIKUM fizičke dijagnostike : sa osnovama interne propedevtike / Ivković-Lazar T. ... [et al.] ; urednik Lazar
Lepšanović. - (9. preštampano izd.). - Novi Sad : Medicinski
fakultet, 2013. - 191 str. : ilustr. ; 24 cm
A PRACTICAL handbook of pathological histology : (for
dentistry students) / editors Ištvan Klem, Slavica Knežević
Ušaj. A practical handbook of pathological histology : (for
medical students) / editor Živka Eri ; [authors [of both handbooks] Ištvan Klem ... et al.]. - Novi Sad : Faculty of Medicine, 2013. - 166 str. ; 24 cm
PREBUDILA, Martin
Príbehy z čiernej skrinky / Martin Prebudila ; [ilustroval
Pavel Čáni]. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2013. - 65 str. : ilustr. ; 20 cm
PRIMENA statistike u medicinskim istraživanjima /
[autori Vera Grujić ... et al.] ; urednici Vera Grujić i Đorđe
Jakovljević. - (6. preštampano izd.). - Novi Sad : Medicinski
fakultet, 2013. - [8], 148 str. : ilustr. ; 24 cm
PRIČE od kojih se raste / priredila Snežana Jacić. - Novi
Sad : Udruženje za podršku i pomoć porodicama dece ometene u razvoju, 2013. - 123 str. ; 21 cm
ПРЛИНА-Никодијевић, Ивана
Покажи ми пут / Ивана Прлина Никодијевић. - Инђија
: Књижевни клуб “Мирослав Мика Антић”, 2013. - 120
стр. : илустр. ; 21 cm
ПРОЛЕ, Драган
Унутрашње иностранство : филозофска рефлексија
романтизма / Драган Проле. - Сремски Карловци ; Нови
Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2013. 459 стр. ; 23 cm
ПУТ ка успеху : личном и заједничком : рад, штедња,
честитост / приредио Слободан Ивошевић. - Нови Сад : С.
Ивошевић, 2013. - 292 стр. : илустр. ; 25 cm
РАДЕНКОВИЋ, Љубо
Праг лимунове боје / Љубо Раденовић. - Сремски
Карловци : Каирос, 2013. - 95 стр. ; 21 cm
РАДЕНОВИЋ, Чедомир
Међузависност процеса закаснеле флуоресценције
хлорофила, фотосинтезе и оплемењивања кукуруза /
Чедомир Раденовић, Миломир Филиповић, Милосав
Бабић. - Нови Сад : Матица српска ; Земун : Институт за
кукуруз “Земун Поље”, 2013. - 331 стр. : илустр. ; 24 cm

РАДОВАНАЦ, Далибор
Besmrtni slučaj Sizifa H. / Dalibor Radovanac. - Novi Sad
: Kreativna radionica Bunker, 2013. - 95 str. : ilustr. ; 19 cm
РАДОЈКОВИЋ, Дијана
Упознавање околине : збирка активности за рад у
припремној групи : [приручник за васпитаче] / Дијана
Радојковић, Катарина Цибула-Балог, Милица Панић. - 1.
изд., доштампано. - Нови Сад : Stylos art, 2013. - 125 стр. :
илустр. ; 24 cm

РАДОМАН, Миленко
Penologija i kazneno izvršno pravo / Milenko Radoman. 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Udruženje pravnika
Srbije, 2013. - 386 str. ; 23 cm
РАДОЊИЋ, Бранкица
Зелена боја дуге / Бранкица Радоњић. - Црвенка :
Књижевни клуб “Крчевине” : Дом културе, 2013. - 48 стр.
; 20 cm
РАДОСАВЉЕВИЋ, Душан
CanSat program 1 / Dušan Radosavljević. - Novi Sad : D.
