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ИЗ РАДА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ У ПРВОМ ТРОМЕСЕЧЈУ 2014.

П

рема пројекту Опис ћирилских рукописних књига Библиотеке Матице српске (БМС) настављен
је рад на прикупљању грађе за опис рукописних катихизиса, у циљу припреме за штампу 16.
књиге у серији Ћирилске рукописне књиге БМС.
У електронском каталогу ре
диговано је 29 записа рукопи
сних књига. Редигована су 3
записа српских штампаних
књига 19. века. Урађена је ре
дакција 3 записа књига из збирке
старих штампаних књига 16–
17. века на страним језицима.

PRIZNAWA
МИРО ВУКСАНОВИЋ, ПРВИ ДОБИТНИК
НАЦИОНАЛНЕ НАГРАДЕ „ЈАНКО ШАФАРИК”
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Миро Вуксановић и Томислав Николић
непосредно након уручења Награде
ЕЛЕКТРОНСКЕ ИЗЛОЖБЕ 10
МАТИЧНОСТ 11

„Јанко Шафарик”

ационалну награду „Јан
ко Шафарик” за изузетан
допринос у библиотечко-инфор
мационој делатнoсти управни
ку БМС, дописном члану Српске
академије наука и уметности
(САНУ) и њене Библиотеке Ми
ру Вуксановићу 28. фебруара
2014, на Дан Народне библиотеке
Србије (НБС) и Национални дан
књиге, уручио је председник Републике Србије Томислав Николић. (Стр. 5)
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Председништву Србије 7.
фебруара 2014. године уручене су Вукове награде за 2013.
годину. Међу добитницима изузет
не Вукове награде је и Лаза Чур
чић, најбољи познавалац старе
српске књиге и старог српског из
даваштва и штампарства. (Стр. 9)
Лаза Чурчић

Обрађена је 1 књига и 8 наслова периодике на
микрофилму. Обрађено је 68 дигитализованих
књига и 4 наслова (10 годишта) периодичних
публикација. Припремљено је и предато на ми
крофилмовање 37 публикација и 3 годишта пе
риодике.
*
Обавезним примерком, куповином, разменом,
поклоном и депозитом БМС је примила и у своје
збирке укључила укупно 12.966 публикацијa
(3.363 књиге, 1.909 јединицa посебних збир
ки и 7.694 броја периодике). Обавезним при
мерком примљено је 8.814, куповином 98, раз
меном 2.128, поклоном 1.906 и депозитом 20
публикација.
*
Укупно су креирана, допуњена или преузета
из узајамне електронске базе 13.574 записа за
све врсте публикација (књиге, периодика, при
лози у периодичним публикацијама и некњижни
материјал). Од тога су 4.894 нова записа, 4.236
записа је допуњено, а 4.444 записа су преузета.
Формиране су 13.854 предметне одреднице и
16.207 децималних бројева. Редигована су 1.642
записа, a уједначено 1.798. Урађено је 547 CIP
записа.
Ревизијом и ретроспективном обрадом укупно
је обухваћено 3.376 публикација, од тога је 3.320
књига, 7 годишта периодике и 49 публикација
посебних збирки. До сада је обављена ревизи
ја и ретроспективна обрада 695.526 публика
ција (528.152 књиге, 51.093 годишта периодике,
116.281 публикација посебних збирки).
Електронска бaзa БМС je 31. марта 2014. го
дине имала укупно 1.289.472 записа.
*
У првом тромесечју 2014. године у БМС учла
нило се 1.366 читалаца.
У читаоницама за периодику и истраживач
ки рад, општој читаоници и научној читаоници
коришћено је 9.138 књига и 3.195 јединица ча
сописа и новина. За научни и стручни рад ко
ришћене су 3.272 публикације и за изложбе 507.
Библиотекари информатори пружили су 1.360
каталошких и 14 библиографских информа
ција, урадили 1.214 тематских претраживања
електронског каталога и узајамне базе ката
лошко-библиографских података и сачинили
23 исписа из базе података. Реализовали су 5
захтева за међубиблиотечку позајмицу књига
и 165 захтева за копије чланака и скенирање.
Другим библиотекама упутили су 13 захтева
за међубиблиотечку позајмицу књига и копије
чланака, ради потреба читалаца и библиографа
БМС.
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Топографски је евидентирана 9.801 књига,
1.164 годишта часописа са 3.490 бројева и 96
томова новина са 2.040 бројева.
*
БМС је центар за испитивање цитираности
радова у Индексима научних цитата (Science Citation Index, Web of Science) и поседује највећу
збирку Индекса научних цитата у земљи.
На лични захтев корисника из Новог Сада,
Зрењанина, Винче, Београда, Ниша и Чачка
истражена је цитираност радова у Индексима
научних цитата, за 54 аутора било је 60 пре
траживања и нађенo је 1.515 цитата и 444 са
моцитатa. Корисницима су дати сертификати са
свим библиографским подацима.

Из центра SUBITO (Document Delivery
Services – Немачка), најуспешнијег система за
међубиблиотечку позајмицу и брзу испоруку
чланака, електронским путем поручено је 14
копија, које су стигле за мање од 72 сата, као и
8 књига. На основу IFLA ваучера поручено је 6
књига и 4 копије.
Електронским изложбама обележенa су два
века Вукових књига, сто година Првог светског
рата, годишњице рођења Михаила Јурјевича
Љермонтова и Бранислава Нушића.
Припремљен је и штампан 89 број Вести,
гласило БМС.
У оквиру законских обавеза из домена матич
них служби припремљене су и послате анкете о
стању библиотечко-информационе делатности
за народне и високошколске библиотеке, одр
жан је састанак са руководиоцима матичних
служби, обављен стручни надзор над радом
Библиотеке Департмана за биологију, туризам и
хотелијерство ПМФ у Новом Саду, као и послови
у вези са комуникацијом и пријавом кандида
та за полагање стручног испита у библиотеч-

ко‒информационој делатности у мајском испи
тном року.
Припремљена је, послата и на сајт БМС по
стављена документација о акредитованим про
грамима стручног усавршавања БМС у библио
течко-информационој делатности и обављани су
послови пријема пријава кандидата.
*
У Дигиталну БМС током првог тромесечја
2014. укључено је 387 публикација са 68.221
дигиталном страницом. Завршно с мартом то
су 6.874 публикације са 531.460 дигиталних
страница.
*
У лабораторији за конзервацију и рестаурацију
спроведене су мере конзервације и рестаурације
6.170 оштећених страница рукописа и старих и
ретких књига, као и превентивна заштита 23.856
листова серијских публикација и књига које ће
након даље обраде бити смештене у магацине
библиотеке.

У лабораторији за микрографију, дигитали
зацију и фотографију настављено је заштитно
микрофилмовање културних добара и поједи
них одабраних ретких или оштећених приме
рака. Израђено је 7.894 микроснимка на 16
и 35 мм архивским микрофилмовима у скла
ду са захтевима важећих стандарда и у ква
литету потребном за архивирање. За потребе
корисника или БМС SonyDSC дигиталном ка
мером израђено је 1.706 снимака раритетних
публикација, у потребним форматима обрађено
је 17.376 дигиталних снимака, израђено је
138 принтер копија, нарезано је 5 DVD ди
скова, а за потребе корисника ScanPro2000
скенером за микрооблике дигитализовано је
240 микроснимака. Настављени су послови ске
нирања књига Bookeye3 скенером. Скенирано
је 8.328 страница публикација углавном фолио
формата.

СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ И
НАДЗОРНОГ ОДБОРА И
КОЛЕГИЈУМА БМС

У

првом тромесечју 2014. године Управ
ни одбора БМС заседао је три пута, 9.
и 31. јануара, као и 26. фебруара, Надзорни
одбор БМС два пута, 31. јануара и 26. феб
руара, а 10. јануара одржана је и седница
Колегијума БМС.
Седници Управног одбора одржаној 9.
јануара присуствовали су чланови: проф. др
Драган Станић (председник), проф. емеритус
др Славко Гордић, мр Душица Грбић и
Марија Јованцаи, а оправдано је био одсутан
проф. мр Ненад Остојић. Присутни су били и
дописни члан САНУ и управник БМС Миро
Вуксановић, као и секретар БМС Милена
Мирић. Том приликом, једногласно је усвојен
измењен и допуњен Програм рада БМС у 2014.
Наиме, управник БМС Миро Вуксановић
рекао је да је дописом Министарства култу
ре и информисања од 31. децембра 2013.
затражено усвајање допуњеног и измење
ног Програма рада БМС у 2014 (верзију
Програма, без измена и допуна, Управни
одбор БМС усвојио је на седници одржаној
14. новембра 2013). Вуксановић је истакао
да је изменама и допунама обухваћена за
мена застареле опреме и набавка нове, као
и међународна размена публикација. Заме
на дотрајале опреме спроводила би се пре
ма приоритетима, а набавка нове опреме
биће у функцији унапређења рада БМС –
инсталирање MIRROR сервера за COBISS3
и проширење капацитета меморијског про
стора за трајно архивирање дигитализоване
грађе. У области међународне сарадње БМС
ће путем размене са светским библиотекама
настојати да публикације учини доступним
корисницима. Део публикација које се не
могу добити путем размене БМС ће куповати
(енциклопедије, речници, лексикони и сл.).
БМС ће наставити да делује у IFLI, а поводом
обележавања 300 година Руске академије
наука, представник БМС учествоваће на ме
ђународном научном скупу у Санкт Петер
бургу.
Са одлуком Управног одбора БМС о ус
вајању допуњеног и измењеног Програма
рада БМС у 2014, која је достављена Министарству културе и информисања, упознати су и руководиоци одељења БМС на
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седници Колегијума БМС одржаној 10. ја
нуара.
У истом саставу као и 9. јануара, уз при
суство члана Управног одбора проф. мр Ненада Остојића и мр Јелице Грбић, руко
водиоца Одељења финансијских послова
БМС, Управни одбор БМС заседао је 31.
јануара, а пре тога одржана је 22. седница
Надзорног одбора БМС чији су чланови Ра
дован Мићић (председник) и Радивој Доде
ровић (Светлана Макарић била је оправдано
одсутна), као и остали присутни – Миро
Вуксановић, мр Јелица Грбић и Милена Ми
рић, разматрали Финансијски план БМС за
2014. и План набавки БМС за 2014. и пред
ложили Управном одбору БМС да их усвоји,
што је и учињено. На овој седници Управ
ног одбора БМС утврђен је предлог Првих измена и допуна Статута БМС. У свом обра
ћању Миро Вуксановић рекао је да је прилив средстава из буџета строго наменски.
Први пут су обезбеђена средства за међу
народну сарадњу у износу од 2.000.000 ди
нара (набавка књига на страним језицима,
међубиблиотечка позајмица из иностран
ства, размена стручњака, чланство у IFLI и
учешће на међународним скуповима и др.)
За набавку MIRROR сервера, који омогућа
ва сигурност функционисања система уза
јамне каталогизације, Министарство кул
туре и информисања ребалансом ће обезбе
дити 8.000.000 динара. Сваке четврте године уговарају се послови истраживања цитираности за потребе Покрајинског секре
таријата за науку и технолошки развој. Ове
године требало би да буде закључен уговор са
Секретаријатом ради истраживања цитира
ности око 4.200 истраживача у вредности око
3.500.000 динара. Вуксановић је истакао да су
укупна планирана средства већа за 18.000.000
динара у односу на остварена у 2013. Повећан
је и износ средстава за набавку књига, а у
плану је и куповина новог аутомобила којим
би се заменио дотрајали стари аутомобил.
Трећа седница Управног одбора, у истом
саставу као и 31. јануара, уз присуство ру
ководилаца одељења БМС, одржана је 26.
фебруара и тада су усвојени: Извештај о
раду БМС у 2013, Завршни рачун БМС за
2013. и Прве измене и допуне Статута
БМС. Завршни рачун БМС за 2013. најпре су,
истог датума, разматрали чланови Надзорног
одбора БМС, у већ наведеном саставу, с тим
што је овога пута била присутна и Светлана
Макарић, и предложили Управном одбору
4
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БМС да их усвоји. За Извештај о раду БМС
у 2013. председник Управног одбора БМС
Драган Станић рекао је да је, као и увек,
прецизан и да говори о богатом раду БМС, а
нарочито је похвалио Дигиталну БМС. Проф.
емеритус др Славко Гордић је нагласио да
је импресиониран резултатима рада БМС,
а задовољан резултатима рада БМС у 2013.
био је проф. мр Ненад Остојић. Мирослав
Алексић, руководилац одељења за набавку и
размену публикација БМС и Миро Вуксановић
говорили су о Закону о обавезном примерку
публикација. Вуксановић је указао на про
блем да пет обавезних примерака публика
ција онемогућава БМС да обавља размену са
Републиком Српском и Црном Гором, те да
је покренута иницијатива да се мења Закон
о обавезном примерку публикација, као и да
је тим поводом формирана радна група Ми
нистарства за културу и информисање у којој
је представник БМС Милена Мирић.

ПРЕЛАЗАК НА COBISS3 ФОНД

О

д 18. фебруара 2014. године БМС ко
ристи апликацију COBISS3 фонд. То
је новија верзија софтвера COBISS која се
користи за бележење података о примерцима
публикација као што су инвентарни бројеви,
сигнатуре, године годишта и бројеви пери
одике, начини набавке, добављачи, статуси,
датуми и степени дступности. Преласку на
нову верзију софтвера претходили су при
премни курсеви који су били одржани током
2013. и 2014. године у НБС и БМС, као и
конверзија базе БМС у којoj је евиденти
рано 1.360.000 примерака публикација (мо
нографија и годишта периодике).

ЛЕТОПИС И ЗБОРНИЦИ МС
У ДИГИТАЛНОЈ БМС

У

Дигиталној БМС отворена је нова це
лина Летопис и Зборници МС у којој
ће се, у складу са пројектом Дигитална БМС,
налазити Летопис Матице српске, Зборник за
друштвене науке и остали часописи Матице
српске. У њој се тренутно налази Летопис
Матице српске (1825‒1834, 1837‒1848,
1850‒1867, 1870, 1872‒1876, 1879‒1900,
укупно 68 годишта) и Зборник за друштвене
науке (1950‒2005). Дигитализација и обрада
дигиталних снимака за Дигиталну БМС ура
ђена је у Одељењу заштите публикација БМС.

PRIZNAWA
МИРО ВУКСАНОВИЋ, ПРВИ
ДОБИТНИК НАЦИОНАЛНЕ
НАГРАДЕ „ЈАНКО ШАФАРИК”

Н

ационалну награду „Јанко Шафарик”
за изузетан допринос у библиотечкоинформационој делатности управнику БМС,
дописном члану САНУ и њене Библиотеке Ми
ру Вуксановићу 28. фебруара 2014, на Дан НБС
и Национални дан књиге, уручио је председник
Републике Србије Томислав Николић.

БМС ИЗРАЂУЈЕ
БИБЛИОГРАФИЈУ БОРИСЛАВА
МИХАЈЛОВИЋА МИХИЗА

С

а управницом Српске читаонице у
Иригу Вером Новковић 21. фебру
ара 2014. године договорено је да се у
БМС изради библиографија Борислава
Михајловић Михиза (1922–1997). Српска
читаоница у Иригу, Михизовом родном
месту, и Фонд „Борислав Михајловић Ми
хиз”, од 2005. године додељују Награду
„Борислав Михајловић Михиз” за драм
ско стваралаштво. Књижевник, критичар,
драматург, песник и полемичар Михиз је
у периоду од 1955. до 1960. године био и
управник БМС.

На крају првог тромесечја 2014. године
за библиографију Борислава МихајловићаМихиза обрађене су укупно 162 јединице.
Од тога креиран је 91 запис (за прилоге у
монографијама и периодици), допуњено
је 57 записа (за књиге 16, а за прилоге 41),
а преузето је 14 записа (за књиге 4, а за
прилоге 10).

Миро Вуксановић и Томислав Николић непосредно након
уручења Награде „Јанко Шафарик”

За добитника Националне награде „Јанко
Шафарик” НБС, која се ове године први пут
додељује, Вуксановић је проглашен једногла
сном одлуком жирија на основу чињеница: да је
непрекидно тридесет и девет година управник
библиотеке (од 1975. и данас); да је управник
две велике библиотеке истовремено, и то у два
града, у Новом Саду и Београду; да је у нај
старијој српској библиотеци националног зна
чаја управник двадесет и пет година, од 1988. до
данас, и да су њене збирке у том периоду обога
ћене са 1.400.000 књига и других публикација;
да је у српском библиотекарству као књижевник
постао члан САНУ, а да није мењао радно место
и обављање библиотечко-информационе делат
ности; да од стално запослених у установама
културе Србије нико није члан САНУ осим
њега; да је истовремено и управник БМС са
3.500.000 публикација и 150 запослених и Биб
април 2014 – гласило бмс – вести
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лиотеке САНУ са 1.500.000 књига и 36 запо
слених; да је успео да БМС има електронски
каталог од 1.278.000 библиографских записа
и то је основа узајамног каталога Виртуелне
библиотеке Србије /ВБС/, пројекта националног
значаја којим управља НБС. Вуксановић је од
1989. оснивач и потом организатор стварања
електронског каталога БМС који чини више од
половине узајамног библиографског каталога
Србије.
Покренуо је и уредио четири серије ката
лога старих и ретких књига, рукописних и
штампаних, и легата и посебних збирки, у ко
јима је објављено 30 томова, на неколико хи
љада страница и то у серијама: Рукописне
књиге БМС (15 књига), Легати БМС (5 књига),
Раритети БМС (9 књига), Посебне збирке
БМС (прва књига штампана 2013). У распону
од 25 година непрекидног излажења уредник је
Годишњака БМС који доноси стручне радове,
изворне и преведене, с извештајима о раду БМС.
За библиотеке у којима је управник обезбедио је
двадесет километара металних полица за ком
пактни смештај, двадесетак километара кла
сичних полица и подигао десет хиљада ква
дратних метара простора за књиге, читаонице
и стручне послове у новим и обновљеним
зградама, те нову зграду БМС од 4.300 м2 ко
ја је свечано отворена 2007. Покретач је и
уредник Едиције Трагови у којој су објављене
књиге водећих стручњака БМС, који приређу
ју годишњу Библиографију књига у Војводи
ни, чији је Вуксановић 25 година уредник, као
и тромесечника Вести (непрекидно излазе
24 године). Омогућио je да раритети БМС, од
Матичиног апостола из 13. века до 1867. године,
буду у трезорском смештају, у лисном каталогу
и електронском каталогу, на микрофилму,
већином у Дигиталној БМС, а сви у серијама
штампаних каталога и да је на њима у савре
мено опремљеним радионицама БМС обављена
рестаурација и конзервација. Унапредио је
рад Рефералног центра са комплетним индек
сима научних цитата из друштвених и природ
них наука (од њиховог покретања до данас), са
стварањем међународне базе из пољопривред
них наука, годишњом разменом по десетак хи
љада књига и часописа са 320 сродних установа у
свету, поклонима за српске установе у Мађарској,
Румунији и другим земљама, оснивањем српских
библиотека у Мелбурну и другим градовима.
Његовим залагањем омогућено је електронско
поручивање („из куће”) књига за коришћење у
пет специјализованих читаоница. Учинио је да
у годинама које долазе има места за смештај
обавезног примерка и остале грађе.
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За три године, од 2011, омогућио је ствара
ње разноврсне Дигиталне БМС са 500.000
скенираних страница, са 50.000 дигитализова
них публикација различитог садржаја од 13. до
21. века, доступних на интернету и повезаних
са електронским каталогом. Био је руководи
лац пројекта за израду и главни уредник највеће персоналне библиографије у српском би
блиотекарству – Библиографије Иве Андрића
(1911-2011), објављене на 49 језика, у књизи
са више од 1.000 страна и у интернетском приступу. Уредник је Српске енциклопедије за
област библиотека и осталих установа културе и науке у два објављена тома, а библиотеч
ко-информациона делатност и заслужни би
блиотекари у националној енциклопедији при
казани су у три књиге (2011. и 2013) (издавачи
су САНУ, Матица српска и Завод за уџбенике).