Radosavljević, 2013. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm
РАЗВОЈ приватних музеја - колекција у Србији /
Димитрије Вујадиновић ... [и др.]. - Нови Сад : The Iwano
project foundation ; Ириг : Балканкулт фондација интерег,
2013. - 108 стр. : илустр. ; 25 cm
РАЈЗЕН, Катерине
Nemački u džepu / Catherine Reisen ; prevod i adaptacija
Goran Živanović ; ilustrovao J.-L. Goussé. - 2. izd. - Novi Sad
: Riznica lepih reči, 2013. - XII, 179 str. : ilustr. ; 15 cm
РАЈЧАЊИ, Антун
Пронађи прави пут / Антун Рајчањи. - Вршац :
Удружење љубитеља књижевности, ликовне уметности и
дизајна “Леонардо”, 2013. - 214 стр. : илустр. ; 24 cm
РАМИ, Шарл-Фердинанд
Живот Самјуела Белеа : роман / Шарл-Фердинанд
Рами ; превела с француског Светлана Стојановић. Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница
Зорана Стојановића, 2013. - 331 стр. ; 20 cm
РАЦ-Стоилькович, Саманта
Чарна русалка : писнї / Саманта Рац Стилькович. - 1.
вид. - Нови Сад : Руске слово, 2013. - 88 стр. ; 21 cm
РИСТИЋ, Зоран А.
Zoologija divljači i lovna taksonomija : (dlakava divljač).
Tom 1 / Zoran A. Ristić. - Trstenik : Ljubostinja, 2013. - 441
str. : ilustr. ; 25 cm
302.
РИСТИЋ, Зоран А.
Lovačka kinologija : (osnovna načela) / Zoran A. Ristić. Novi Sad : Kuća dobre knjige, 2013. - 185 str. : ilustr. ; 24 cm
РИХТЕР, Милан
Kafka & Kafka / Milan Rihter ; [prevod sa slovačkog
Zdenka Valent-Belić]. - Bački Petrovac : Slovački izdavački
centar, 2013. - 160 str. ; 23 cm
РОДИЋ, Маријана
Zaštita i sigurnost dece i mladih u omladinskom radu /
Marijana Rodić, Danijela Radić, Vanja Kalaba. - Novi Sad :
Centar za omladinski rad, 2013. - 56 str. ; 21 cm
РОМЕЛИЋ, Јован
Školska praksa : praktikum za studente geografije / Jovan Romelić, Ljubica Ivanović Bibić. - Novi Sad : Prirodnomatematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2013. - 36 str. ; 29 cm
РОМИЋ, Лидија
Teorija i politika bilansa / Lidija Romić. - Subotica :
Ekonomski fakultet, 2013. - X, 452 str. : ilustr. ; 24 cm
ROŞU, Marius
Bisericile ortodoxe româneşti din Banatul sârbesc : album
monografic / Marius Roşu. - Zrenianin : Institutul de culturǎ al
românilor din Voivodina, 2013. - 116 str. : ilustr. ; 21 cm
РУЖИЦКИ, Томаш
Анима, а постоји : изабране песме / Томаш Ружицки
; избор и превод са пољског Бисерка Рајчић. - Вршац :
Књижевна општина Вршац, 2013. - 97 стр. ; 21 cm
САБАДОШ, Саша
Потаргани червени цверни : приповедки / Саша
Сабадош. - 1. вид. - Нови Сад : Руске слово, 2013. - 54 стр.
; 21 cm
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САВИЋ, Слободан
Moje pesme, moji snovi / Slobodan Savić-Beli. - Novi
Sad : S. Savić, 2013. - 180 str. ; 21 cm
САЈФЕРТ, Звонко
Organizacija / Zvonko Sajfert, Novica Pavlović. - 1. izd. Novi Sad : Alfa graf, 2013. - 308 str. ; 23 cm
САЈФЕРТ, Звонко
Organizacija : praktikum / Zvonko Sajfert, Novica
Pavlović. - 1. izd. - Novi Sad : Alfa graf, 2013. - 123 str. ; 23
cm
САЛАТИЋ, Душан
Новосадске капеле / Душан В. Салатић ; [фотографије
Миладин Мареш]. - 1. изд. - Нови Сад : Мало историјско
друштво : Прометеј, 2013. - 203 стр. : илустр. ; 21 cm
SVETSKA ekonomska kriza : teorijski stavovi i praktična
iskustva Rusije i Srbije : monografija / autori Branko M. Balj
... [et. al.] ; [prevod s ruskog i engleskog jezika Eva Pavletić,
Željko Buljovčić, Ivona Barković]. - Subotica : Ekonomski
fakultet ; Omsk : Omski državni univerzitet “F. M. Dostojevski”, 2013. - 576 str. : ilustr. ; 24 cm

СЕВЕРОВИЋ, Милена
Пречанске приче / Милена Северовић. - Сремски
Карловци : Каирос, 2013. - 108 стр. ; 21 cm
СЕДЕР, Стјепан
Kunigunde / Stjepan A. Seder. - Sremski Karlovci : Kulturni centar podunavskih Švaba Karlowitz, 2013. - 173 str. ;
19 cm
СЕРЕНЧЕШ, Жужана
U vrhu prioriteta, uz privide : decentralizacija i regionalizacija Srbije i polažaj AP Vojvodine u stranačkom ogledalu : analiza Nezavisnog društva novinara Vojvodine i stavovi
političkih stranaka o decentralizaciji i regionalizaciji Srbije i
položaju AP Vojvodine / Žužana Serenčeš. - Novi Sad : Nezavisno društvo novinara Vojvodine, 2013. - 40 str. ; 24 cm
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СЕЧЕДИ, Ференц
Homeopatski priručnik za veterinare / Sečedi Ferenc. - 1.
izd. - Beograd : Udruženje za unapređenje i širenje klasične
homeopatije Simillimum, 2013. - 166 str. ; 21 cm
SZABADKA város királyi várossá lett emelésének százados évfordulója alkalmából 1879. évi szeptember 1-én tartott
ünnepélyes rendkivüli közgyülés jegyzőkönyve. - Szabadka :
Életjel, 2013. - 38 str. ; 21 cm
SZILÁGYI, Mária
Fényben és árnyékban : Magyarcsernye építészetének fénykora és hanyatlása / Szilágyi Mária. - Újvidék : Forum,
2013. - 179 str. : ilustr. ; 22 cm
СИЂИ, Иштван
140 godina atletike u Somboru : 1873-2013 / Ištvan Siđi. Sombor : Garden print, 2013. - 155 str. : ilustr. ; 25 cm
SILLING, István
Barangolások Nyugat-Bácskában : művelődéstörténeti
földrajz szülőföldemről / Silling István ; [a kötet Barsi Hajna
... [et al.] fényképeit tartalmazza]. - 2. kiad. - Újvidék : Forum,
2013. - 141 str. : ilustr. ; 25 cm
СИМЕУНОВИЋ, Срђан
Препознат / Срђан Симеуновић Сендан. - Нови Сад :
Прометеј, 2013. - 79 стр. ; 21 cm
СИМПОЗИЈУМ клиничке и функционалне анатомије
(2013 ; Нови Сад)
Књига сажетака / Симпозијум клиничке и
функционалне анатомије, Нови Сад, 13-14. септембар
2013. = Abstract book / Symposium of Clinical and Functional Anatomy, Novi Sad, 13-14th September 2013 ; [уредници
Радмила Гудовић ... [и др.] ; фото Гојко Галић]. - Нови Сад
: Ortomedics book, 2013. - 71 стр. ; 27 cm
СИЧ, Магдолна
Praktikum iz rimskog privatnog prava : život i pravo u
rimskoj imperiji / Magdolna Sič. - 4. izmenjeno i dopunjeno
izd. - Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2013. - 280 str. ; 24 cm
СЛАВИЋ, Драгиша
Храм светог великомученика Георгија у Бечеју : 18582008 / Драгиша Славић. - Бечеј : Тренд, 2013. - 117 стр. :
илустр. ; 23 cm
SPOMEN monografija Gradskog hora “Jedinstvo” Apatin / [fotografije Lidija Janković, Dragan Radonić]. - Apatin :
Hor “Jedinstvo”, 2013. - 123 str. : ilustr. ; 23 cm
СПОМЕНАР карловачких гимназијалаца : 172.