Уредник је дигитализованих првих издања Ње
гошевих дела, у 11 књига на 1.508 страница, а тај
се уникатни примерак од 2013. налази у сталној
поставци у Андрићевом институту у Андрић
граду. У БМС је осмислио и уредио 300 каталога изложби књига и других публикација (од
1992. до јануара 2014).
Као управник библиотека био је члан Пред
седништва националних библиотека Југосла
вије, Председништва Савеза библиотечких рад
ника Југославије, а сада члан Управног одбора
и Скупштине Заједнице матичних библиотека
Србије (ЗМБС). Добио је сва главна признања која
су у тој делатности установљена (Награда „М.
Панић Суреп”, „Запис”, „Ђ. Даничић”, „Стојан
Новаковић”...). Истовремено је и управник двеју

библиотека и оснивач и директор Издавачког
центра Матице српске (ИЦМС), покретач и
главни уредник Антологијске едиције Десет
векова српске књижевности у којој је од 2010.
изашло 40 томова на 20.000 страница, у четири
кола, а десет књига петог кола је спремно за
штампу. Оснивач је и главни уредник Едиције
Матица у којој своје књиге објављују по позиву
водећи савремени српски писци, као и уредник
неколико капиталних издања и приређивач не
колико научних и антологијских издања. Успешно и дуго обједињавао је пројекте који уздижу
књигу и читање, чинећи то као управник би
блиотека, уредник књига, едиција и часописа, и
као писац са најугледнијим наградама у Србији,
Републици Српској и Црној Гори.
Истовремено је обављао или и даље обавља,
уз послове управника, и послове потпредседника и председника Матице српске, потпредседника Вукове задужбине, председника Управног одбора Института за српски језик САНУ и
Градске библиотеке у Новом Саду, председника Друштва књижевника Војводине, неколико
жирија за престижне награде у култури, члана
Управног одбора Задужбине Иве Андрића и Задужбине Милоша Црњанског, Уређивачког одбора Српске библиографије, Уређивачког одбора Српског биографског речника (за који је написао 139 биографија заслужених Срба), а још
је и иницијатор оснивања Његошевог одбора и
Његошевог зборника Матице српске, члан је
Одбора САНУ Етимолошког речника српског
језика, Одбора САНУ за изучавања српске
књижевности, одбора за научне скупове о десе
так српских писаца и научника, Савета Вуковог сабора, Липарских вечери поезије, Извршног одбора, Уредништва Анала и две комисије
Огранка САНУ у Новом Саду, члан Националног савета за културу...
Успео је да Библиотеку САНУ (чији је управник од 2011. године) укључи у библиотечко-информациони систем, у израду узајамног каталога ВБС у НБС, да буде истовремено и уредник Трибине Библиотеке САНУ где се приказују
издања Академије, њених чланова и института
чији је оснивач, а 2013. покренуо је и уредио годишњак где се објављују текстови изговорени на
Трибини. Сваког месеца је прегледао и оцењивао појединачне извештаје сваког запосленог,
што је значајно увећало учинак и остваривање
резултата у библиотечко-информационој делатности у установама где је био и јесте управник.

Док је био управник Градске библиотеке у
Сомбору, од 1975. до 1988, за ту установу обезбедио је 100.000 нових књига, обновио обе њене зграде, доградио нову зграду, обезбедио простор за неколико подручних библиотека, објавио каталоге завичајне збирке и раритета, основао у њој издавачку делатност „Раванград”, часопис Домети, чији је главни уредник био десет
година, и за Сомборску библиотеку примио Октобарску награду, Искру културе, Сурепову награду, Вукову награду, Орден рада са сребрним
венцем и друга признања.
У четрдесетак година верности библиотечко-информативној делатности за свој књижевни рад добио награде Политике, Борбе, Просвете, Вукове задужбине, Друштва књижевника
Војводине, као и Награде „Лаза Костић”, „Светозар Ћоровић”, „Мирослављево јеванђеље”,
Вукову награду, Награду „Меша Селимовић”,
Повељу за животно дело Удружења књижевника Србије, НИН-ову награду и друга признања
за своје књиге.
У библиотечко-информационој делатности Ср
бије руководио и учествовао је у великом броју
значајних остварених пројеката, у континуитету унапређивао делатност, уводио технолошке
и организационе новине, толико времена подстицао израду стручних радова и као уредник
омогућивао њихово објављивање, унапређивао
струку, побошљавао услове за рад и материјалну основу трију библиотека које је непрекидно водио и води од 1975. до 2014. године, увек
примерно повезујући традиционално и модерно,
прожимајући баштину и савременост.

Атмосфера у НБС уочи уручења Награде „Јанко
Шафарик”

О добитнику Националне награде „Јанко Шафарик” одлучивао је жири у саставу: др Оливера
Стефановић (председница) и чланови мр Душица Грбић, мр Соња Бокун Ђинић, Драгана Типсаревић и Владимир Шекуларац.
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МИРО ВУКСАНОВИЋ
ПРИМЕР ЈАНКА ШАФАРИКА

Ш

афарик је био средњега раста, пун,
плав, увек с наочарима на очима; тих
у покретима, јасан и разборит у беседи, мио у
друштву, готов да поучи и помогне у чем се год
позове. Његова врло лепо погођена слика налази се у српском Музеју у Београду”. Такав, у
опису Милана Ђ. Милићевића, на два века после рођења, у словачкој породици, у пештанском
Кишкерешу, Јанко Шафарик се вратио међу нас.
Изашао је из сенке свог слављеног стрица Павла
Шафарика, који је мимо свих прегнућа у српској
култури, просвети и књижевности заслужан и
по томе што је смислио какав би требало да буде Летопис из којег се дигла Матица српска и
национална Библиотека у њој. У Нови Сад, дошао је Јанко Шафарик са седам година, учио
гимназију, заволео српски језик и оно што тај језик именује. У Пожуну студирао филозофију и
право. У Пешти се уписао а у Бечу постао доктор медицинских наука. У Прагу био на славистичким студијама и бавио се археологијом. Читао класична дела дубровачких песника. Радио
на великом породичном имању после очеве смрти. Волео земљу, биљке и коње. Као градски лекар преводио са чешког и руског језика. Потом
био професор физике и историје на београдском
Лицеју. Недељом и празником држао предавања
о словенској историји и књижевности. Био обновитељ, секретар, потпредседник и председник
Друштва српске словесности и Српског ученог
друштва одакле се развила данашња САНУ. Радио на утврђивању српске научне терминологије. Из десетина градова скупљао старине које
имају музејски и историјски значај. После Стерије преузео Музеј у Београду који је водио, који
је заправо основао. Окупио велику збирку римског и старог српског новца. Истраживао трагове у млетачком архиву. Музеј и Библиотеку сместио у нову зграду Велике школе. Радио и као
државни саветник. Био члан страних академија
и научних друштава. Археологију предавао кнезу Милану Обреновићу. Скупљао и приређивао
старе рукописе и житија која су написали Глигорије Цамблак и Константин Филозоф. Објавио
неколико важних археографских радова. Преписао житија краљице Јелене и краља Драгутина.
Пронашао мемоарски спис Константина Михаиловића из Острвице, с краја 15. века. Био „одушевљени слависта и романтик”, „многостручно образован”, радознао, марљив, предузимљив
и упоран. У Београду ожаљен и испраћен по јевангелистичком начину када је имао 62 године.
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Таквом човеку се одужује Народна библиотека
за чију двестогодишњицу рођења уручује прву
националну награду с његовим именом.
Велик је дар свако заслужно име изведено из
заклона и осветљено истином. Ко год обавља
такве послове показује како смо у свом цивилизацијском расту ишли навише, уз имена и презимена, уз степенице чији крај не видимо, где морамо и свој стопник да оставимо. Пример Шафарика показује како су, раније, учени странци, одсвукуд, из свих струка, из науке, културе
и уметности, долазили у Србију и ту остајали,
опчињени добротом, гостољубљем и историјом
Срба. И данас долазе, али дуго не остају. Данас
одлазимо ми. И то пробрани по учености и младости. Зато је пример оба Шафарика потребно
истицати и о њему ширити глас.

Беседа Мира Вуксановића 28. фебруара 2014.

А ко је одликован, у оваквим приликама, стиче привилегију да без устручавања, које се иначе препоручује, нешто каже и о себи. Намерно
нећу да будем изузетак, с надом да ваше разумевање имам. Од двадестак важних признања
која сам имао част да примим за књижевни рад
и послове у култури половина је под заштитним
именима. Једна је под именом Немањиног брата, кнеза Мирослава, и његовог Јеванђеља. Постоји легенда да нам породична лоза креће од
одиве Немањића. Наде су у то мале, али је велики доказ куда води традиција у Црној Гори. Две
награде су под Вуковим именом. Растао сам у
дурмиторском пределу одакле су Караџићи отишли у Тршић. Вуков Српски рјечник сам приредио као књижевно дело, као азбучни роман који
је предак савремених лексиконских и енциклопедијских романа. Мислим да је Вуков Рјечник
најбоља српска књига. Можда су зато моји средишни романи у таквом кључу. Као и Хазар
ски речник и сродна дела. Четврта награда је
под именом Ђура Даничића. Знам као и он да су
нам речници и писменице најпотребније књиге.
Разумем као и он да је непотребно запостављати ијекавско наречје. Добро је што не морамо од

других да узимамо, али то не значи да морамо
издашно другима своје да уступамо. Пета награда је с именом Бранка Радичевића. Волим његове лирске игре у изворном говору и његову сету
која се диже високо. Док пишем, помишљам колико нам је важан његов почетак. Шеста награда
је под именом Лазе Костића. И он се није одвајао
од Српског рјечника. На маргинама је дописивао
речи којих тамо нема. Кажњаван је због својих
изниклица и приновака у језику. По свом примеру, када је семољска књига одабрана за НИН-ову награду, наслућујем како му је било. Данас је
међу водећим српским песницима. Никоме не
доноси штету његова наводна неразумљивост.
Седма награда носи име Светозара Ћоровића.
Понекад ми се учини да сам у приповедању близу његове лепоте херцеговачког говора, који је у
основи вуковског књижевног језика и који је у
последњим крштавањима нових језика изгубио
своје име. Осма награда се зове – Меша Селимовић. Његов главни роман, Андрићеве Знакове
и Милошевог Чарнојевића откако сам писац држим крај узглавља. Читам их пред спавање. То
су најбоља штива за учење стила и одржавање
кондиције у писању. Отуда се дознаје шта је коме мера. Девета награда названа је по Милораду Панићу Сурепу. Годи ми његова поетизована
приповест о Филипу Вишњићу, јер ме успешно
води у детињство када сам чуо какве су свеци
вргли прилике „виш’ Србије по небу ведроме”.
На Сурепа сам помишљао док сам, на десетак
хиљада квадрата, подизао зграде за књиге. Десета је награда са знаком Стојана Новаковића. Због
његовог замаха сам веровао да ћу успети да уредим тридесет библиографских томова српских
књига од тринаестог века до 1867, да стварам
услове у БМС за настанак највећег електронског
каталога у Србији и да завршим уређивање првих педесет књига у Антологијској едицији Де
сет векова српске књижевности. Када дозна
шта је све стигао да уради Стојан Новаковић, човек и сам пожели да оде онамо где га најрадије
пуштају самог.
И ево, једанаеста награда која у називу има запамћено име и презиме, долази данас. Јанко Шафарик, као и Даничић, као и Новаковић, као и
Суреп, уз све што сам рекао, у сажимању, био
је и заслужни управник Народне библиотеке. У
њој сам као студент, у згради крај Калемегдана,
где је сада Библиотека Београда, задовољан седео пред отвореном књигом. У НБС, овде, сада
крај Храма и Вожда, долазим безмало четрдесет година. Тринаест година као управник Градске библиотеке у Сомбору, двадесет и шест година као управник БМС, у последње три годи-

не истовремено као управник Библиотеке САНУ,
редовно на Шафариковом трагу. Прву награду с
његовим именом, природно и захвално, делим са
свима који су радили и раде у трима библиотекама где смо заједно постигли успех који је на
најлепши начин признала НБС, најузвишенија
српска кућа за књигу, реч и слово.
(Беседа на уручењу Награде „Јанко Шафарик”)

ЛАЗИ ЧУРЧИЋУ ВУКОВА НАГРАДА

У

Председништву Србије 7. фебруара 2014.
године уручене су Вукове награде за
2013. годину. Међу добитницима изузетне Ву
кове награде је и Лаза Чурчић, најбољи по
знавалац старе српске књиге и старог српског
издаваштва и штампарства. Он је историчар
српске књиге светског гласа.

Лаза Чурчић

Током свог дугогодишњег активног рада, као и
после пензионисања, остварио је капиталне резултате на пољу откривања, прикупљања, евидентирања, описа, објављивања, популаризације
и заштите старих српских штампаних књига које
представљају споменике културе од изузетног
значаја, а својим иницијативама, знањем и искуством значајно је подстицао и друге истраживаче да се баве тим пословима, несебично им помажући у томе. Неуморно трагајући за књигама
и зналачки их сакупљајући, знатно је допринео
да збирке раритета БМС, у којој је провео скоро
цео свој радни век, од 16. децембра 1953. до половине 1986, по много чему буду јединствене и
незаобилазне ризнице књижног блага.
април 2014 – гласило бмс – вести
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ELEKTRONSKE IZLO@BE
ДВА ВЕКА ВУКОВИХ КЊИГА

П

оводом двесто година од објављивања
Мале простонародне славено-сербске
пјеснарице и Писменице сербскогa језика, по го
вору простога народа написане, БМС припремила је електронску изложбу грађе из својих
збирки. Ауторке поставке су Ивана Гргурић и
Марина Шмудла, уредник Миро Вуксановић.
Изложба се могла погледати од 31. децембра
2013. године до 23. јануара 2014. године у јавном каталогу БМС. 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.

СТО ГОДИНА ПРВОГ СВЕТСКОГ
РАТА

С

тогодишњицу почетка Првог светског рата (1914–1918) БМС обележила је електронском изложбом грађе из својих збирки.
Ауторке поставке су Ивана Гргурић и Марина
Шмудла, уредник Миро Вуксановић. Изложба
се могла погледати од 23. јануара до 19. фебруара 2014. године у јавном каталогу БМС.

Краљ Петар I Карађорђевић; војска у јуришу (ФГ II 3378)

Две Вукове књиге из 1814.

Мала простонародна славено-сербска пјесна
рица објављена је у Бечу 1814. године. То је збирка од сто лирских и осам епских песама, у којој
је Вук направио грубу класификацију песама на
„мушке” – епске, и „женске” – лирске („песне
мужеске су оне које се уз гусле певају”, а „све
оне песне које нијесу од десет слогова и не могу се уз гусле певати зову прости Сербљи женске песме”). Појава Мале простонародне славе
но-сербске пјеснарице означила је прекретницу
у српској књижевности у погледу односа према
народној књижевности.
У Писменици сербскогa језика извршено је радикално упрошћавање српског писма и правописа, на чијој је реформи почео да ради још Сава
Мркаљ. Без обзира на несавршеност и непотпуност, ово дело је значајно као прва граматика говора простога народа и први велики корак на путу нормирања и успостављања правила у књижевном језику.
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Поставка обухвата избор књига, дневника, записа, одлука и других сведочанстава о кључним
догађајима и победама српске војске у првој години Рата. Приказане су скице војних операција
које су вођене, фотографије са бојишта, као и
портрети војсковођа – Радомира Путника, Степе
Степановића, Живојина Мишића и Петра Бојовића, који су командовали српском војском у великим биткама на Церу, Дрини и Колубари. Део
изложбе посвећен је избору цитата о херојству
српске војске на почетку Великог рата.
Изложба поводом стогодишњице Првог светског рата прва је у низу изложби које ће, све до
обележавања годишњице коначне победе, БМС
посветити овом догађају.