генерација : 1959/60 - 1962/63. - Сремски Карловци :
Карловачка гимназија, 2013. - 154 стр. : илустр. ; 24 cm
СРЕДЊА техничка школа “Михајло Пупин” Кула :
1962-2012. - Кула : Средња техничка школа “Михајло
Пупин” : Штампарија Борац, 2013. - 436 стр. : илустр. ; 25
cm
СРЕМАЦ, Радован
Пописи Шида 1722-1866. / Радован Сремац. - Шид :
Народна библиотека “Симеон Пишчевић”, 2013. - 220 стр.
: илустр. ; 23 cm
СТАНОЈЛОВИЋ, Драгица
Dečja fiziologija sa elementima anatomije : priručnik za
studente Visoke škole za obrazovanje strukovnih vaspitača i
vaspitača jaslenog smera / Dragica Stanojlović. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo
Palov”, 2013. - 120 str. : ilustr. ; 30 cm
СТЕВОВИЋ, Ненад
Rata - crnogorska kolonija u Vojvodini / Nenad Stevović.
- Beograd : Crnogorski kulturni centar Beograda ; Lovćenac :
Udruženje Crnogoraca Srbije “Krstaš”, 2013. - 101 str. : ilustr.
; 24 cm

СТОЈАНОВИЋ, Бранко
Рајко : илустрована монографија / Бранко Стојановић.
- 1. изд. - Нови Сад : Православна реч, 2013. - 239 стр. :
илустр., фотогр. ; 23 cm
СТОЈАНОВИЋ, Зоран
Krivično pravo : (materijalno, procesno i izvršno) / Zoran
Stojanović, Milan Škulić, Milenko Radoman. - Beograd :
Udruženje pravnika Srbije, 2013. - 568 str. ; 23 cm
СТОЈАНОВИЋ, Љубиша
Duhovnost starih civilizacija : kazivanja energetskog
oblaka / Ljubiša Stojanović. - Subotica : Neopress, 2013. - 195
str. ; 20 cm
SCRIERI despre noi : studii şi cercetǎri : contribuţii la istoria culturalǎ a românilor de pretutindeni / [selecţia textelor
de] Costa Roşu. - Zrenianin : ICRV, 2013. - 326 str. ; 21 cm

Т, Ћ, У
ТАДИЋ, Бранко
Alati i pribori / Branko Tadić, Đorđe Vukelić, Zoran
Jurković. - Kragujevac : Fakultet inženjerskih nauka, 2013. 376 str. : ilustr. ; 24 cm
ТАДИЋ, Горан
Dijaspora misli / Goran Tadić. - Novi Sad : Graph style,
2013. - [144] str. : ilustr. ; 21 cm
TAKTO to chutí po petrovsky 2 : slané a sladké pečivá
a iné dobroty : zbierka receptov / [recepty zozbierali Anna
Kančová, Zuzana Pavlíková]. - Báčsky Petrovec : Spolok
petrovských žien : Slovenské vydavateľské centrum, 2013. 80 str. : ilustr. ; 23 cm
ТАМАШ, Ана
Чом Чомка нє ма уха? : писнї за дзеци / Ана Тамаш. 1. вид. - Нови Сад : Руске слово, 2013. - 58 стр. ; 21 cm
ТАНАЦКОВ, Марија
Обликовање традиције. Књ. 2 / Марија Танацков. Ново Милошево : Банатски културни центар, 2013. - 301
стр. : илустр. ; 21 cm
ТЕЛЕБАК, Милорад
Шта се крије иза етимологије / Милорад Телебак. Нови Сад : Прометеј, 2013. - 202 стр. ; 21 cm
ТЕРЗИЋ, Недељко
Велика вечера / Недељко Терзић. - Лаћарак : AM
graphic ; Сремска Митровица : Центар за културу
“Сирмиумарт”, 2013. - 106 стр. : илустр. ; 21 cm
345.