МИХАИЛ ЈУРЈЕВИЧ ЉЕРМОНТОВ

П

оводом двестоте годишњице рођења руског песника Михаила Јурјевича Љермонтова (1814–1841) БМС припремила је електронску изложбу грађе из својих збирки. Аутори поставке су Ивана Гргурић и Силвија Чамбер,
уредник Миро Вуксановић. Изложба се могла
погледати у јавном каталогу БМС од 19. фебруара до 17. марта 2014. године.
Михаил Јурјевич Љермонтов, руски песник и
приповедач, био је, уз Пушкина, највећи представник руског романтизма. Рођен је 1814. године у Москви, а рана смрт мајке и детињство

проведено без оца оставили су снажан печат на
његовој личности и уметности. Незадовољан
својом судбином и друштвеним приликама, рано је почео да пише поезију. Развијао се под утицајем Бајрона. Слободоуман и бунтован, певао
је о снажним личностима, Кавказу, слободи и
усамљености. Рано је дошао у сукоб са средином, а због политичке песме Песникова смрт,
написане поводом Пушкинове смрти, послат је
на Кавказ. Погинуо је у двобоју близу Пјатигорска 1841.
Дк II 1015

Михаил Јурјевич Љермонтов

Песник снажних страсти и дивље слободе,
„талентован у највећој могућој мери, интелектуалан и осетљив до крајњих могућности” (В.
Вулетић), Љермонтов је за 27 година живота написао неколико стотина песама, поема, приповетки и драма (Демон, Мцири, Песма о трговцу
Калашникову, Облаци, Мисао, Пророк Бороди
но, Маскарада и др.). Његово најпознатије дело,
роман Јунак нашег доба, једно је од најпопуларнијих и најпревођенијих дела руског романтизма.

БРАНИСЛАВ НУШИЋ

П

оводом 150 година од рођења приповедача, драмског писца и комедиографа Бранислава Нушића (1864–1938), БМС припремила је електронску изложбу грађе из својих збирки. Аутори поставке су Ивана Гргурић и Силвија
Чамбер, уредник Миро Вуксановић. Изложба се
могла погледати у јавном каталогу БМС од 17.
марта до 22. априла 2014. године.

Нушић са Жанком Стокић,
министарком Живком

Бранислав Нушић, највећи српски комедиограф, рођен је 1864. године. Школовао се у Смедереву, студирао у Београду и Грацу. Живео је у
Битољу, Приштини, Новом Саду, Сарајеву и Бео
граду, где је обављао дипломатске послове, био
управник позоришта и начелник Министарства
просвете. Бавио се новинарством и фотографијом. Био је боем, козер и „ћаскало и спадало”
(А. Г. Матош), али и посматрач оштрог ока и језика, даровит портретист и писац веома развијеног смисла за позоришну сцену. У књижевност
је ушао као песник, али је под утицајем Гогоља
брзо прешао на комедију (Народног посланика написао је још као студент). Као радознали
сведок развоја српског друштва, реалист живог
духа и врсни познавалац карактера и друштвене нарави, створио је галерију незаборавних и
свевремених ликова, и дела без којих је и данас тешко замислити један позоришни репер
тоар (Сумњиво лице, Протекција, Госпођа ми
нистарка, Свет, Ожалошћена породица, Ми
стер Долар, Др, Покојник и др.). Мада његов
богати опус обухвата и бројне приповетке, романе, фељтоне, трагедије и историјске драме
(Приповетке једног каплара, Рамазанске вечери, Општинско дете, Кнез Иво од Семберије,
Хаџи-Лоја и др.), Нушић приповедач до данас је
остао у сенци Нушића – „мајстора сцене” и „генија смеха” (Б. Глишић).

MATI^NOST
ПЛАН ОБАВЉАЊА МАТИЧНИХ
ФУНКЦИЈА БМС У 2014.

Т

оком 2014. године БМС обављаће матич
не функције у складу са законским прописима и стручним стандардима и у сарадњи
са окружним матичним библиотекама у Новом
април 2014 – гласило бмс – вести
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Саду, Суботици, Сомбору, Зрењанину, Панчеву,
Сремској Митровици, Кикинди и Вршцу. Планиране су следеће активности:
I ПРАЋЕЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ СТАЊА, ПО
ТРЕБА И УСЛОВА РАДА НАРОДНИХ И
ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА У
ВОЈВОДИНИ
1. Слање упитника народним и високошколским библиотекама у Војводини. Рок: 28.
фебруар 2014.
2. Прикупљање статистичких и текстуалних
извештаја о раду библиотека у Војводини.
Рок: 31. март 2014.
3. Обрада података, израда и слање Анали
зе рада народних библиотека у Војводини
за 2013. годину и Анализе рада високошкол
ских библиотека у Војводини за 2013. годи
ну. Рок: 15. јул 2014.
II ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОМОЋИ И ОБА
ВЉАЊЕ СТРУЧНИХ НАДЗОРА
1. Стручна помоћ и информације библиоте
кама у Војводини. Током целе године.
2. Стручни надзори у високошколским библи
отекама у Војводини:
• Библиотека Департмана за географију При
родно-математичког факултета у Новом Саду
– март 2014.
• Висока школа за образовање васпитача у Су
ботици – април 2014.
• Семинарска библиотека Одсека за историју
Филозофског факултета у Новом Саду – мај
2014.
• Висока школа за образовање васпитача у
Вршцу – јун 2014.
• Семинарска библиотека Одсека за хунгаро
логију Филозофског факултета у Новом Саду
– септембар 2014.
• Библиотека Департмана за хемију Природноматематичког факултета у Новом Саду –
октобар 2014.
• Централна библиотека Медицинског факулте
та у Новом Саду – новембар 2014.
• Библиотека Факултета физичке културе у
Новом Саду – децембар 2014.
3. Посете библиотекама које се укључују у
систем узајамне каталогизације.
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САСТАНАК СА
РУКОВОДИОЦИМА МАТИЧНИХ
СЛУЖБИ

С

астанак руководилаца матичних служби
народних библиотека у Војводини одржан је 21. фебруара 2014. године у БМС.

Са састанка

Најпре је руководиоце матичних служби
библиотека у Војводини у својој канцеларији
примио управник БМС Миро Вуксановић,
а потом је састанак настављен у Учионици
БМС. Водила га је заменик управника и ру
ководилац Одељења за матичне послове и
Реферални центар Новка Шокица Шуваковић,
а, присутни су били: Александар Јокановић
(Градска библиотека у Новом Саду), Ђурђевка
Јарић (Градска библиотека Панчево) Верица
Ракић Јованов (Народна библиотека „Јован
Поповић” у Кикинди), Зорка Исаков (Градска
библиотека „Карло Бијелицки” у Сомбору),
Душанка Милорадић (Библиотека „Глигорије
Возаревић” у Сремској Митровици), Иван
Стојановић (Градска библиотека Вршац), као
и Ивана Гргурић и Силвија Чамбер из БМС.
Оправдано су биле одсутне Ирена Богнар
(Градска библиотека у Суботици) и Душица
Мандић (Библиотека „Жарко Зрењанин” у Зре
њанину). Након разговора о актуелним темама из струке, у којем су учествовали сви при
сутни, закључено је следеће:
1. Прихвата се предложени План обављања
матичних функција зa 2014.
2. Окружне библиотеке ће до 31. марта 2014.
доставити БМС статистичке упитнике и текстуалне извештаје о раду народних библиотека у 2013.
3. Окружне библиотеке обавестиће библиотеке на својој територији о начину и роковима
полагања стручних испита и ангажоваће се
у припреми кандидата за успешно полагање.
4. Окружне библиотеке ће до 15. јуна 2014. године доставити податке о пословању библиотека у свом округу за потребе ажурирања
базе података МБС.

III ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ИС ПИТА
1. Пролећни испитни рок – мај 2014.
2. Јесењи испитни рок – новембар 2014.
3. Слање обавештења о роковима – фебруар,
септембар 2014.
Инструктивни семинари за кандидате почетнике у раду биће одржани у априлу и октобру
2014. године, а консултативни семинари за све
кандидате у мају и новембру 2014.
IV СЕМИНАРИ ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ БИ
БЛИОТЕКЕ У ВОЈВОДИНИ
1. Рад са корисницима
2. Фонд докторских дисертација и магистарских и специјалистичких радова у БМС.
V РАДНИ САСТАНЦИ
1. Учешће у раду Заједнице матичних библиотека Србије.
2. Састанци радника матичних служби. По договору.
VI ПРИПРЕМА ВЕСТИ, ГЛАСИЛА БМС
За штампу ће бити приређена 4 броја.

СТРУЧНИ ИСПИТ У МАЈСКОМ
РОКУ

АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ
СТАЛНОГ СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА БМС

У

складу са Законом о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 52/11), Правилником о
сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 18/13) и Одлуком о образовању Комисије за акредитацију програма сталног стручног усавршавања БМС ће
за запослене у библиотечко-информацио
ној делатности током 2014. године реализо
вати одобрене акредитоване програме чи
ји је предлагач: Едукација библиотекара у
библиотекама које обављају поверене по
слове заштите старе и ретке библиотеч
ке грађе; Коришћење дигиталних ресур
са у библиотекама; Серијске публикације
и документарна и ситно штампана грађа
– специфичности обраде, селекција и њи
хово претраживање и Рад са корисници
ма у библиотеци. Документација у вези са акредитованим програмима БМС доступна је на сајту Библиотеке www.bms.rs.

PORTRET
ЂОРЂЕ ШАРАЦ

Б

МС организује полагање стручног испита у библиотечко-информационој делатности у пролећном року 2014. године за све библиотеке у Војводини. Испит почиње 26. маја
полагањем предмета Каталогизација и пред
метна и стручна класификација (усмени испит и практична провера знања у области библиографске обраде, класификације и формирања каталога). Ради припреме кандидата за
што успешније савлађивање програма стручног испита, БМС организује два припремна
семинара. Инструктивни семинар, који је намењен почетницима у раду, одржан је од 7. до
11. априла у Учионици БМС, а консултативни
семинар, који је за кандидате обавезан, биће
одржан од 12. до 16. маја. Документација у вези
са стручним испитом доступна је на сајту БМС
www.bms.rs.

Ђ

орђе Шарац рођен је 2. септембра 1957.
у Новом Саду. Основну школу „Исидора
Секулић” похађао је у Шајкашу, а Средњу машинску школу у Машинском школском центру, у
Новом Саду, где је матурирао 1975. године.
април 2014 – гласило бмс – вести
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Прво запослење и прво радно место добио је
1979. године у БМС. Рад је започео у Одељењу
за чување и коришћење публикација, на радном месту књижничара у магацину. Стручни испит са темом „Чување, смештај и заштита монографских публкација у БМС” положио је у БМС
1982. године и стекао звање књижничара. Прва
сазнања о стручном смештају и планирању фонда добијао је од колеге Мише Марјаша.
Ђорђе Шарац радне задатке обавља предано и
својим искуством доприноси квалитетнијем раду Одељења за чување и коришћење публикација. Деценије стручног рада на смештају публикација у магацину БМС допринеле су да постане врстан познавалац целокупног фонда Библиотеке. Од 2009. године успешно ради на
пословима књижничара у Топографском каталогу серијских публикација.

ТУРИСТИЧКЕ ПОСЕТЕ БМС

Т

оком првог тромесечја 2014. БМС су посетили Кристина Миливојевић, студенткиња библиотекарства из Штутгарта (21. фебруара), група туриста из Чешке (24. фебруара) и
група туриста из Мађарске (28. фебруара).

ЧЕКА СЕ МЕСТО У
ЧИТАОНИЦАМА БМС

POSETE
У јавном каталогу БМС чека се на место у

СТУДЕНТИ У БМС

читаоницама

С

туденти пете године Одсека за хунга
рологију Филозофског факултета у Но
вом Саду посетили су БМС 17. јануара 2014. године. Том приликом прво су саслушали предавање о старим и ретким књигама које су одржали Душица Грбић, руководилац Одељења старе
и ретке књиге и легата, и Петер Хајнерман, библиотекар информатор.

У

очи априлског рока на факултетима
забележена је велика посета студената БМС. У јавном каталогу гужве су велике
и многи стрпљиво чекају на место у читаоницама.

SEMINARI, STRU^NI SKUPOVI,
SASTANCI...

СЕДНИЦЕ НАЦИОНАЛНОГ
САВЕТА ЗА КУЛТУРУ

Д

описни члан САНУ и управник БМС Миро Вуксановић присуствовао је седницама Националног савета Републике Србије 15. јануара и 5. фебруара 2014. године.
Студенти у посети БМС

Након тога, у Рефералном центру, Иванка
Клајн, документалиста, упознала их је са радом
овог одељења, а у завршном делу посете студенти су упознати и са историјом и делатношћу
БМС, као и са коришћењем њеног електронског
каталога.
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СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЗМБС

Д

описни члан САНУ и управник БМС Миро Вуксановић присуствовао је 17. јануара 2014. седници Управног одбора ЗМБС, а потом, 28. марта, седницама Управног одбора и
Скупштине, у Сомбору. Највише речи било је о

предстојећем Библионету 2014. који ће 5−6. јун
2014. у сарадњи са Градском библиотеком Нови
Сад бити организован у Новом Саду, а на тему
„Дигиталне колекције у библиотекама Србије”.
На Библионету 2014. учествоваће и БМС.

СТАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
У СРБИЈИ И ЗНАЧАЈ
ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У СЛУЖБИ
ЗАШТИТЕ

П

редавање и дебата „Стање културног наслеђа у Србији и значај дигитализације у
служби заштите” одржани су у НБС 6. фебруара
2014. године, а из БМС је била присутна заменица управника Новка Шокица Шуваковић и информатичари Оливера Михајловић и Теодор Грбић. Скуп је организован у оквиру пројекта „Дигиталне библиотеке – едукација” чији је покровитељ Министарство за спољну и унутрашњу
трговину и телекоминикације уз учешће Министарства културе и информисања.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА
КУЛТУРУ РАЗГОВАРАО СА
УПРАВНИКОМ БМС

П

окрајински секретар за културу и јавно
информисање Славиша Грујић примио је
10. фебруара 2014. године управника БМС Мира
Вуксановића и са њим разговарао о изменама
и допунама у вези са Комисијом за полагање
стручног испита у библиотечко-информационој
делатности, као и о раду БМС.

МИНИСТАР ЗА КУЛТУРУ
РАЗГОВАРАО СА УПРАВНИКОМ
БМС

У

Министартву културе 12. фебруара 2014.
године са министром Иваном Тасовцем и
државним секретаром Дејаном Ристићем о накнадним финансијским средствима (8.000.000
динара), која ће бити обезбеђена из ребаланса државног буџета, за замену дотрајале опреме БМС и набавку нове која ће бити у функцији
унапређења рада БМС – инсталирање MIRROR
сервера за COBISS3 и проширење капацитета
меморијског простора за трајно архивирање дигитализоване грађе, разговарао је дописни члан
САНУ и управник БМС Миро Вуксановић. Такође, разговарало се и о измени Закона о обаве
зном примерку публикација.

ЗАСЕДАО ОДБОР МАТИЦЕ
СРПСКЕ ЗА ПРОСЛАВУ
ЊЕГОШЕВОГ ЈУБИЛЕЈА

ЗАСЕДАО ОДБОР ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 150 ГОДИНА ОД
ПРЕСЕЉЕЊА МАТИЦЕ СРПСКЕ
ИЗ ПЕШТЕ У НОВИ САД

С

едница Одбора за обележавање 150 година од пресељења Матице српске у Нови
Сад одржана је 7. фебруара 2014. Чланови Одбора разговарали су о припремама за организовање научног скупа поводом овог јубилеја, као и
издавања зборника у ком ће, између осталог, бити приказан и рад и делатност БМС.

С

едници Одбора Матице српске за прославу Његошевог јубилеја, одржаној 19. фебруара 2014, присуствовао је дописни члан САНУ и управник БМС Миро Вуксановић. Том
приликом усвојен је извештај Одбора о програмима у 2013. у ком се налазе и активности БМС
и Мира Вуксановића.

МИРО ВУКСАНОВИЋ ГЛАВНИ
УРЕДНИК ЊЕГОШЕВОГ ЗБОРНИКА
МАТИЦЕ СРПСКЕ

Н

а седници Управног одбора Матице срп
ске, одржаној 24. фебруара, дописни члан
САНУ и управник БМС Миро Вуксановић изабран је за главног уредника Његошевог зборни
ка.
април 2014 – гласило бмс – вести
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САСТАНАК УПРАВНОГ ОДБОРА И
СКУПШТИНЕ БИБЛИОТЕКАРСКОГ
ДРУШТВА СРБИЈЕ

С

астанку Управног одбора и Скупштине
Библиотекарског друштва Србије, одржаном 25. фебруара 2014. године, присуствовала је
из БМС Гордана Ђилас.

САСТАНАК ОБЈЕДИЊЕНЕ
КОМИСИЈЕ ВБС ЗА
КАТАЛОГИЗАЦИЈУ И
КЛАСИФИКАЦИЈУ

У

БМС, 25. марта 2014. године, одржан је
састанак Обједињене комисије ВБС за
каталогизацију и класификацију. Разговарало се
о пословима на нормативној бази CONOR.SR и
договорено је да се рад на тако обимном и значајном послу убрза. Раније именовани Главни
редакторски тим треба што пре да утврди принципе и план рада, као и упутства за редакцију
базе.

ЗАСЕДАО УПРАВНИ ОДБОР
ЗАДУЖБИНЕ ИВЕ АНДРИЋА

Д

описни члан САНУ и управник БМС Миро Вуксановић присуствовао је 26. марта
2014. године седници Управног одбора Задужбине Иве Андрића.

СТРУЧЊАЦИ БМС У
КОМИСИЈАМА И РАДНИМ
ГРУПАМА МИНИСТАРСТВА
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

У

раду новоименоване Комисије за избор
пројеката у области библиотечко-информационе делатности по расписаном конкурсу и Комисије за избор пројеката у области
заштите, очувања и презентације старе и ретке
библиотечке грађе по расписаном јавном конкурсу у 2014. години из БМС учествују библиограф саветник Марија Јованцаи, руководилац
Одељења каталошко-библиографске обраде
публикација, и археограф саветник мр Душица Грбић (председник друге Комисије), руководилац Одељења старе и ретке књиге и легата. Чланови комисија радили су у периоду од
18. до 28. фебруара.
У раду Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о библиотечко-информационој делатности, чији су се чланови у првом тромесечју 2014. године састајали неколико пута, учествује секретар БМС
Милена Мирић.

Са састанка

Разматрани су и приспели предлози на уједначавању примене каталошких принципа. Усвојени предлози, у форми упутстава, биће прослеђени свим библиотекама чланицама узајамног каталога ВБС-а. Састанку је присуствовала већина чланова из НБС, Универзитетске библиотеке
„Светозар Марковић” и чланови из БМС Марија
Јованцаи, Новка Шокица Шуваковић, Ката Мирић, Штефанија Маћко, Љиљана Клевернић и
Весна Укропина.
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o

o

o

ПОКЛОНИ ИЗ БМС

Т

оком првог тромесечја 2014. године
БМС је послала укупно 1.186 поклон
публикација, од тога Манастиру Велика Реме
та 100 књига и Радио Београду за Акцију „Књи
га солидарности” 686 књига. Библиотекама
и научним радницима у нашој земљи БМС је
упутила на поклон 400 публикација, издања
Библиотеке.