ТЕРЗИЋ, Недељко
Залог наш / Недељко Терзић. - Лаћарак : AM graphic
; Сремска Митровица : Центар за културу “Сирмиумарт”,
2013. - 65 стр. ; 21 cm
TERZIĆ, Nedeljko
Vestigii prin pieţe / Nedeljko Terzić ; traducere din limba
sârbǎ Ioan Baba. - Panciova : Libertatea ; Craiova : Europa,
2013. - 67 str. ; 19 cm
TESTOVI sa ispita iz Matematičke analize 1 / Ilija Kovačević ... [et al.]. - 3. изд. - Novi Sad : Факултет
техничких наука, 2013. - VIII, 181 str. ; 24 cm
ТИШМА-Јанковић, Ковиљка
Писма Тари / Ковиљка Тишма Јанковић. - Нови Сад :
Сајнос, 2013. - 188 стр. : ауторкина слика ; 21 cm
TNM klasifikacija karcinoma bronha : priručnik / autori Branislav Perin, Bojan Zarić, Vladimir Stojšić, Vladimir Čarapić. - Sremska Kamenica : Institut za plućne bolesti
Vojvodine, 2013. - 34 str. : ilustr. ; 19 cm
ТОЛНАИ, Ото
Кишињевска ружа / Ото Толнаи = A kisinyovi rósza /
Tolnai Ottó ; превела с мађарског Драгиња Рамадански. Нови Сад : Академска књига, 2013. - 147 стр. ; 21 cm

ТОЛСТОЈ, Лав Николајевич
Ана Карењина. Књ. 1 / Лав Николајевич Толстој ;
[превела с руског Наташа Павловић]. - Рума : Панонија,
2013. - 533 стр. ; 21 cm
ТОЛСТОЈ, Лав Николајевич
Ана Карењина. Књ. 2 / Лав Николајевич Толстој ;
[превела с руског Наташа Павловић]. - Рума : Панонија,
2013. - 501 стр. ; 21 cm
ТОМАШЕВИЋ, Бошко
Izabrana poezija. Tom 2, (1976-2011) / Boško Tomašević.
- Novi Sad : Misao, 2013. - 894 str. ; 21 cm
ТОМИН, Снежана
Снови и сећања / Снежана Томин. - Кикинда : Клуб
књижевника “Душко Трифуновић”, 2013. - 70 стр. :
илустр. ; 21 cm
ТОМИЋ, Горан
Незванично мртав / Горан Томић. - Нови Сад : Матица
српска, 2013. - 61 стр. ; 17 cm
ТОМЛЕКИН, Мирослав
Slatko kod Dunje : priče jednog gimnazijalca genijalca /
Miroslav Tomlekin. - Petrovaradin : Bistrica, 2013. - 194 str.