GODI[WICE, SUSRETI, PROMOCIJE...
АНТОЛОГИЈСКА ЕДИЦИЈА
ДЕСЕТ ВЕКОВА СРПСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ ПРЕДСТАВЉЕНА
У ЛАЈКОВЦУ

Н

а свечаној академији поводом празника
Светог Саве у Градској кући у Лајковцу
24. јануара 2014. године представљено је четврто коло Антологијске едиције Десет векова
српске ИЦМС и промовисано пето. Говорили су
главни и одговорни уредник Миро Вуксановић,
проф. емеритус др Славко Гордић и др Марко
Недић.

ПРОМОЦИЈА КЊИГА О ЊЕГОШУ
МАТИЈЕ БЕЋКОВИЋА И МИРА
ВУКСАНОВИЋА

П

оводом двестоте годишњице рођења Петра II Петровића Његоша 2013. године
објављене су две књиге споменице: Служба пу
стињаку цетињском Матије Бећковића (СКЗ и
Српско културно друштво „Слово љубве” из Бара) и Његош два века (беседе, есеји и песме о
Његошу) приређивача Мира Вуксановића (Вукотић медија, Београд). Свечана промоција ових
књига одржана је 19. фебруара 2014. године у
Свечаној сали Матице српске, а њима су говорили проф. др Драган Станић, проф. емеритус др
Славко Гордић и аутори.

ДАНИ БИБЛИОТЕКА И
БИБЛИОТЕКАРА

текара које је Градска библиотека у Новом Саду
реализовала у сарадњи са НБС и БМС.
Другог дана манифестације мр Гордана Ђилас, Даниела Кермеци и Душан Јованчевић
представили су први сегмент едукативног програма Рад са корисницима у библиотекама под
називом „Библиотекари и књижничари као корисници библиотечких услуга (едукација о савременим функцијама библиотеке)”. Предавању
је присуствовао велики број библиотекара из
БМС, Војводине, као и поједине колеге из других крајева Србије.

ОГЛЕДИ О ИВИ АНДРИЋУ
СЛАВКА ГОРДИЋА

У

Свечаној сали Матице српске 6. марта
2014. године одржана је промоција књиге
проф. др Славка Гордића Огледи о Иви Андрићу
(Академска књига, Нови Сад, 2013), о којој су
говорили др Марко Недић, дописни члан САНУ
Миро Вуксановић и аутор. Присутни су били и
сви аутори Библиографије Иве Андрића – Љиљана Клевернић (координатор), Ката Мирић, Меланија Блашковић, Весна Укропина, Слађана Субашић, Даниела Кермеци и Марија Ваш – која
је у две године (2009–2011), урађена у БМС као
капитално издање Задужбине Иве Андрића, САНУ и БМС. Библиографија је најобимније дело
те врсте у српској култури када је реч о делу једног аутора. Окупља 15.647 јединица на 49 језика,
и то 5.779 Андрићевих књига и прилога, као и
231 књигу и 9.637 текстова о њему. Главни уредник Библиографије је дописни члан САНУ Миро
Вуксановић. Рецензенти Библиографије су академик Предраг Палавестра и академик Никша
Стипчевић.

„ТИТАНИК” У АКВАРИЈУМУ
ЉУБОМИРА СИМОВИЋА

К

њига академика Љубомира Симовића
„Титаник” у акваријуму (Едиција Мати
ца, ИЦМС, 2013) представљена је у Свечаној сали Матице српске 12. марта 2014. године.

Даниела Кермеци говори о раду са корисницима у
библиотекама

Н

а Новосадском сајму, у оквиру 20. међународног Салона књига у Новом Саду, у
Конгресном центру „Мастер” 3. и 4. марта 2014.
године одржани су Дани библиотека и библио-

Учесници промоције у кабинету управника БМС
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На промоцији поздравну реч присутнима упутили су проф. др Мато Пижурица, председник
Скупштине ИЦМС, и дописни члан САНУ Миро Вуксановић, главни и одговорни уредник
ИЦМС, а о књизи су говорили проф. др Славко
Гордић, проф. др Миливој Ненин и аутор.

ДАРОДАВЦИ

О

бјављивањем имена дародаваца који
су БМС поклонили књиге и часописе
током јануара, фебруара и марта 2014. године,
желимо и на овај начин да им изразимо искрену
захвалност.
Архимандрит Стефан (Велика Ремета)
Добрило Аранитовић (Шабац)
Сафет Банџовић (Сарајево)
Данило Баста (Београд)
Иван Безеншек (Нови Сад)
Добривоје Благојевић (Чачак)
Снежана Божанић (Бачки Брестовац)
Љубомир Бошков (Баваниште)
Стеван Бугарски (Темишвар)
Мирко Вајагић (Нови Сад)
Етел Васић (Нови Сад)
Марија Ваш (Нови Сад)
Исидора Вукелић (Нови Сад)
Данило Вуксановић (Нови Сад)
Миро Вуксановић (Нови Сад)
Светлана Вучковић (Нови Сад)
Иван Гајић (Београд)
Радмила Гикић Петровић (Нови Сад)
Дринка Гојковић (Београд)
Сава Дамјанов (Нови Сад)
Самир Делибеговић (Тузла)
Љубиша Деспотовић (Темерин)
Љиљана Дражић (Нови Сад)
Душан Драјић (Београд)
Миленко Ђачанин (Земун)
Милан Живановић (Нови Сад)
Милорад Жикић (Нови Сад)
Милош Зубац (Нови Сад)
Јован Н. Ивановић (Београд)
Соња Ивановић (Нови Сад)
Рајко Игић (Чикаго)
Драган Јаковиљевић (Никшић)
Ото Јан (Нови Сад)
Wathan C. Jessop (Colorado City)
Јелена Јовин (Нови Сад)
Василије Јовановић (Нови Сад)
Весна Јовановић (Нови Сад)
Душан Јованчевић (Нови Сад)
Владимир Јокановић (Нови Сад)
Данило Кабић (Нови Сад)
Данило Кецић (Нови Сад)
Марко Клинков (Нови Сад)
Лепосава Кљајић (Нови Сад)
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Јелена Ковачек Светличић (Нови Сад)
Јованка Козловачки Дамјанов (Нови Сад)
Könczol Miklós (Будимпешта)
Љубомирка Кркљуш (Нови Сад)
Драган Крстић (Суботица)
Бранка Кулић (Петроварадин)
Слободан Лазендић (Добој)
Милутин А. Љешевић (Београд)
Небојша Мазић (Раковац)
Janne Makitalo (Lappeenranta)
Војислав Марић (Нови Сад)
Илија Марић (Земун)

Тијана Матовић (Крагујевац)
Боривој Миросављевић (Нови Сад)
Јанош Мичкеи (Нови Сад)
Јулијана Нанаши (Нови Сад)
Јована Новаков (Черевић)
Тања Павловић (Нови Сад)
Павле Пејак (Нови Сад)
Миленко Пекић (Београд)
Александар М. Петровић (Нови Сад)
Илија Петровић (Нови Сад)
Сања Петровић (Нови Сад)
Мико и Зорка Пићурић (Нови Сад)
Лазар Попара (Нови Сад)
Александар Радовић (Нови Сад)
Татјана Ракић (Нови Сад)
Милорад Родић (Нови Сад)
Владимир Роквић (Бачка Паланка)
Марија Савин (Београд)
Владимир Сакач (Нови Сад)
Боривој и Сузана Самоловчев (Београд)
Ксенија Силађи (Нови Сад)
Владислав Б. Сотировић (Виљнус)
Живојин Станисављевић (Ниш)
Мирјана Д. Стефановић (Нови Сад)
Jolanta Sujecka (Варшава)
Балинт Терновац (Темерин)
Стојанка Томаш (Нови Сад)
Срђа Трифковић (Чикаго)
Сања Филиповић (Београд)
Петер Хајнерман (Нови Сад)
Гала Чаки (Нови Сад)
Златица Шашиначки (Нови Сад)

Бошко Шербеџија (Сремски Карловци)
Оливера Шербеџија (Сремски Карловци)
Богољуб Шијаковић (Београд)
Радоје Шипчић (Париз)
Злата Шмит (Нови Сад)
Новка Шокица Шуваковић (Жабаљ)
Милко Штимац (Београд)
Перо и Јелена Шуњка (Мишићево)
Агенција за заштиту животне средине (Београд)
Академија - Висока школа СПЦ за уметности и
консервацију (Београд)
Архиепископија београдско-карловачка (Београд)
Astan Quds Razavi International Relations Office
(Masshad)
Аустријска амбасада (Београд)
Банатски форум (Панчево)
Bahai International Community (Њујорк)
BGinfo box (Београд)
Беологистика (Београд)
Vietnam Pictorial (Ханој)
Гимназија Сента – Библиотека (Сента)
DVV International (Бон)
Дневник, Редакција за културу (Нови Сад)
Друштво за заштиту биља Србије (Београд)
Друштво психолога Србије (Београд)
Индијска амбасада (Београд)
Институт за криминолошка и социолошка
истраживања (Београд)
Институт за српску културу (Приштина – Лепосавић)
Institute for interdisciplinary Studies „Artes Liberales”
(Варшава)
International Labour Office (Женева)
Информативна служба СПЦ (Београд)
IPSA (Монтреал)
Iskra Periodicals (Birmingham)
Историјски архив ((Крагујевац)
ИФЛА (Хаг)
Japanese Association of Rusian Scholars (Токио)

Народна библиотека (Смедерево)
OCLC (Даблин)
Open Society Fund (Њујорк)
Paragra Lex (Београд)
Планинарски савез Србије (Београд)
Планинарско-смучарски савез Војводине (Нови Сад)
Пољопривредни факултет (Београд)
Православна епархија нишка (Ниш)
Православни богословски факултет (Београд)
Привредни саветник (Београд)
Природно-математички факултет (Нови Сад)
Pur Production (Београд)
PC press (Београд)
Рачуноводство (Београд)
Редакција часописа Novy život (Бачки Петровац)
Pozmany Peter Catholic Univrsity (Будимпешта)
Routledge (Колчестер)
Савез глувих и наглувих Војводине (Нови Сад)
Савез рачуновођа и ревизора Србије (Београд)
Сајнос (Нови Сад)
Словачки издавачки центар (Бачки Петровац)
Српска академија наука и уметности, Огранак у
Новом Саду
Српско археолошко друштво (Београд)
Удружење за право осигурање Србије (Београд)
Удружење научних и стручних преводилаца Србије
(Београд)
Удружење Паштровића и пријатеља Паштровића у
Београду „Дробни пијесак”
Удружење правника у привреди Србије (Београд)
Удружење шумарских инжењера и техничара Србије
(Београд)
Универзитет у Новом Саду
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”
(Београд)
Управа за заједничке послове републичких органа
(Београд)
Факултет техничких наука (Нови Сад)
ФАО (Рим)
Филозофски факултет (Нови Сад)
Фонд Б92 (Београд)
Фондација „Александар Саша Петровић” (Београд)

IZ STRANIH ^ASOPISA
ОТВОРЕН ПРИСТУП
(OPEN ACCESS) НАУЧНИМ
ИНФОРМАЦИЈАМА
Увод
Канадски Србобран (Хамилтон)
Кинеска амбасада (Београд)
Књижевни клуб „Бранко Ђопић” (Београд)
Криминалистичко-полицијска академија (Београд)
Културни центар Новог Сада
Матица српска (Нови Сад)
Матична библиотека „Светозар Марковић” (Зајечар)
Младинска књига (Београд)
Народна библиотека (Крушевац)

Отворен приступ електронској грађи је релативно нов начин коришћења информација који
углавном користе универзитети и научно-истраживачке институције. У протекле две деценије
ова форма приступа публикованим научним информација на интернету добила је на значају и
постала омиљено и неопходно средство за брже
студирање и усавршавање.
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Зашто је настао Open Access (ОА)?
У оквиру научне комуникације перманентно су присутни следећи проблеми: финансирање стручних часописа – цене се сваке године повећају за 5–8%; монопол великих издавачких кућа над стручном литературом због чега су
научници принуђени да своја дела откупљују за
велике суме новца; „гомилање” информација;
чињеница да излази више од 25.000 научних часописа и око 1,5 милиона чланака годишње: одуговлачење са објављивањем чланака и писањем;
ограничена доступност (приступ имају само богати људи) итд.

Настанак ОА везујемо за 2002. годину, када
су у Будимпешти установљени принципи и методи убрзаних активности у области ширења
научних информација (Budapest Open Access
Initiative). Међународни преговори на ову тему
настављени су 2003. године у Бетезди на Медицинском институту Хаварда Хјуза (Bethesda
Statement on Open Access Publishing) и у Берлину где је усвојена Берлинска декларација (Berlin
Declaration on Open Access to Knowledge in the
Sciences and Humanities).
Облици публиковања у OА – репозиторијуми
Дигитални репозиторијуми су електронске архиве научних и истраживачких институција које
омогућавају отворен приступ резултатима интелектуалног рада, односно научним и академским
материјалима. Постоје два типа репозиторијума:
1) институционални – архива дигиталне колек20

вести – гласило бмс – април 2014

ције настале на универзитету или истраживачкој
институцији, односно, архива научних и академских радова чланова институција који су доступни свима у свету и 2) стручног усмерења – архиве које нису ограничане само на радове једне
институције, већ нуде могућност научницима и
академицима из одређене научне области да публикују своје радове.
Циљ научно-истраживачких институција које
воде отворене архиве јесте да се омогући отворени приступ корисницима и да се електронска
грађа дугорочно чува. Корисници могу да користе грађу бесплатно. У репозиторијумима се може претраживати преко Google Scholar, Scirus
итд., а могуће је и учлањење у службу Discovery,
тј. индекс електронских информација, нпр.,
EBSCO Discovery Service, Summon итд.
Репозиторијуми у већини случајева пружају
пуне текстове докумената, односно, метаподатке, док приступ пуном тексту имају само корисници у датој институцији. Ти материјали су
електронски претпринтови и постпринтови часописа, дипломски и дисертацијски радови, материјали са конференција, делови књига, студијски и образовни материјали, фајлови са подацима, аудио и видео фајлови, записи институција и
сл. Аутор не плаћа никакве таксе репозиторијумима да би имао приступ својим радовима које
у већини случајева сам архивира. Па ипак, неке институције, траже од својих чланова-аутора обавезно објављивање радова у оквиру њихових репозиторијума. Ту се придржавају смерница које саме институције доносе.
Поједини спонзори-финансијери репозиторијума из ЕУ траже да радови које помажу буду јавно доступни. Списак таквих спонзора
објављен је у систему SHERPA Juliet. Поменимо
и да се списак светских ОА репозиторијума налази у The Directory of Open Access Repositories
и Registry of Open Access Repositories.
Предности и мане ОА
У предности ОА убрајамо: једноставнију доступност објављених радова широј (научној)
јавности; повећање одзива цитираности; већу
популарност институција које публикују у ОА
и њених научника; неограничен онлајн приступ чланцима; бржи приступ научним информацијама; могућност приступа примарним подацима; максималну рекламу и утицај објављених
радова на даља научна истраживања; презентовање актуелних радова перспективних предавача, студената и др.; предност приликом потенцијалне сарадње на пројектима и радовима који

се одвијају у етапама; интердисциплинарни приступ истраживању; размену и развој дигиталних
образовних материјала и њихових допуна; помоћ студентима кроз приступ завршним радовима и дисертацијама и развој е-портфолија итд.
Мане ОА су: мање поверење научника према промени режима објављивања; неопходност
одржавања ауторских и издавачких права (треба водити рачуна код доделе лиценце Creative
Commons, односно Science Commons); предаторски издавачи – највећа претња целој идеји
ОА (издавање псеудо стручних часописа са једином намером да се заради што свакао утиче
на нижи квалитет чланака и рецензија, наплаћивање високих такси ауторима; именовање лажних чланова редакцијског савета итд; познат је
такозвани Билов списак предаторских издавача)
итд.