; 21 cm

ТОПАЛОВ, Василије
Poremećaji ritma srca / Vasilije Topalov, Dragan
Kovačević ; [saradnici Dragoslava Živkov-Šaponja, Uroš
Batranovič]. - Novi Sad : Pravoslavna reč, 2013. - 560 str. :
graf. prikazi, tabele ; 23 cm
ТОХОЉ, Бојан
Hromost kod goveda / Bojan Toholj. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2013. - 133 str. : ilustr. ; 24 cm
ТРАГОВИ на песку : зборник песама. Књ. 5 /
[приређивач] Милица Мирић ; [илустрације Миливој
Мирић, Игор Мирић]. - Бечеј : КК “Петар Стокић”, 2013. 162 стр. : илустр. ; 22 cm
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TRIFUNOVIĆ, Duško
Čarami, čiarami, husľami / Duško Trifunović ; preložil
Pavel Mučaji ; ilustroval Pavel Čáni. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2013. - 91 str. : ilustr. ; 20 cm
ЋИРИЋ, Горан
Gramatika engleskog jezika : sa vežbanjima / Goran Ćirić
; [ilustracije Lazo Satmari]. - Beograd : Škola plus, 2013. 193 str. : ilustr. ; 27 cm
ЋИРИЋ, Маја
Upravljanje odnosima sa klijentima u bankama / Maja
Ćirić. - Novi Sad : Fakultet za ekonomiju i inženjerski
menadžment, 2013. - VI, 193 str. : ilustr. ; 24 cm
УВАЛИЋ, Слободан
Пустоловине немирних дечака / Слободан Увалић. Рума : Српска књига М, 2013. - 115 стр. ; 20 cm
УКРАЈИНСКИ фолклор / Васиљ Дацешен ... [и др.]. Кула : Ридне слово, 2013. - 88 стр. : илустр. ; 21 cm

Ф, Х, Ц
FAZEKAS, Katalin
Lángot adok át, ápold, s add tovább! : (Reményik Sándor
nyomán). 1. köt., Kézikönyv tanítók és tanárok részére / Fazekas Katalin ; [illusztrációk Sproh Robert]. - Újvidék : Atlantis,
2013. - 355 str. : ilustr. ; 25 cm
FAZEKAS, Katalin
Lángot adok át, ápold, s add tovább! : (Reményik Sándor
nyomán). 2. köt., Pedagógusoktól - pedagógusoknak / Fazekas Katalin ; [illusztrációk Sproh Robert]. - Újvidék : Atlantis,
2013. - 311 str. : ilustr. ; 25 cm
ФЕЈСА, Михајло
Талија у Куцури : фотомонографија / Михајло Фејса,
Аранка Међеши, Ђура Макаји ; [фотографије Јулијан
Вадаски, Јулијан Неваљани]. - Нови Сад : Руске слово
; Куцура : Организациони одбор 250, 2013. - 84 стр. :
илустр. ; 25 cm

ФИЛИПОВИЋ, Ђока
Опело за виолину / Ђока Филиповић. - Рума : Градска
библиотека “Атанасије Стојковић”, 2013. - 232 стр. ; 21 cm
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ФИЛИПОВИЋ, Миомир
Првих двеста година Равња / Миомир Филиповић. Сремска Митровица : Удружење културних стваралаца
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ФОЛИЋ, Милош
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Стојановића, 2013. - 209 стр. ; 20 cm
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; 20 cm
HAJKO, Dalimír
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ХАМЗИЋ, Емсура
Сириус : песме / Емсура Хамзић. - Нови Сад : Завод
за културу Војводине, 2013. - 86 стр. : ауторкина слика ;
21 cm
ХАРВИ, Дејвид
Pobunjeni gradovi : od prava na grad do urbane revolucije / Dejvid Harvi ; sa engleskog preveo Viktor Radun Teon. Novi Sad : Mediterran publishing, 2013. - 224 str. ; 21 cm
ХАРИС, Ејми Бјорк
Ostati OK / Ejmi Bjork Haris, Tomas A. Haris ; prevod sa
engleskog Magdalena Petrović. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2013. - 289 str. ; 21 cm
ХИЉАДУ седамсто година
1700 година Миланског едикта: социолошка
перспектива : [зборник радова националног значаја] /
приредили Драгољуб Б. Ђорђевић, Драган Тодоровић. Нови Сад : Прометеј, 2013. - 101 стр. ; 24 cm
HLÁSNA, Slávka
Komponenty kvality života detí, mládeže a dospelých v
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ХОНБЕРГЕР, Џим
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A HUSZONNYOLCAS nemzedék
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és szerkesztette Faragó Kornélia]. - Újvidék : Forum ; Zenta :
VMMI, 2013. - 287 str. : ilustr. ; 21 cm
ЦВЕТКОВИЋ, Вера
Двориште на селу : песме за децу / Вера Цветковић.