приступ свима који плаћају порезе. Потребно је
да спонзори, универзитети и државе сарађују на
реализацији услова који омогућавају квалитетан
и безбедан отворен приступ. Такве мере морају
да буду јасне, транспарентне и ефективне.
Drahomíra Blahová, Iтlib.Informačné technologie
a knižnice, 3/2013
ISSN 1336-0779
Избор направила и са чешког језика
превела Даниела Ломенова
				

Перспектива ОА
Могућа су два пута када је у питању перспектива ОА: 1) Златни пут – објављивање чланака у ОА часописима (комерцијални и некомерцијални). Бесплатни приступ за читаоце некомерцијалним часописима се најчешће плаћа из
буџета институције (универзитета), а код комерцијалних часописа трошкове сноси сам аутор,
његов послодавац, итд. и 2) Зелени пут – омогућава приступ чланцима у лично отвореним
репозиторијумима (лични, институционални,
струковни).
Потребно је нагласити да је процес увођења
отвореног приступа научним публикацијама од
самог почетка донекле контроверзна тема. С једне стране, академске институције мотивисане
су да буде друштвено одговоран приступ корисницима са жељом да учине доступним сазнања
својих чланова што широј стручној јавности. То
је углавном случај када су институције финансиране јавним средставима. С друге стране, сам
приступ институција овом систему није једноставан. Најмањи проблем је техничко решење,
нешто сложенија су политичка питања, а највећи
проблем су ауторско-правни аспекти, те финансирање и организација целог процеса.
Закључак
Може се закључити да прихваћене мере о публиковању путем отвореног приступа пролазе кроз промене, јер научно-истраживачка литература треба да буде у потпуности приступачна
у наредних пет година. Једна од мера је и план
Британске владе да од 2014. године омогући

НОВЕ КЊИГЕ
(У штампи)

О

бјављујемо 366 наслова нових књига и
електронских публикација, осим уџбе
ника за основне и средње школе, које су при
премљене за штампу или су објављене у Војводини у протекла три месеца (јануар, фебруар,
март) 2014. године. Скраћени записи су из комп
јутерске базе БМС, а на основу каталогизације
нових књига. У поменутом периоду укупно је
урађено 547 CIP записа.
А, Б, В
АДАМОВИЋ, Живослав
Vibrodijagnostičko održavanje mašina i postrojenja
: nova metodologija održavanja mašina / Živoslav
Adamović, Božo Ilić, Željko Bursać. - 1. izd. - Novi Sad :
Udruženje intelektualaca za razvoj nauke u Srbiji “Srpski
akademski centar”, 2014. - 297 str. : ilustr. ; 25 cm
АДАМОВИЋ, Живослав
Proaktivno održavanje mašina i postrojenja / Živoslav
Adamović, Goran Otić, Božo Ilić. - 1. izd. - Novi Sad :
Udruženje intelektualaca za razvoj nauke u Srbiji “Srpski
akademski centar”, 2014. - 257 str. : ilustr. ; 25 cm
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ADLER, Eric
Socialna kompetenca : ključni dejavnik : kaj vse nam
manjka in česa se lahko še naučimo / Eric Adler ; prevedla
Simona Podobnik Uršič. - Novi Sad : Psihopolis institut,
2014. - 173 str. ; 20 cm
AKO zachovať slovenskosť / [zostavila Katarína
Melegová-Melichová ; fotografie Zdenka Chalupková,
Katarína Hansmanová, Vladimír Hudec]. - Báčsky
Petrovec : Matica slovenská v Srbsku, 2013. - 95 str. :
ilustr. ; 20 cm
ALBUM Alumni udruženja Akademije umetnosti
Novi Sad / glavni urednik Ira Prodanov-Krajišnik. - Novi
Sad : Akademija umetnosti, 2014. - 103 str. : ilustr. ; 24 cm
АНЂЕЛЕ брате : анђели у српском песништву
/ [приредио] Раша Перић. - Сремски Карловци :
Културни центар “Карловачка уметничка радионица”,
2014. - 172 стр. ; 21 cm
АНТИЋ, Радмила
Приче из пударине / Радмила Антић. - Бачка
Паланка : Књижевни клуб “Дис”, 2014. - 55 стр. ; 20 cm
АРСЕНОВИЋ, Томислав
Кораци по живом / Томислав Арсеновић. - 2. изд. Рума : Српска књига М, 2014. - 98 стр. ; 17 cm
АСПЕКТИ идентитета и њихово обликовање
у српској књижевности : зборник радова / уредник
Горана Раичевић. - Нови Сад : Филозофски факултет,
2014. - 287 стр. ; 24 cm
ATLAS hirurgije dojke / autori Andrija Golubović
... [et al.] ; urednik Andrija Golubović. - Novi Sad :
Medicinski fakultet, 2014. - 192 str. : ilustr. ; 30 cm
AUTIZAM i lekovi: bezbedna i pažljiva upotreba /
[urednik Goran Sipić ; prevod sa engleskog jezika Staša
Vukadinović ; ilustracije Mladen Oljača]. - Novi Sad :
Magona, 2014. - 31 str. : ilustr. ; 21 cm
БАБАЦ, Марко
Prostor-vreme filma / Marko Babac. - Novi Sad :
Akademija umetnosti, 2014. - 578 str. : ilustr. ; 24 cm
БАБИЋ, Катица
S’one strane duše / Katica Cica Babić. - Novi Sad :
NS papirpress, 2014. - 131 str. ; 21 cm
BALÁZS, Attila
Szép kis történetek : elbeszélések / Balázs Attila. Zenta : Zetna, 2014. - 217 str. ; 17 cm
BÁLINT, István
Szexuálcentrikus világunk : [társadalmi tanulmány] /
Bálint István. - Temerin : Temerini Újság, 2014. - 267 str.
; 23 cm
БАЛЏЕР, Ентони
Engleski / Anthony Bulger ; ilustracije Ž.-L. [JeanLouis] Gussé ; preveo i prilagodio Branko Rakić. - 1. izd. Novi Sad : Riznica lepih reči, 2014. - XVII, 690 str. : ilustr.
; 24 cm
БАЛЏЕР, Ентони
Engleski / Anthony Bulger ; ilustracije Ž.-L. [JeanLouis] Gussé ; preveo i prilagodio Branko Rakić. - 3. izd. Novi Sad : Riznica lepih reči, 2014. - XVII, 690 str. : ilustr.
; 24 cm
БАТУРАН, Будимир С.
Монографија братства Батуран / Будимир С.
Батуран, Слободан С. Батуран. - Нови Сад : Б. С.
Батуран, 2014. - 320 стр. : илустр. ; 25 cm
БАХТИН, Михаил
Предавања из историје руске књижевности /
Михаил Бахтин ; белешке Р. М. Миркине ; превела с
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руског Мирјана Грбић. - Сремски Карловци ; Нови Сад
: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2014. 372 стр. ; 23 cm
БАШТОВАНОВ, Душан
Nezavršena priča / Dušan Baštovanov. - Novo
Miloševo : Banatski kulturni centar, 2014. - 157 str. ; 21
cm
БИЈЕЛИЋ, Дивна
Порекло и теорија афоризма / Дивна Бијелић. Нови Сад : ДИБ, 2014. - 110 стр. ; 21 цм : cm
БИОИНДИКАЦИЈА и биотестирање загађености
животне средине / Драгутин Ђукић ... [и др.]. - Нови
Сад : Будућност, 2013. - 337 стр. ; 24 cm
БИРИЊИ, Нора
Delimano kuvar / Nora Birinji i Rita Hadarik ;
[prevod Jelena Jelin]. - Novi Sad : Studio Moderna, 2014. 131 str. : ilustr. ; 22 cm

БЈЕЛИЋ-Чабрило, Оливера
Praktikum iz ekologije životinja / Olivera Bjelić
Čabrilo. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet,
Departman za biologiju, 2014. - 88 str. : ilustr. ; 24 cm
БЈЕЛИЦА, Момчило
Zbirka zadataka sa prijemnih ispita iz matematike /
Momčilo Bjelica. - Zrenjanin : Tehnički fakultet “Mihajlo
Pupin”, 2014. - 138 str. : ilustr. ; 25 cm
BOGATSTVO kulinarskih uticaja : gastronomija
Sombora i Apatina / [autori Ivana Blešić ... [et al.] ;
fotografije Miroslav Božin ... [et al.]]. - Novi Sad :
Prirodno-matematički fakultet : Privredna komora
Vojvodine, 2014. - 31 str. : ilustr. ; 21 cm
BOZÓKI, Verona
Indiánoknak főztem / Bozóki Verona. - Újvidék :
Családi Kör, 2014. - 137 str. : ilustr. ; 24 cm
БОРОЈЕВИЋ, Данко
Орлови са Врбаса : историја војног
ваздухопловства на територији Републике Српске /
Данко Боројевић, Драги Ивић. - Рума : Штампа, 2014. 214 стр. : илустр. ; 21 cm
BÖRCSÖK, László
Vétkek & vetületek : vetületnovellák novellavetületek / Börcsök László. - Óbecse : Proleter,
2014. - 192 str. : ilustr. ; 21 cm
БОСНИЋ, Јелена
Загрљени мрак / Јелена Боснић. - Нови Сад :
Orpheus, 2014. - 100 стр. : илустр. ; 18 cm

БОТА, Јелка
Преплетаји : песме / Јелка Бота. - 1. изд. - Кикинда
: Организација слепих “Северни Банат” ; Крагујевац :
Зелена кап, 2014. - 96 стр. : илустр. ; 21 cm
БРАУН, Ден
Da Vinčijev kod / Den Braun ; sa engleskog preveo
Aljoša Molnar. - 2. izd. - Novi Sad : Solaris, 2014. - 410
str. ; 21 cm
БРАУН, Ден
Inferno / Den Braun ; s engleskog preveo Aljoša
Molnar. - Novi Sad : Solaris, 2014. - 496 str. ; 24 cm
БРКИН, Миодраг
Други прасак / Миодраг Бркин. - Кикинда : Клуб
књижевника “Душко Трифуновић”, 2014. - 52 стр. :
ауторова слика ; 21 cm
BROŠURA za agresivna i problematična ponašanja
/ [urednik Goran Sipić ; prevod sa engleskog jezika Staša
Vukadinović ; ilustracije Mladen Oljača]. - Novi Sad :
Magona, 2014. - 43 str. : ilustr. ; 21 cm
BROŠURA za školu / [urednik Goran Sipić ; prevod
sa engleskog jezika Staša Vukadinović ; ilustracije Mladen
Oljača]. - Novi Sad : Magona, 2014. - 73 str. : ilustr. ; 21
cm
БУГАРСКИ, Татјана
Доказне радње у кривичном поступку / Татјана
Бугарски. - 2. измењено изд. - Нови Сад : Правни
факултет, Центар за издавачку делатност, 2014. - 125
стр. ; 24 cm
БУТОРАЦ, Бранислава
Peščarska vegetacija u Vojvodini / Butorac Branislava,
Panjković Biljana. - Novi Sad : Pokrajinski zavod za
zaštitu prirode, 2013. - 159 str. ; 25 cm
ВАРГА, Јожеф
100 година Фудбалског клуба ТСК : 1913-2013 :
монографија у сликама / Јожеф Варга, Андраш Густон
= A TSK Labdarúgó Klub 100 éve : 1913-2013 : képes
monográfia / Varga József, Guszton András. - Темерин :
Темерини ујшаг, 2013. - 199 стр. : фотогр. ; 31 cm
ВАСИЉЕВ, Стеван
Marketing principi / Stevan Vasiljev, Tomislav
Sudarević ; [ilustracije Čaba Nemet]. - 7. izd. - Novi Sad :
Prometej, 2014. - XII, 327 str. : ilustr. ; 24 cm
ВАСПИТАЊЕ за здравље деце : приручник за
едукаторе. Део 2 / аутори Оља Нићифоровић Шурковић
... [и др.] ; уредница Оља Нићифоровић Шурковић. Нови Сад : Институт за јавно здравље Војводине, 2014.
- 43 листа : илустр. ; 30 cm
ВЕЈИН, Марија
U vrtlogu nade / Marija Vejin. - Apatin : Birograf,
2014. - 112 str. : ilustr. ; 21 cm
ВЕЛЕНДЕЧИЋ, Слађана
Музеј по мери детета : археологија : интерактивни
радни листови за самостално истраживање
археолошког дела сталне поставке Музеја Војводине
/ аутори Слађана Велендечић, Тијана СтанковићПештерац, Јована Милутиновић. - Нови Сад : Музеј
Војводине, 2014. - 32 стр. : илустр. ; 21 cm
ВИСОКА пословна школа струковних студија (Нови
Сад)
Juče, danas, sutra : Visoka poslovna škola strukovnih
studija, Novi Sad / [pripremili Radovan Tomić ... et al.].
- 6. izd. - Novi Sad : Visoka poslovna škola strukovnih
studija, 2014. - 153 str. : ilustr. ; 22 cm

ВЛАХОВИЋ, Радован
Dobro jutro svete : facebook statusi / Radovan
Vlahović ; [predgovor Mirjana Brković]. - Novo Miloševo
: Banatski kulturni centar, 2014. - 102 str. ; 21 cm
VODIČ kroz edukativno-trenažni proces u ju jutsu
sportu : pravila takmičenja u ju jutsu sportu : normativnopravni aspekti funkcionisanja ju jutsu klubova / [urednik
Strahinja Tepavčević]. - Novi Sad : Ju jutsu savez Srbije,
2014. - 128 str. : ilustr. ; 20 cm
VODIČ kroz edukativno-trenažni proces u karate
sportu : sudijski praktikum za kumite i kate : normativnopravni aspekti funkcionisanja karate klubova / [urednik
Strahinja Tepavčević]. - Novi Sad : Karate savez Srbije,
2014. - 144 str. : ilustr. ; 20 cm
WORKSHOP “Envirobanat” (2013 ; Ečka)
Sustainable development of a research center in Banat
region and Danube flow area through scientific research
and environmental simulation tools to asses and evaluate
potential threats / [Workshop “Envirobanat 2013”, 5-6.
September 2013, Hunting Manor Kastel Ecka] ; editor
Milan Pavlović. - Zrenjanin : Technical Faculty “Mihajlo
Pupin”, 2014. - 134 str. : ilustr. ; 25 cm
ВРАЊЕШЕВИЋ, Бранко В.
Тромеђа на којој Срба више нема : Босанска
Крајина, Банија и Кордун / Бранко В. Врањешевић. Нови Сад : Прометеј, 2014. - 597 стр. : илустр. ; 24 cm
ВРУЋИНИЋ, Љубица
Дом здравља Житиште : прилози за монографију
/ [приредила Љубица Врућинић]. - Житиште :
Библиотека “Бранко Радичевић” : Дом здравља, 2014. 89 стр. ; 25 cm
ВУЈИН, Владислав
Kraljevstvo cigle i crepa : istorija porodice Bon
= Tégla- és cserépbirodalom : a Bohn csálad története
= Regatul de ţiglǎ şi cǎrǎmidǎ : istoria familiei Bon /
Vladislav Vujin ; [prevod na mađarski Dékány Ildikó, na
rumunski Biljana Karanović. - Kikinda : Narodni muzej,
2014. - 65 str. : ilustr. u bojama ; 19 x 28 cm

ВУЈИН, Добривој
Два венца осаме / Добривој Вујин. - Рума : Српска
књига М, 2014. - 50 стр. ; 21 cm
ВУЈИН, Добривој
Притисак / Добривој Вујин. - Ново Милошево :
Банатски културни центар, 2014. - 64 стр. ; 21 cm
ВУКАЈЛОВ, Љиљана
Uvod u urbanizam / Ljiljana Vukajlov. - Novi Sad :
Fakultet tehničkih nauka, 2014. - 197 str. : ilustr. ; 24 cm
ВУКИЋ, Марија
Омаж Гутемберговој галаксији : историјат и
културолошка димензија књиге / Марија Вукић. - 1.
изд. - Нови Сад : Stylos art, 2014. - 347 стр. ; 21 cm
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ВУКОВИЋ, Јован Г.
Нова Нова Пазова : хроника места од оснивања
1790. до 1960. године / Јован Г. Вуковић. - Нова Пазова
: Културно пословни центар, 2014. - 422 стр. : илустр. ;
24 cm

Г, Д, Ђ
ГАВРИЛОВ-Јерковић, Весна
Regulacija zdravstvenog ponašanja: socijalno
kognitivna perspektiva / Vesna Gavrilov-Jerković. - Novi
Sad : Futura publikacije, 2014. - 185 str. : ilustr. ; 21 cm
ГАЈДЕ и весела Србадија : алманах / приредио
Дејан Томић. - Нови Сад : Тиски цвет, 2014. - 233 стр. :
илустр. ; 30 cm
ГАЈИЦКИ, Стојан
Obnova božijeg lika u nama / Stojan Gajicki. - Novi
Sad : MBM plas, 2014. - 187 str. ; 21 cm
GALAMBOS, László
A múlt, a jelen és a jövő szorításában : Budiszava/
Tiszakálmánfalva története : 1884-2014 / Galambos
László. - Újvidék : Forum ; Budiszava : Petőfi Sándor
Művelődési Egyesület, 2014. - 327 str. : ilustr. ; 25 cm
ГАРДНЕР, Сали
Ja, Korijander / Sali Gardner ; prevod s engleskog
Slađana Trninić. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2014. 319 str. ; 21 cm
ГАРОЊА-Радованац, Славица
Од Цариграда до Будима : аспекти српског усменог
песништва : савремена књижевност на фолклорној
матрици / Славица Гароња Радованац. - Нови Сад :
Академска књига, 2014. - 375 стр. ; 23 cm
ГАСПАРОВ, Михаил Леонович
Занимљива Грчка / Михаил Гаспаров ; с руског
превела Радмила Мечанин. - Сремски Карловци ; Нови
Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2014.
- 443 стр. : илустр. ; 23 cm
ГЕДЛ, Карло
Istorijski razvoj komunalne infrastrukture grada
Kikinde / Karlo Gedl. - Kikinda : Istorijski arhiv, 2013. 204 str. : ilustr. ; 24 cm
ГЕРИЋ, Катарина
Grafički materijali : praktikum za vežbe / Katarina
Gerić, Miljana Prica, Rastko Milošević. - Novi Sad : FTN
[i. e.] Fakultet tehničkih nauka, 2014. - 185 str. : ilustr. ; 24
cm
ГЛАДОВИЋ, Павле
Organizacija drumskog saobraćaja / Pavle Gladović.
- 2. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2014. - 227
str. : ilustr. ; 24 cm
ГОНЧАРОВ, Иван Александрович
Изабрана дела / Иван Александрович Гончаров
; приредио Витомир Вулетић. - Сремски Карловци ;
Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића,
2014. - 632 стр. ; 23 cm
ГОЧМАНАЦ, Милован
Племенитост поетике елегичног симболизма
: о књижевном делу Недељка Терзића / Милован
Гочманац. - Лаћарак : AM graphic, 2014. - 380 стр. ; 21
cm
GRAĐA za Leksikon pisaca Jugoslavije. Tom 6, P /
[glavni urednik Ljiljana Pešikan-Ljuštanović]. - Novi Sad :
Matica srpska, 2014. - 495 str. ; 29 cm
ГРАНДИЋ, Радован
Превенција наркоманије / Радован Грандић, Марта
Дедај, Јована Д. Јоковић. - Нови Сад : Педагошко
друштво Војводине, 2014. - 101 стр. : илустр. ; 24 cm
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ГРАНДИЋ, Радован
Прилози естетском васпитању / Радован Грандић,
Јована Д. Јоковић. - 3. допуњено изд. - Нови Сад :
Педагошко друштво Војводине, 2014. - 270 стр. ; 24 cm
ГРАНДИЋ, Радован
Теорија физичког васпитања / Радован Грандић,
Јована Д. Јоковић. - 3. допуњено и проширено изд. Нови Сад : Педагошко друштво Војводине, 2014. - 173
стр. : илустр. ; 24 cm
ГРИГОРИЈЕ Палама, свети
Полемичка слова. (1-3) / Свети Григорије Палама
; са грчког изворника превео С. Јакшић. - Нови Сад :
Беседа, 2014. - 373 стр. ; 21 cm

ГРИГОРИЈЕ Палама, свети
Полемичка слова. (4-7) / Свети Григорије Палама
; са грчког изворника превео С. Јакшић. - Нови Сад :
Беседа, 2014. - 461 стр. ; 21 cm
ГРИГОРИЈЕ Палама, свети
Посланице / Свети Григорије Палама ; са грчког
изворника превео С. Јакшић. - Нови Сад : Беседа, 2014.
- 412 стр. ; 21 cm
ГРУБИЋ-Нешић, Лепосава
Razvoj ljudskih resursa / Leposava Grubić-Nešić.
- Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2014. - 242 str. :
ilustr. ; 24 cm
GRUIČIĆ, Zoran
Creative empathy : using compassion consciously
in order to help others / Zoran Gruičić, Dušan Gruičić ;
[translation into English Dušan Đurović]. - 1st English ed.
- Novi Sad : Yutopag, 2014. - 134 str. ; 21 cm
ГРУЈИЋ, Вељко
Троскок у вис / Вељко Грујић - Веџа. - 2. допуњено
изд. - Инђија : Народна библиотека “Др Ђорђе
Натошевић”, 2014. - 254 стр. : илустр. ; 21 cm
GRUPA poeziranje : pesme pobednika 4. evropskog
Fejsbuk pesničkog festivala / [urednik Radovan Vlahović].
- Novo Miloševo : Banatski kulturni centar, 2014. - 64 str.
; 21 cm
GUARESCHI, Giovannino
Egy év don Camillóval. Tavasz / Giovannino
Guareschi ; [fordítás Dobosiné Rizmayer Rita]. - Novi Sad
: Agapé, 2014. - 127 str. : ilustr. ; 20 cm

ГУДОВИЋ, Зоран
Искушења детињства / Зоран Гудовић. - Сремска
Митровица : Висока школа струковних студија за
васпитаче и пословне информатичаре “Сирмијум”,
2014. - 63 стр. : илустр. ; 24 cm
ГУНДУЛИЋ, Иван
Џиво Гундулић / приредила Злата Бојовић. - Нови
Сад : Издавачки центар Матице српске, 2014. - 375 стр.
; 24 cm

ДАВИД
Ретки траже ретке / Давид. - Рума : Српска књига
М, 2014. - 120 стр. ; 27 cm
ДАВИДОВ, Динко
Иконописци српских сеоба = The icon painters
of the Serbian migration / Динко Давидов ; [превод на
енглески Ангелина Чанковић Поповић]. - Петроварадин
: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture ; Нови
Сад : Прометеј, 2014. - 260 стр. : илустр. ; 21 cm
ДАМЊАНОВИЋ, Дејана
Dnevnik za trudnice / Dejana Damnjanović, Maja
Petrić i Ivana Horvat. - Subotica : D. Damnjanović : M.
Petrić : I. Horvat, 2014. - 90 str. : ilustr. ; 21 cm
DIGITALNE medijske tehnologije i društvenoobrazovne promene 3 / [urednici] Dubravka Valić
Nedeljković, Dejan Pralica. - Novi Sad : Filozofski
fakultet, 2013. - 369 str. : ilustr. ; 24 cm
ДОБРОВОЉСКИ, Милан
Kad život propeva / Milan Dobrovoljski - Rančer. Maglić : M. Dobrovoljski, 2014. - 136 str. ; 20 cm
ДОБРОВОЉСКИ,
Милан
Kocana, ljubavi i srećo moja / Milan Dobrovoljski Rančer. - Maglić : M. Dobrovoljski, 2014. - 124 str. ; 20 cm
ДОВЛАТОВ, Сергеј Донатович
Strankinja / Sergej Dovlatov ; prevela sa ruskog
Radmila Mečanin. - 2. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2014. 115 str. ; 21 cm
ДОМОЊИ, Павел
Ruža u križu / Pavel Domonji. - Novi Sad :
Vojvođanska politikološka asocijacija, 2014. - 111 str. ; 24
cm
ДОРИЋ, Кристина
Sebe mi vrati / Kristina Dorić. - Bačka Palanka :
Književni klub “Dis”, 2014. - 65 str. ; 22 cm

ДОРОСЛОВАЧКИ, Стеван
Lovac i pas : s ljubavlju i znanjem do uspeha / Stevan
Doroslovački ; [ilustracije Ljubomir Sopka]. - Kruščić :
Panonske niti, 2014. - 239 str. : ilustr. ; 24 cm
DÔCHODCOVSKÉ roky v Hložanoch : (1983-2013)
: ---k jubileu / [autori textov Ondrej Pavčok ... et al.]. Hložany : Miestna organizácia penzistov a invalidov práce,
2013. - 48 str. : ilustr. ; 24 cm
ДРАГАШ, Немања
Обећани свемир / Немања Драгаш. - Врбас :
Културни центар Врбас : Фестивал поезије младих,
2014. - 51 стр. ; 21 cm
ДРАКИЋ, Драгиша
Кривично право и вештак психијатар / Драгиша
Дракић. - Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, 2014. - 166 стр. ; 18
cm
ĎURČOK, Pavel Š.
Veršovník / Pavel Š. Ďurčok. - Zrenjanin : P. Durčok,
2014. - 45 str. ; 21 cm
ЂАЧАНИН, Миленко
Земун је то, баћо мој / Миленко Ђачанин. Лаћарак : AM graphic, 2014. - 62 стр. : илустр. ; 23 cm
ЂОРЂЕВИЋ, Драгољуб Б.
Сирово борово: социолошка генеза прешевског
Цакановца / Драгољуб Б. Ђорђевић, Славољуб
Узуновић, Владан Петровић. - Нови Сад : Прометеј ;
Ниш : Машински факултет, 2014. - 203 стр. : илустр. ;
24 cm
ЂОРЂЕВИЋ, Часлав
Књижевност и граматика : приручник за први
разред гимназија и средњих стручних школа / Часлав
Ђорђевић, Оливера Радуловић, Мирјана Грдинић. - 2.
изд. - Нови Сад : Венцловић, 2014. - 393 стр. : илустр.
; 24 cm
ЂУКИЋ, Драгутин А.
Смисао и сврсисходност / Драгутин А. Ђукић. Нови Сад : Будућност, 2013. - 161 стр. ; 20 cm
ЂУРЂЕВ, Бранислав
Географија становништва : практикум / Бранислав
Ђурђев, Даниела Арсеновић. - Нови Сад : Природноматематички факултет, Департман за географију,
туризам и хотелијерство, 2014. - 87 стр. : илустр. ; 30
cm
ЂУРИЋ, Душан
Тихи зов мале реке : песме / Душан Ђурић. - 1. изд.
- Доњи Петровци : Д. Ђурић, 2014. - 123 стр. ; 21 cm

Е, Ж, З
EGY patrícius a titok kapujában : tanulmányok
és dokumentumok Herczeg Ferenc születése 150.
évfordulójának tiszteletére / [szerkesztette] Mák Ferenc. Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2014. - 262
str. : ilustr. ; 23 cm
ЕДИКТ = Edict : заједничка културна баштина,
као последица Миланског едикта, у туристичкој
презентацији = Közös kulturális öröségünk mint a
Milánói Ediktum következménye, megjelenése turisztikai
eseményekban = Common cultural heritage, as a
consequence from Edict of Milan, implementedin tourist
presentation / [цртежи Мирјана Могин]. - Нови Сад
: Музеј Војводине, 2014. - 168 стр. : илустр. ; 25 cm
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ЕРОР, Горан
Није лако Сремац бити : збирка песама / Горан
Ерор. - Ривица : Завичајно друштво Фрушкогорје, 2014.
- 53 стр. : илустр. ; 21 cm
ЕЦИ пеци пец : избор народних умотворина
: методички обрађена лектира за I разред основне
школе / [уредник Далиборка Пурић ; илустратор Брана
Николић]. - Пожега : Епоха, 2014. - 52 стр. : илустр. ;
20 cm
ЖЕНСКА читанка / приредила Вера Копицл.
- Нови Сад : Академска књига : СШ “Светозар
Милетић”, 2013. - 355 стр. : илустр. ; 23 cm
ЖИВАНОВ, Мирјана
Homeopatska medicina : principi / Mirjana Živanov,
Andreas Kelemen. - 1. izd. - Novi Sad : M. Živanov, 2013.
- 105 str. : ilustr. ; 21 cm
ZATVORENO-otvoreno: društveni i kulturni kontekst
u Vojvodini 2000-2013 : zbornik tekstova / uredila
Aleksandra Đurić Bosnić. - Petrovaradin : Centar za
interkulturnu komunikaciju, 2014. - 183 str. ; 23 cm
ZBIRKA zadataka iz Osnova elektrotehnike 1 za
mehatroniku / Nikola Đurić ... [et al.]. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2014. - 89 str. : ilustr. ; 24 cm
ZBIRKA zadataka iz fizike : za studente
elektrotehnike / M. [Miljko] Satarić ... [et al.]. - 1. izd.
- Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2014. - 250 str. :
ilustr. ; 24 cm
ЗИСКИНД, Патрик
Parfem : hronologija jednog zločina / Patrik Ziskind
; sa nemačkog preveo Zlatko Krasni. - 5. izd. - Novi Sad :
Solaris, 2014. - 273 str. ; 19 cm
ЗРЕЊАНИНСКИ ватромет : 30 писаца за децу
/ приредили Бранко Стевановић, Игор Коларов ;
[илустрације Младен Анђелковић]. - Зрењанин :
Градска библиотека “Жарко Зрењанин”, 2014. - 52 стр. :
илустр. ; 20 cm

И, Ј, К
ИВКОВ, Перица
Војводина у срцу / Перица Ивков ; [илустрације
Миша Лазић]. - Нови Сад : Тиски цвет, 2014. - 34 стр. :
илустр. ; 21 cm
ИНКЛУЗИВНО образовање : развојни правци
и перспективе : тематски зборник. - Нови Сад :
Филозофски факултет, 2014. - 164 стр. : илустр. ; 24 cm
INTERNATIONAL Symposium on Exploitation of
Renewable Energy Sources (6 ; 2014 ; Subotica)
Proceedings / 6th International Symposium on
Exploitation of Renewable Energy Sources EXPRES 2014,
Subotica, Serbia, March 27-29, 2014. - Subotica : Subotica
Tech ; Budapest : Óbuda University, 2013. - 132 str. : ilustr.
; 30 cm
ISPÁNOVICS Csapó, Julianna
A jugoszláviai magyar irodalom 2004. évi
bibliográfiája / Ispánovics Csapó Julianna. - Újvidék :
Bölcsészettudományi Kar = Novi Sad : Filozofski fakultet,
2014. - 250 str. ; 24 cm
ISTVÁN, Márta
German bourgeois families of Groß-Kikinda before
World War II / Martha Istvan ; [translation from the
Serbian language Sonja Kovačević, Tatjana Tatić]. Kikinda : M. Istvan, 2014. - 185 str. : ilustr. ; 23 cm
ИСТОРИЈА Србије = The History of Serbia /
[Жељко Фајфрић ... и др.]. - 3. изд. - Бањалука : Влада
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Републике Српске ; Београд : Министарство просвете,
науке и технолошког развоја ; Источно Сарајево : Град
; Нови Сад : Српски културни круг ; Бијељина : С
културни круг, 2014. - 640 стр., [264] стр. с таблама ;
35 cm

ЈАНКОВИЋ, Иван
Физичко васпитање : збирка активности за рад
у припремној групи : приручник за васпитаче / Иван
Јанковић, Илона Прусина ; [илустрације Валентина
Арамбашић]. - 1. доштампано изд. - Нови Сад : Stylos
art, 2014. - 218 стр. : илустр. ; 24 cm
ЈАНКОВИЋ, Милош
Посветник / Милош Јанковић. - Врбас : Народна
библиотека “Данило Киш”, 2014. - 93 стр. ; 21 cm
ЈЕВРЕМОВИЋ, Весна
Rečnik statističkih termina / Vesna Jevremović. - Novi
Sad : Univerzitet, Univerzitetski centar za primenjenu
statistiku, 2014. - 318 str. ; 25 cm
ЈЕРЕМИЋ, Љиљана
Глобализација и доба економске кризе / Љиљана
Јеремић, Владимир Џамић. - Нови Сад : Мало
историјско друштво, 2014. - 131 стр. ; 22 cm
JEREMIĆ, Ljiljana
Globalization and the age of economic crisis /
Ljiljana Jeremić, Vladimir Džamić ; [translated by Dušan
Pavlović]. - Novi Sad : Malo istorijsko društvo, 2014. - 127
str. ; 22 cm
ЈОВАНОВИЋ, Бојан
Памћење и самозаборав / Бојан Јовановић. - Нови
Сад : Orpheus, 2014. - 346 стр. ; 18 cm
ЈОВАНОВИЋ, Бошко
Осмех подле ироније : песме / Бошко Јовановић. Петроварадин : Футура ; Беочин : КУД “Бриле”, 2014.
- 84 стр. ; 24 cm
ЈОВАНОВИЋ, Зоран Т.
Драматуршки огледи / Зоран Т. Јовановић. - Нови
Сад : Позоришни музеј Војводине, 2014. - 432 стр. :
илустр. ; 24 cm
ЈОВАНОВИЋ, Милена
Жубори моје душе / Милена Јовановић. Поновљено и допуњено изд. - Зрењанин : М.
Јовановић, 2014. - 160 стр. : фотогр. ; 20 cm
ЈОВАНОВИЋ-Змај, Јован
Ала је леп овај свет : изабране песме : методички
обрађена лектира за I разред основне школе / Јован
Јовановић Змај ; [илустратор Брана Николић]. - Пожега
: Епоха, 2014. - 48 стр. : илустр. ; 20 cm
ЈОКАНОВИЋ, Владимир Т.
Slavko Obadov : profesor na strunjačama / Vladimir
T. Jokanović. - Novi Sad : Fakultet sporta i fizičkog
vaspitanja, 2014. - 103 str. : ilustr.

ЈОЊЕВ, Ненад
Borac na raskrsnici milenijuma : život i rad FK Borac
iz Zrenjanina 1996-2011 / Nenad Jonjev. - Zrenjanin :
Kulturni centar, 2014. - 59 str. : ilustr. ; 25 cm
KA većoj otvorenosti zakonodavnih procesa u
zemljama Zapadnog Balkana / [urednik Vladimir Ilić ;
prevod Maja Jerković]. - Zrenjanin : Centar za razvoj
civilnog društva, 2014. - 256 str. : ilustr. ; 23 cm
КАДУМ-Бошњак, Сандра
Darovitost u nastavi / Sandra Kadum-Bošnjak, Dejan
Hozjan. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za
obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov”, 2014. - 259 str. ;
23 cm
КАСАС, Савас
Значајни медицински центри антике Епидаур
и Коринт : кад је медицина била још у служби Бога
/ Savas Kasas, Reinhard Struckmann ; [преводилац
Драгица Помана]. - 2. изд. - Нови Сад : Савез друштава
Војводине за борбу против рака : Ординација
“Велисављев”, 2014. - 37, [18] стр. : илустр. ; 21 cm

KATONA, Edit
Metafora és vidéke : tanulmányok a kognitív
nyelvészet és az írásbeli szövegalkotás vizsgálata köréből
/ Katona Edit ; [ilustracije Oto Orčik]. - Novi Sad :
Filozofski fakultet = Újvidék : Bölcsészettudományi Kar,
2014. - 246 str. : ilustr. ; 21 cm
KELEMAN, Gabriela
Sinteze bibliografice de pedagogie preşcolarǎ /
Gabriela Keleman. - Vârşeţ : Visoka škola strukovnih
studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov”, 2014. 255 str. ; 24 cm
КЕТЕРВУД, Фред
Svetlo, so i poslovni svet / Fred Ketervud ; [prevod
Jelena Bogdanović]. - Novi Sad : Biznisnova, 2014. - 67
str. ; 15 x 20 cm
КИЛХАМ, Кристофер
Pet Tibetanaca : lake i jednostavne vežbe za
održavanje zdravog, vitalnog i snažnog organizma
/ Kristofer S. Kilham ; prevod sa engleskog Tatjana
Milosavljević. - 5. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2014. - 135
str. : ilustr. ; 21 cm
KOVAČ, Antun
Pisma, ljubav, vino i kavica / Antun Kovač. - Subotica
: Matica hrvatska, 2014. - 164 str. ; 24 cm

KOVAČ, Viktorija
Vojvodina - miesto významných Sloveniek / [autorski
tim Viktorija Kovač, Jana Radaković]. - Bački Petrovac :
Akademija ženskog preduzetništva, 2013. - 37 str. : ilustr.
; 21 cm
КОВАЧ, Вилмош
Global G. A. P. : ver. 4.0. : priručnik za
proizvođače voća i povrća = kézikönyv a zöldség- és
gyümölcstermesztők részére / [autori Vilmos Kovács, Tibor
Huszka, Hajnalka Kovács Sárkány]. - Senta : Udruženje
baštovana = Zenta : Kertészek Egyesülete, 2014. - 103 str.
: ilustr. ; 21 cm
КОВАЧЕВ, Јасмина
Preobrazite svoje slabosti u snagu : uvod u
razumevanje emocija i tehnike emocionalne slobode /
Jasmina Kovačev ; [ilustracije Majk Svejm]. - Novi Sad :
Udruženje za unapređenje životnih dostignuća, 2014. - 212
str. : ilustr. ; 21 cm
КОЉАНИН, Драгица
Изграђивање идентитета : историја Југославије
у уџбеницима за основне школе у Србији 1929-1952 /
Драгица Кољанин. - Нови Сад : Филозофски факултет,
Одсек за историју, 2014. - 359 стр. : илустр. ; 24 cm
KOMPETENCIJE učitelja za identifikaciju i rad sa
darovitim učenicima : radovi sa projekta / [uređivački
odbor A. Ilica ... et al.]. - Vršac : Visoka škola strukovnih
studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov”, 2014. 121 str. ; 24 cm
КОНСТАНТИНУ, Георгије Н.
Теорија и пракса црквене музике / Георгије Н.
Константину ; [превод Гордана Благојевић]. - Нови Сад
: Беседа ; Београд : Православни богословски факултет,
Институт за теолошка истраживања, 2014. - 260 стр. :
илустр. ; 24 cm
КОЧИШ, Владимир
Теби од мене : љубавне песме за понети /
Владимир Кочиш. - Нови Сад : В. Кочиш, 2014. - 79
стр. ; 21 cm
КОШ, Ерих
Novosadski pokolj / Erih Koš. - Novi Sad : Jevrejska
opština, 2014. - 128 str. ; 25 cm
КРЕСОВИЋ, Душан П.
Trag puža u predvečerje / Dušan Pavle Kresović. Temerin : Enigma plus, 2014. - 162 str. ; 24 cm
КРСТЕСКА, Снежана
Извор из душе / Снежана Крстеска. - Сремски
Карловци : Бранково коло, 2014. - 74 стр. ; 21 cm
KYSÁČ : 1773-2013 : zborník prác / zostavil Vladimír
Valentík. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské
centrum : Matica slovenská v Srbsku ; Kysáč : Rada
Miestneho spoločenstva, 2013. - 861 str. : ilustr. ; 25 cm
KUBÍKOVÁ, Eliška
Etické aspekty malignít u detí / Eliška Kubíková. - 1.
vyd. - Bački Petrovac : Akva rojal, 2014. - 87 str. : tabele ;
23 cm