- Нови Сад : СКОР [тј.] Савез књижевника у отаџбини и
расејању, 2013. - 66 стр. : илустр. ; 23 cm

ЦМИЉАНИЋ, Божидар Т.
Капи времена / Божидар Т. Цмиљанић. - Сивац :
Фондација “Ветрењача из Сивца”, 2013. - 188 стр. :
илустр. ; 21 cm
CONTEMPORARY Trends in Tourism and Hospitality (2013
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Abstract book / Contemporary Trends in Tourism and
Hospitality [with topic] Peace, culture and tourism, 2013,
Novi Sad ; [editor in chief Neda Mimica-Dukić]. - Novi Sad :
Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and
Hotel Management, 2013. - 114 str. : ilustr. ; 24 cm
CONTEMPORARY Trends in Tourism and Hospitality (2013
; Novi Sad)
Collection of papers / Contemporary Trends in Tourism
and Hospitality [with topic] Peace, culture and tourism, 2013,
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Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and
Hotel Management, 2013. - 745 str. : ilustr. ; 30 cm
CONFERENCE Diachronic Slavonic Syntax (2013 ; Novi
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Conference programme and book of abstracts / [Conference] Diachronic Slavonic Syntax [with topic] Language contact vs. internal factors, Novi Sad, 11-12 October 2013. - Novi
Sad : Faculty of Philosophy, 2013. - 27 str. ; 24 cm
ЦРЊАНСКИ, Милош
Песме / Милош Црњански ; приредио Миливој Ненин.
- 1. изд. - Сремски Карловци : Каирос, 2013. - 193 стр. :
слика М. Црњанског ; 17 cm

ШАМС, Франц
Историја Срема и Петроварадина = Topographische
Beschreibung von Peterwardein und seinen Umgebungen
: ein Beytrag zur Landeskunde Syrmiens / Франц Шамс =
Franz Schams ; [превод са немачког Јован Валрабенштајн
; фотографије Феђа Киселички, Небојша Милијашевић].
- Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 2013. - 429 стр. :
илустр. ; 30 cm
ШАНТА, Славимир
Тебе гуторим : поезия и проза / Славимир Славе
Шанта. - Нови Сад : Дружтво за руски язик, литературу
и културу ; Коцур : Дружтво за руски язик, литературу и
културу, Секция, 2013. - 81 стр. : илустр. ; 23 cm
ШАРАНЧИЋ-Чутура, Снежана
Бранко Ћопић - дијалог с традицијом : усмена
књижевност у делима за децу и омладину Бранка Ћопића
/ Снежана Шаранчић Чутура. - Нови Сад : Међународни
центар књижевности за децу Змајеве дечје игре, 2013. 206 стр. ; 21 cm
ШАРАЦ, Лазар
Лисица : начин лова / Лазар Шарац. - Нови Сад : Л.
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ČELIKOVIĆ, Katarina, 1960Bibliografija narodnih pripovjedaka i djela Balinta Vujkova / Katarina Čeliković. - Subotica : Zavod za kulturu
vojvođanskih Hrvata, 2013. - 143 str. : ilustr. ; 24 cm
ЧИЗМАР, Валентина
Путешествије кроз светове : филозофски списи /
Валентина Чизмар. - Нови Сад : Прометеј, 2013. - 175 стр.
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ЧОКОРИЛО, Небојша
Рекреација у пракси / Небојша Чокорило. - Нови Сад
: Факултет спорта и физичког васпитања, 2013. - 307 стр. :
илустр. ; 24 cm
ЧУБРА, Марија
Хаику поезија / Марија Маца Чубра. - Сомбор : М.
Чубра, 2013. - 94 стр. ; 21 cm
DŽAFEROVIĆ, Mirsada
A konfliktusok megoldásának kultúrája : (tanári
kézikönyv) / Džaferović Mirsada ; [fordította Pažin Farkas Julianna]. - Újvidék : Árgus, 2013. - 198 str. : ilustr. ; 30 cm
DŽBUJANJE 3 : [zbornik poezije i proze mladih sa prostora opštine Stara Pazova] / [urednica Slađana Šimrak ; ilustracije Milica Ostojić]. - Stara Pazova : Centar za kulturu,
2013. - 51 str. : ilustr. ; 23 cm
DŽINKO, Fikret
Øynene hennes - endeløs endeløse alle lysene av kjærlighet / Fikret Džinko. - Morović : Rad-print, 2013. - 48 str. ;
15 cm
ЏОУНС, Алонзо Т.
Otvoreni put do hrišćanskog savršenstva / A. [Alonzo] T.
Džons ; prevod sa engleskog grupa prevodilaca. - Novi Sad :
Eden kuća knjiga, 2013. - 134 str. ; 21 cm

ШАРКИЋ, Срђан
Општа историја државе и права I / Срђан Шаркић. - 2.
изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку
делатност, 2013. - 160 стр. ; 24 cm
ŠIMONIOVÁ-Černáková, Ruženka
Dvojjazyčnost a jej pedagogické aspekty / Ruženka
Šimoniová-Černáková. - Báčsky Petrovec : Slovenské
vydavateľské centrum, 2013. - 74 str. : ilustr. ; 24 cm
ШИНЖАР, Зоран
“Језеро” Бела Црква : 1953-2013. Део 1 / Зоран
Шинжар. - Бела Црква : Народна библиотека, 2013. - 245
стр. : илустр. ; 21 cm
ШИПКА, Милан
Зашто се каже? / Милан Шипка. - 7. изд. - Нови Сад :
Прометеј, 2013. - 294 стр. ; 21 cm
ШИПКА, Милан
Приче о речима / Милан Шипка ; [илустрације
Милорад Вицановић]. - 11. изд. - Нови Сад : Прометеј,
2013. - 307 стр. : илустр. ; 21 cm
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ŠKRBIĆ, Srđan
Fuzzy Databases : monograph / Srđan Škrbić, Miloš
Racković. - Novi Sad : Faculty of Science, 2013. - 105 str. :
graf. prikazi ; 24 cm
ШОГОРОВ, Стеван
Bankarsko pravo / od Stevana Šogorova. - 4. izmenjeno i
dopunjeno izd. - Novi Sad : S. Šogorov, 2013. - 231 str. ; 23 cm
ŠOK / Ljiljana Gvozdenović ... [et al.] ; urednica Ljiljana
Gvozdenović. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2013. - 160
str. : ilustr. ; 25 cm
ШТРИДЕР, Ела
Italijanski u džepu / autor Ela Strieder ; adaptirao i preveo
sa francuskog Goran Živanović ; ilustrovao J.-L. Goussé. - 1.
izd. - Novi Sad : Riznica lepih reči, 2013. - X, 197 str. : ilustr.
; 15 cm
ШЋЕКИЋ, Вучина
Повратак у Сивац / Вучина Шћекић. - Вршац :
Књижевна општина Вршац, 2013. - 89 стр. ; 21 cm
ШЋЕПИЋ, Ратомир
Срећа и туга : песме / Ратомир Ратко Шћепић
; приредио Славимир Ј. Зеленкапић. - Кикинда :
Организација слепих “Северни Банат” : Клуб књижевника
“Душко Трифуновић” ; Крагујевац : Зелена кап, 2013. - 88
стр. ; 21 cm
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