Л, Љ, М
ЛАЗИЋ, Љиљана
Јерменска црква у Новом Саду : избрисана
баштина / Љиљана Лазић. - Нови Сад : Музеј града
Новог Сада, 2014. - 224 стр. : илустр. ; 24 cm
ЛАТИН, Владимир
Rođen da voli / Vladimir Latin. - Inđija : Zavičajno
društvo “Đorđe Vojnović”, 2014. - 69 str. ; 21 cm
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LEKSIKON podunavskih Hrvata - Bunjevaca i
Šokaca. [Knj.] 12, K-Knj / [glavni urednik Slaven Bačić]. Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2013. - V, 204 str.
: ilustr. ; 24 cm
ЛЕРНЕТ-Холенија, Александер
Mars u ovnu / Aleksander Lernet-Holenia ; preveo s
nemačkog Relja Dražić. - Novi Sad : Futura publikacije,
2014. - 198 str. ; 21 cm
ЛЕРНЕТ-Холенија, Александер
Steg / Aleksander Lernet-Holenia ; preveo s nemačkog
Relja Dražić. - Novi Sad : Futura publikacije, 2014. - 309
str. ; 21 cm
ЛИВЕРСЕЈЏ, Тони
Od Birkeroda do Beograda - i nazad / Toni Liversejdž
; preveo s danskog Predrag Crnković. - 1. izd. - Novi Sad :
Adresa, 2014. - 198 str. : ilustr. ; 20 cm
LOVRA, Éva
Szabadka urbanizmusa és építészete a második
világháború után : (1945-1975) / Lovra Éva. - Újvidék
: Forum ; Szabadka : Vajdasági Magyar Tudományos
Társaság, 2014. - 161 str. : ilustr. ; 22 cm
ЛОЗИЋ, Семко
Sigurna škola iz perspektive nastavnika / Semko
Lozić. - Novi Sad : Pedagoško društvo Vojvodine, 2013. 167 str. : autorova slika ; 23 cm
ЛУЧИЋ, Љиљана
Finansije / Ljiljana Lučić. - 3. izd. - Novi Sad : Visoka
tehnička škola strukovnih studija, 2014. - 275 str. : ilustr. ;
24 cm
ЉУБОЈЕВ, Надежда
Правна заштита компјутерског програма са
основама ауторског и патентног права / Надежда
Љубојев, Синиша Варга. - Зрењанин : Технички
факултет “Михајло Пупин”, 2014. - 243 стр. ; 24 cm
МАКСИМОВИЋ, Десанка
Ако је веровати мојој баки : изабране бајке :
методички обрађена лектира за I разред основне школе
/ Десанка Максимовић ; [илустратор Брана Николић]. Пожега : Епоха, 2014. - 63 стр. : илустр. ; 20 cm
МАКСИМОВИЋ, Десанка
Десанка Максимовић / приредио Станиша
Тутњевић. - Нови Сад : Издавачки центар Матице
српске, 2014. - 403 стр. ; 24 cm
МАЛБАША, Радомир
Antioksidativna svojstva kombuha proizvoda :
monografija / Radomir Malbaša. - Novi Sad : Tehnološki
fakultet, 2014. - 80 str. : ilustr. ; 25 cm
МАЛЕНИЦА, Антун
Ствари божанског права у римском
претхришћанском периоду / Антун Маленица. - Нови
Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност,
2014. - 100 стр. ; 24 cm
МАЛЕШЕВ, Петар
Hidroprenosnici u mehanizaciji. Deo 2 / P. Malešev.
- Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2014. - 152 str. :
ilustr. ; 24 cm
МАНАСИЈЕВИЋ, Стела
У речи ћеш се препознати / Стела Манасијевић. Сремски Карловци : Бранково коло, 2014. - 60 стр. ; 21
cm
МАНДИЋ, Марија
Kuvarski dnevnik bebe Marte : uvođenje nemlečne
dohrane i uobročavanje odojčeta / Marija Mandić. - 2.
dopunjeno izd. - Subotica : M. Mandić, 2014. - 150 str. :
ilustr. ; 21 cm
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МАРИЋ-Ђорђевић, Ксенија
Америкен стар пај : (Балкануша у транзицији) /
Ксенија Марић Ђорђевић. - Сомбор : Културни центар
“Лаза Костић”, 2014. - 190 стр. ; 19 cm

МАРИЋ, Раденко
Пословно комуницирање : основни појмови и
принципи / Раденко Марић. - Сремска Каменица :
Универзитет Едуконс, 2014. - 170 стр. : илустр. ; 24 cm
МАРИЧИЋ, Ђуро
Stvaranje nove Evrope : prvi evropski roman / Đuro
Maričić. - Novi Sad : Prometej, 2014. - 346 str. ; 21 cm
МАРЈАНОВИЋ, Здравко
Tužna zemlja i godine nade / Zdravko Marjanović.
- Bačka Topola : Društvo za toleranciju, 2014. - 388 str. :
ilustr. ; 24 cm
МАРКОВ-Шпановић, Мила
Imam ja vrijeme za nas / Mila Markov-Španović. Sremska Mitrovica : M. Markov-Španović, 2014. - 100 str.
; 21 cm
МАРКОВИЋ, Лазар
Од фигурације до апстракције Павла Јовановића
/ [текст] Лазар Марковић. - Библиофилско изд. - Нови
Сад : Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка
Мамузића, 2014. - 185 стр. : репродукције ; 25 cm
МАРКОВИЋ, Милан
Drame / Milan Marković ; pogovor Svetislav Jovanov.
- Irig : Srpska čitaonica, Fond “Borislav Mihajlović
Mihiz”, 2014. - 176, 178 str. ; 18 cm
МАРКОВИЋ, Слободан И.
Bezbednost : tradicionalna i kritička shvatanja /
Slobodan I. Marković. - Novi Sad : Fakultet za pravne
i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”, 2014. - 324 str. :
ilustr. ; 24 cm
МАРКОВИЋ-Кодер, Ђорђе
Ђорђе Марковић Кодер / приредио Драган
Бошковић. - Нови Сад : Издавачки центар Матице
српске, 2014. - 307 стр. ; 24 cm
МАРЧЕТИЋ, Дарко
Programabilni logički kontroleri i komunikacioni
protokoli u elektroenergetici / Darko P. Marčetić, Marko A.
Gecić, Boris P. Marčetić. - 2. izd. - Novi Sad : FTN [i. e.]
Fakultet tehničkih nauka, 2014. - 256 str. : ilustr. ; 24 cm
МАТИЦКИ, Миодраг
Стеријина барока / Миодраг Матицки. - Вршац :
Угао, 2014. - 48 стр. ; 21 cm
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI tanulmány a szabadkai
székhelyű magyar nyelven (is) oktató állami alapítású
egyetemről / [szerzők Beretka Katinka ... [et al.] ;
szerkesztette Beretka Katinka]. - Zenta : Pro Scientia
Naturae Alapítvány, 2013. - 178 str. : ilustr. ; 30 cm

МЕДАКОВИЋ, Дејан
Фрушкогорски манастири : по тексту изговореном
у телевизијском серијалу Фрушкогорски манастири /
Дејан Медаковић ; [фотографије Алекса Плачков ... и
др.]. - 2. изд. - Нови Сад : Прометеј, 2014. - 648 стр.,
[12] стр. с таблама : илустр. ; 13 x 14 cm
МЕДЄШИ, Любомир
Часокрок : приповедки з рускей старини /
Любомир Медєши. - 1. вид. - Нови Сад : Руске слово,
2014. - 92 стр. ; 21 cm
МЕЂУНАРОДНА интердисциплинарна стручнонаучна конференција Васпитно-образовни и спортски
хоризонти (6 ; 2013 ; Суботица)
Зборник резимеа / 6. међународна
интердисциплинарна стручно-научна конференција
“Васпитно-образовни и спортски хоризонти”,
Суботица, 10. и 11. мај 2013. год. = Collected abstracts /
6th International Interdisciplinary Professional Scientific
Conference “New horizons in education, culture and
sports”, Subotica, 10-11 May, 2013 ; [уредник Веселин
Бунчић]. - Суботица : Висока школа струковних студија
за образовање васпитача и тренера, 2014. - 409 стр. :
илустр. ; 25 cm
МЕЂУНАРОДНА научно стручна конференција
Екологија у служби одрживог развоја (1 ; 2013 ;
Андревље)
Зборник радова / Међународна научно стручна
конференција Екологија у служби одрживог развоја,
Фрушка гора, Андревље, 26-28. септембар 2013.
године = Proceedings / International Scientific and
Specialist Conference Ecology in Servise of Sustainable
Development, Fruška Gora, Andrevlje, 26th-28th.
September 2013. ; [уредник Драгутин Зеленовић]. - 1.
изд. - Нови Сад : Међународна технолошко-менаџерска
академија, 2014. - 176 стр. : илустр. ; 30 cm
МЕЂУНАРОДНА научно-стручна конференција
Методички дани (2013 ; Кикинда)
Компетенције васпитача за друштво знања :
тематски зборник / Међународна научно-стручна
конференција Методички дани 2013, Кикинда. Кикинда : Висока школа струковних студија за
образовање васпитача, 2014. - 375 стр. : илустр. ; 24 cm
МЕЂУНАРОДНО саветовање Ризик и безбедносни
инжењеринг (9 ; 2014 ; Копаоник)
Зборник радова / 9. међународно саветовање
Ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник, 1-8.
фебруар 2014 ; [организатори] Висока техничка
школа струковних студија у Новом Саду [и] Факултет
техничких наука Универзитета у Новом Саду,
Департман инжењерства животне средине. - Нови Сад :
Висока техничка школа струковних студија, 2014. - 526
стр. : илустр. ; 29 cm
МЕЛВИНГЕР, Јасна
S tekuće trake 20. veka / Jasna Melvinger. - 1. izd. Novi Sad : Orpheus, 2013. - 256 str. ; 18 cm
МИЛАНОВИЋ, Гордана
Дневник са хаџилука / Гордана Милановић. - 2. изд.
- Лужнице : Ризница, 2014. - 77 стр. : илустр. ; 21 cm
МИЛИН, Стојанка
Сунце у очима / Стојанка Милин. - Житиште :
Библиотека “Бранко Радичевић”, 2014. - 84 стр. ; 21 cm
MILK business od njive do krava(te) / [autori
Dovijarov Dušica ... et al.]. - Subotica : European-cert,
2014. - 99 str. ; 21 cm

МИЛОСАВЉЕВИЋ, Бранко
Јава и интернет програмирање / Бранко
Милосављевић, Милан Видаковић. - 3. izd. - Нови Сад
: Факултет техничких наука, 2014. - X, 290 str. : ilustr. ;
24 cm
МИЛОШЕВИЋ, Миленко
Сновиђења и привиђење / Миленко Милошевић. Бачки Маглић : М. Милошевић, 2014. - 160 стр. ; 21 cm
МИЉЕВИЋ, Милан Д.
100 година страдања и прогона српскога народа /
Милан Д. Миљевић. - Ветерник : М. Миљевић, 2014. 230 стр. : илустр. ; 24 cm
МИРКОВ, Данијел
Плаво бели воз / Данијел Мирков. - Нови Сад :
Мала велика књига, 2014. - 160 стр. ; 20 cm

МИТРОВИЋ, Љубиша Р.
Геополитичка транзиција Балкана : социолошки
огледи = The geopolitical transition of the Balkan :
sociological essays / Љубиша Р. Митровић. - Нови Сад :
Прометеј, 2014. - 186 стр. ; 20 cm
МИЦИЋ, Милан
Развитак нових насеља у Банату : (1920-1941) /
Милан Мицић. - Нови Сад : Војвођанска академија
наука и уметности, 2013. - 582 стр. ; 24 cm
МРКАЈИЋ, Милован
Благост ишчекивања / Милован Мркајић. - Ново
Милошево : Банатски културни центар, 2014. - 48 стр.
; 21 cm
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ симпозијум Кашаљ као
дијагностички и терапијски проблем (1 ; 2014 ; Нови
Сад)
Kašalj kao dijagnostički i terapijski problem : zbornik
radova / Prvi multidisciplinarni simpozijum, Novi Sad, 5.
april 2014. ; urednik Slobodan M. Mitrović. - Novi Sad :
Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, 2014.
- 140 str. : ilustr. ; 24 cm
МУМОВИЋ, Гордана
Praktikum iz medicinskih osnova poremećaja glasa i
govora / autori Gordana Mumović, Slobodan M. Mitrović
i Rajko M. Jović ; saradnice Tanja Arbutina i Mila
Veselinović. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2014. - 60
str. : ilustr. ; 24 cm
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Н, Њ, О
НАГАЧ, Мирослав
Бомбел : приповедки зоз Лемковини (Горнїци) /
Мирослав Нагач ; зоз польского преложели Александер
Мудри и Томаш Квока. - Нови Сад : Руске слово, 2014.
- 118 стр. ; 22 cm
NASILJE nije ok : obezbedimo bezbedne škole. Zrenjanin : Lokalna akcija, 2014. - 32 str. : ilustr. ; 25 cm
НАУЧНО-стручни симпозијум Наука и карате спорт
(14 ; 2013 ; Нови Сад)
Nauka i karate sport : zbornik radova sa naučnostručnog simpozijuma [sa temom] “Vrednosne
karakteristike takmičenja u karate sportu”, 07. 12. 2013,
[Novi Sad] / [organizatori] Karate savez Vojvodine [i]
Fakultet za sport i turizam Novi Sad ; [urednik Strahinja
Tepavčević]. - Novi Sad : Karate savez Vojvodine, 2014. 124 str. : ilustr. ; 20 cm
НАЦИОНАЛНА конференција Информационокомуникациона технологија у настави (1 ; 2013 ; Нови
Сад)
[Zbornik radova sa prve nacionalne konferencije]
Informaciono-komunikaciona tehnologija u nastavi,
Novi Sad, 2013 / priredili Slobodan Popov, Marina
Petrović. - Novi Sad : Agencija za obrazovanje “Marina i
Jovan” : Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i
informatike, 2014. - 124 str. : ilustr. ; 24 cm

NOVÁ slovenská vojvodinská dráma 2 /
[dramaturgická úprava, úvod a obsahy hier Katarína
Mišíková Hitzingerová : doslov napísal Vladimír Valentík].
- Pivnica : Ochotnícke divadlo Janka Čemana ; Báčsky
Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2014. - 340
str. : ilustr. ; 23 cm
НОВИКОВ, Предраг
Crnica / Predrag Novikov. - Novi Sad : P. Novikov,
2014. - 86 str. : fotogr. ; 20 cm
NOVIKOV, Predrag
Black soil / Predrag Novikov. - Novi Sad : P. Novikov,
2014. - 86 str. : fotogr. ; 20 cm
OGNJENOVIĆ, Vida
Hűtlenek : regény / Vida Ognjenović ; [fordította
Orovec Krisztina]. - Újvidék : Forum, 2013. - 175 str. ; 20
cm
ОГРИЗОВИЋ, Ненад
Više (od) novca / Nenad Ogrizović. - Vršac : N.
Ogrizović, 2014. - 136 str. ; 20 cm
ÓZER, Ágnes
Volt egyszer egy Újvidék : adalékok Újvidék
társadalomtörténetéhez / Ózer Ágnes. - 2. kiad. - Újvidék :
Forum, 2014. - 135 str. : ilustr. ; 23 cm
ОЛЕЯР, Славомир
Нашенє : приповедки / Славомир Олеяр. - 1. вид. Нови Сад : Руске слово, 2014. - 256 стр. ; 21 cm
ОРЛОВ, Џудит
Pozitivna energija : deset izuzetnih saveta za
preobražavanje umora, stresa i straha u energiju, snagu
i ljubav / Džudit Orlov ; [prevod s engleskog Tatjana
Milosavljević]. - 4. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2014. - 319
str. ; 22 cm
ОТЕЦЬ Стефан Пíткаа
о. Стефан Пíтка : життя, присвячене Богу í народу
/ зíбрав í зредагував Петро Ляхович. - Кула : Рíдне
слово, 2014. - 104 стр. : илустр. ; 24 cm

П, Р, С

НЕВИЛ, Кетрин
Osmica / Ketrin Nevil ; prevela Mirjana Živković. - 2.
izd. - Novi Sad : Solaris, 2014. - 487 str. ; 20 cm
НЕМЕТ, Арпад
Breskvica / Arpad Nemet. - Novi Sad : Gradska
organizacija slepih, 2014. - 344 str. ; 21 cm
НЕМЕТ, Леонард
Радост и лепота даривања : поводом деведесет
година постојања Црвеног крста Бачке Паланке /
Леонард Немет. - Бачка Паланка : Логос, 2014. - 108
стр. : илустр. ; 20 cm
НИЋИН, Даница
Pesme u slavu izbavitelja / Danica Nićin. - Ruma :
Srpska knjiga M, 2014. - 132 str. ; 20 cm
НИШАВИЋ, Рале
Јаворове воде / Рале Нишавић. - Нови Сад :
Бистрица, 2014. - 62 стр. ; 21 cm
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ПАВЛОВИЋ, Милан Д.
Integrisani menadžment sistemi / Pavlović D. Milan. Zrenjanin : Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, 2013. - XI,
436 str. : ilustr. ; 24 cm
ПАЈВАНЧИЋ, Маријана
Уставно право / Маријана Пајванчић. - 3. измењено
и допуњено изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар
за издавачку делатност, 2014. - XII, 356 стр. ; 23 cm
ПАЈИН, Биљана
Tehnologija čokolade i kakao proizvoda / Biljana
Pajin. - Novi Sad : Tehnološki fakultet, 2014. - 139 str. :
ilustr. ; 24 cm
ПАЈТИЋ, Бојан
Jemstvo / Bojan Pajtić. - Novi Sad : B. Pajtić, 2014. 136 str. ; 24 cm
ПАНИЋ, Слободан
Маријин спокој / Слободан Панић. - Нови Сад :
Прометеј, 2014. - 51 стр. ; 20 cm
ПАНТЕЛЕМОНОВ, Светозар
Песме / Светозар Пантелемонов. - Нови Сад :
Удружење за подршку особама са Даун синдромом,
2014. - 64 стр. : илустр. ; 21 cm
ПАУНОВИЋ, Добривој
Primarius dr Bogdan S. Popović : 1898-1971 /
Dobrivoj Dobrica Paunović. - Zrenjanin : Gradska biblioteka “Žarko Zrenjanin”, 2014. - 193 str. : ilustr. ; 24 cm

ПЕКАНОВИЋ, Јосип
Golub indijaner / Josip Pekanović. - Sombor : J.
Pekanović, 2014. - 92 str. : ilustr. ; 21 cm
ПЕРЕГИ, Ирис
Memorija života : biografija Branislave Branke
Dimitrijević / Iris Peregi. - Novi Sad : I. Peregi, 2014. - 159
str. : ilustr. ; 21 cm
ПЕРИЋ, Раша
Слово је моја кућа : песме / Раша Перић. - Сремски
Карловци : Културни центар : Карловачка уметничка
радионица, 2014. - 96 стр. : илустр. ; 21 cm
ПЕРОВИЋ, Миленко А.
Filozofski brevijar / Milenko A. Perović. - Novi Sad :
Filozofski fakultet, 2014. - 267 str. ; 21 cm
PERFORMANSE i razvojne mogućnosti agrarne
industrije u AP Vojvodini : prilog regionalnoj strategiji
unapređenja agrarnog biznisa / Sofija Adžić ... [et al.]. Novi Sad : Univerzitet : Poljoprivredni fakultet ; Subotica :
Ekonomski fakultet, 2014. - VIII, 310 str. : ilustr. ; 24 cm
ПЕТРОВИЋ, Вељко
Вељко Петровић / приредио Ђорђе Деспић. - Нови
Сад : Издавачки центар Матице српске, 2014. - 415 стр.
; 24 cm
ПИРОЖКОВ, Александар
Кругови тмине / Александар Пирожков. - Нови
Сад : Прометеј, 2014. - 375 стр. ; 21 cm
ПИШТАЛО, Владимир
Tesla, portret među maskama : roman / Vladimir
Pištalo. - 6. izd. - Zrenjanin : Agora, 2014. - 420 str. ; 21
cm
ПОЛЕ, Марко
Симеон Пишчевић и његова улога у сеоби Срба
у Русију / Марко Поле. - Шид : Културно образовни
центар, 2014. - 64 стр. : илустр. ; 24 cm
ПОПОВ-Раљић, Јованка
Senzorna analiza hrane i pića / Jovanka Popov-Raljić.
- Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2013. - 339 str.
: ilustr. ; 23 cm
ПОПОВИЋ, Данко
Господари / Данко Поповић. - Рума : Панонија,
2014. - 252 стр. ; 21 cm
ПОПОВИЋ, Данко
Књига о Милутину / Данко Поповић. - Рума :
Панонија, 2014. - 217 стр. ; 21 cm
ПОПОВИЋ, Данко
Конак у Крагујевцу / Данко Поповић. - Рума :
Панонија, 2014. - 271 стр. ; 21 cm
ПОПОВИЋ, Данко
Кућа Лукића / Данко Поповић. - Рума : Панонија,
2014. - 166 стр. ; 21 cm
ПОПОВИЋ, Данко
Официри / Данко Поповић. - Рума : Панонија,
2014. - 162 стр. ; 21 cm
ПОПОВИЋ, Данко
Приповетке / Данко Поповић. - Рума : Панонија,
2014. - 382 стр. ; 21 cm
ПОПОВИЋ, Данко
Свињски ујед / Данко Поповић. - Рума : Панонија,
2014. - 238 стр. ; 21 cm
ПОПОВИЋ, Данко
Удовице / Данко Поповић. - Рума : Панонија, 2014.
- 236 стр. ; 21 cm
ПОПОВИЋ, Данко
Чарапићи / Данко Поповић. - Рума : Панонија,
2014. - 242 стр. ; 21 cm

ПОПОВИЋ, Исидора
(Пред)историја веселих позорја : комедија у Срба
пре Јована Стерије Поповића / Исидора Поповић. Нови Сад : Стеријино позорје, 2014. - 293 стр. ; 20 cm
ПОРОБИЋ, Владо
Програмибилни логички контролери и
комуникациони протоколи у електроенергетици :
примери са решењима / Владо Поробић. - Нови Сад :
Факултет техничких наука, 2014. - 163 стр. : илустр. ;
24 cm
ПРГОМЕЉА, Марија
Алтер его / Марија Пргомеља. - Сремски Карловци
: Бранково коло, 2014. - 71 стр. ; 21 cm

PREPOZNAJ nasilje u partnerskim odnosima : vodič
za mlade / [urednice Aurelija Đan, Nataša Jovanović ;
ilustracije Duško Bjeljac]. - 2. izd. - Novi Sad : Pokrajinski
sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova ;
Beograd : Autonomni ženski centar, 2014. - 57 str. : ilustr.
; 21 x 23 cm
PRIMENJENA etika / urednici Duška Franeta i
Evangelos Protopapadakis. - Novi Sad : Mediterran
publishing, 2014. - 314 str. ; 21 cm
ПРИНС, Дерек
Duhovna sila koja menja živote : izgrađuje tvoju veru
i menja tvoj život / Derek Prince ; [prevod Vesna Novaković]. - Silbaš : Syloam, 2014. - 463 str. : ilustr. ; 23 cm
ПРИРУЧНИК за активно тражење посла /
[приредили Соња Шовљански ... и др.]. - Нови Сад :
Универзитет, 2014. - 56 стр. ; 24 cm
ПРИРУЧНИК за истраживање и планирање
каријере / [приредила Соња Шовљански]. - Нови Сад :
Универзитет, 2014. - 30 стр. ; 24 cm
ПРИРУЧНИК за каријерне вештине / [приредили
Соња Шовљански ... и др.]. - Нови Сад : Универзитет,
2014. - 32 стр. ; 24 cm
PRĆIĆ, Dražen
Plemstvo Wilson / Dražen Prćić. - Subotica : Minerva,
2014. - 229 str. ; 21 cm
PSALMI / preveo i prepevao Aleksandar Birviš. Novi Sad : MBM plas, 2014. - 310 str. ; 20 cm
ПУВАЧА, Никола
Kvalitet termički obrađene hrane za životinje / Nikola
Puvača. - Novi Sad : MIL-ING, 2014. - 106 str. : ilustr. ;
24 cm
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РАДНОВИЋ, Бранислав
Marketing istraživanje / Branislav Radnović. Sremska Kamenica : Univerzitet Educons, Fakultet
poslovne ekonomije, 2014. - 265 str. ; 24 cm
RADOVIĆ, Aleksandar
Le crépuscule du libéralisme : enrichissez-les! /
Alexandre Radovic. - Novi Sad : Prometej, 2014. - 173 str.
; 21 cm
РАДОВИЋ, Душан
Душан Радовић / приредио Петар Пијановић.
- Нови Сад : Издавачки центар Матице српске, 2014. 395 стр. ; 24 cm
РАДОМАН, Миленко
Poslovno pravo / Milenko Radoman, Slobodan
Vučičević. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2014. XI, 334 str. ; 24 cm

РАДОСАВЉЕВИЋ, Јован
Косовска криза и случај Артемије / Јован
Радосављевић. - Чачак : Манастир Јежевица, 2014. - 53
стр. ; 18 cm
РАЈИЋ, Милана
Пукотина могућег : о ликовима свештеника
у романима Сеобе и Друга књига Сеоба Милоша
Црњанског / Милана Рајић. - Житиште : Библиотека
“Бранко Радичевић”, 2014. - 107 стр. ; 24 cm
РАКУЉ, Милан
Поезија у костима / Милан Ракуљ. - Сремски
Карловци : Бранково коло, 2014. - 80 стр. ; 21 cm
РАПАИЋ, Милан Р.
Projektovanje linearnih regulatora i estimatora u
prostoru stanja / Milan R. Rapaić, Zoran D. Jeličić. - 1.
izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2014. - 409 str.
: ilustr. ; 24 cm
РАШИЋ, Ђока
Зрнца прошлости Пачетина / Ђока Рашић. Темерин : Д. Станић, 2014. - 256 стр. : илустр. ; 25 cm
РЕГИОНАЛНА конференција Синтеза синергија
симбиоза, принт, 3си, дигитал (2 ; 2013 ; Нови Сад)
Mogućnosti za manjinske i lokalne medije u
vremenima promene : print i on line mediji na jezicima
manjina / II regionalna konferencija Sinteza sinergija
simbioza, print, 3si, digital. - Sremska Kamenica : Heror
media pont, 2014. - 26 str. : ilustr. ; 21 cm

32

вести – гласило бмс – април 2014

РЕЧНИК репродуктивног здравља / [ауторке
Александра Капамаџија ... [и др.]]. - Нови Сад :
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, 2014. 181 стр. : илустр. ; 16 cm
RICHNESS of culinary influences : gastronomy of
Sombor and Apatin / [authors Ivana Blešić ... [et al.] ;
translation on English Marija Nićin ; photos by Miroslav
Božin ... [et al.]]. - Novi Sad : Faculty of Sciences :
Chamber of Economy of Vojvodina, 2014. - 31 str. : ilustr.
; 21 cm
РУНИЋ, Милан
Сећање : аутобиографски роман / Милан Рунић.
- Нови Сад : Градска библиотека, 2014. - 135 стр. :
илустр. ; 21 cm
САВЕТОВАЊЕ пчелара (32 ; 2014 ; Нови Сад)
XXXII саветовање пчелара 2014, март, Нови Сад
/ [уредник Стојан Анђелковић]. - Нови Сад : Савез
пчеларских организација Војводине, 2014. - 90 стр. :
илустр. ; 21 cm
САВИЋ, Владимир
Uljna hidraulika 4. Deo 2, Primeri proračuna
hidrauličkog sistema / Vladimir Savić. - 1. izd. - Novi Sad :
Ikos, 2014. - VI, 350 str. : ilustr. ; 24 cm
САВИЋ, Петар
Пријатељ срца / Петар Савић. - Нови Сад :
Бистрица, 2014. - 64 стр. ; 21 cm
САВИЋ, Свенка
Iskustva mentorskog programa sa učenicama:
višestruko podzastupljene grupe / Svenka Savić. - Novi
Sad : Zavod za kulturu Vojvodine, 2013. - 79 str. ; 25 cm
САВРЕМЕНА исхрана : изазови, недоумице,
обмане и страх : округли сто / [уредник Зоран Л.
Ковачевић]. - Нови Сад : Српска академија наука и
уметности, Огранак, 2014. - 101 стр. : табеле ; 23 cm
САЈФЕР, Марк Џ.
Čarobnjak : život i vreme Nikole Tesle : biografija
jednog genija / Mark Dž. Sajfer ; preveli Maja Marković
... [et al.]. - 4. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2014. - XIV, 599
str. : ilustr. ; 24 cm
САЛЕЦЛ, Рената
(Per)verzije ljubavi i mržnje / Renata Salecl ; prevod
sa engleskog Nebojša Pajić. - Novi Sad : Psihopolis
institut, 2014. - 221 str. : ilustr. ; 20 cm
САНДИЋ, Радомир
Несташни дечаци / Радомир Сандић. - Стара
Пазова : Центар за културу, 2014. - 94 стр. : илустр. ; 20
cm
СЕКУЛИЋ, Исидора
Књига о Његошу Исидоре Секулић / приредила
Слободанка Пековић. - Нови Сад : Издавачки центар
Матице српске, 2014. - 305 стр. ; 24 cm
СЕЛИМОВИЋ, Меша
Меша Селимовић / приредио Јован Делић. - Нови
Сад : Издавачки центар Матице српске, 2014. - 535 стр.
; 24 cm
СЕРЕНЧЕШ, Жужана
Lokalne samouprave u Vojvodini na izmaku 2013.
godine : analiza novinarskog istraživanja u okviru projekta
“Mediji i lokalne samouprave” / Žužana Serenčeš. - Novi
Sad : Nezavisno društvo novinara Vojvodine, 2014. - 29 str.
; 29 cm
СЕРЕНЧЕШ, Жужана
Od prave mere do simuliranja : političke stranke o
ustavno-pravnom položaju Vojvodine : analiza Nezavisnog

društva novinara Vojvodine i stavovi političkih stranaka
o ustavno-pravnom položaju AP Vojvodine / Žužana
Serenčeš, Branka Dragović Savić. - Novi Sad : Nezavisno
društvo novinara Vojvodine, 2014. - 68 str. ; 24 cm
SZARVAS Gábor Nyelvművelő Napok (2013 ; Ada)
A gondolkodás és a nyelv / Szarvas Gábor
Nyelvművelő Napok, Ada, 2013. október 10., 11., 12.
; [szerkesztette Hódi Éva]. - Ada : A Szarvas Gábor
Nyelvművelő Egyesület, 2014. - 211 str. : fotogr. ; 20 cm
SZIGETLÉT : írások, beszélgetések, fényképek /
[szerkesztette Tóth Lívia]. - Újvidék : Vajdasági Magyar
Újságírók Egyesülete, 2014. - 91 str. : ilustr. ; 22 cm
СИБИНОВИЋ, Ђорђе Д.
Песме љубави пуне : (1994-2014) / Ђорђе Д.
Сибиновић ; приредио Петар В. Арбутина. - Нови Сад :
Културни центар Новог Сада, 2014. - 98 стр. ; 21 cm
СИБУЛ, Мајда
Delimano Fuison juicer : 6-nedeljni program
detoksikacije : sjajni rezultati za samo 6 nedelja / Majda
Sibul. - Novi Sad : Studio Moderna, 2014. - 60 str. : ilustr.
; 22 cm
СИБУЛ, Мајда
Delimano Fuison juicer : recepti / Majda Sibul. - Novi
Sad : Studio Moderna, 2014. - 28 str. : ilustr. ; 22 cm
СИЛАРД, Антал
Osnivanje Televizije Novi Sad i prve godine rada
: (1970-1980) / Silard Antal. - Novi Sad : Akademija
umetnosti, 2014. - 287 str. : ilustr. ; 21 cm
SILLING, István
Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban :
különös tekintettel a nyugat-bácskai elmékművekre és
kölcsönhatásokra : válogatott tanulmányok / Silling István.
- Újvidék : Forum ; Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési
Intézet, 2014. - 199 str. : ilustr. ; 25 cm
СИМИЋ, Надежда
Дугино бих клупко / Надежда Симић. - Рума :
Градска библиотека “Атанасије Стојковић”, 2014. - 72
стр. : илустр. ; 24 cm
СИМПОЗИЈУМ о сценаријима Борислава
Михајловића-Михиза (2011 ; Ириг)
Rojevi, iluzije / Simpozijum o scenarijima Borislava
Mihajlovića-Mihiza ; priredio Svetislav Jovanov. - Irig :
Srpska čitaonica, Fond “Borislav Mihajlović-Mihiz”, 2013.
- 59 str. ; 21 cm
СИМПОЗИЈУМ Савремени аспекти интернистичких
болести у трудноћи (2014 ; Нови Сад)
Zbornik radova / Simpozijum Savremeni aspekti
internističkih bolesti u trudnoći, Novi Sad, 4. april 2014
; urednik Ivana Urošević. - Novi Sad : Društvo lekara
Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Internistička sekcija,
2014. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm
SINERGIJA kulture i turizma za razvoj ruralnih
područja / [uredništvo David Bole, Mateja Šmid Hribar,
Jani Kozina ; prevod na srpski jezik Marija Nićin]. - Novi
Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2013. - 52 str. : ilustr.
; 24 cm
СКУП Трендови развоја (20 ; 2014 ; Копаоник)
Zbornik radova / XX skup Trendovi razvoja [sa
temom] “Razvojni potencijal visokog obrazovanja”,
Kopaonik, 24-27. 02. 2014. ; uredio Vladimir Katić ;
[organizatori] Универзитет у Новом Саду [i] Факултет
техничких наука, Нови Сад. - Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2014. - 360 str. : ilustr. ; 30 cm

СЛАДИЋ, Вера
Једина моја / Вера Сладић. - Сремска Митровица :
Књижевна заједница, 2014. - 300 стр. ; 20 cm
СЛОБОДА, Марија
Песма у песми Бранка Радичевића : (студија) /
Марија Слобода. - Сремски Карловци : Бранково коло,
2014. - 74 стр. ; 21 cm
СОВТИЋ, Немања
Muzikologija kao čitalački refleks : (studije, eseji,
članci) / Nemanja Sovtić. - Novi Sad : Akademija
umetnosti, 2014. - 111 str. ; 21 cm
SOCIOLOGIJA okruženja : sociološka hrestomatija
/ [priredio] Ljubinko Pušić ; [prevod Radmila B. Šević]. Novi Sad : Mediterran publishing : Vojvođanska sociološka
asocijacija, 2014. - 501 str. ; 21 cm
СРБИЈА. Закони
Републички закони и други прописи Републике
Србије. - Нови Сад : Инфопрес, 2014. - 800 стр. ; 30 cm
СРПСКИ језик : тестови за припрему завршног
испита за упис у средње школе / [приредила Ивана Марковић]. - Београд : Школа плус, 2014. - 180 стр. ; 30 cm
СРПСКО-словачке везе : из историје, садашњости
и будућности : (зборник радова) / [уредници Небојша
Кузмановић ... [и др.]]. - Братислава : Удружење Срба
у Словачкој ; Бачка Паланка : Логос, 2014. - 199 стр. :
илустр. ; 21 cm
СТАНИЋ, Јеврем В.
Koju ženu želim, nijednu : koju ženu volim, sve /
Jevrem V. Stanić. - Novi Sad : J. Stanić, 2014. - 98 str. :
ilustr. ; 21 cm
СТАНКОВИЋ, Ђорђе
Неизвесна прошлост Србије : одабрани научни
есеји / Ђорђе Станковић. - Нови Сад : Прометеј, 2014. 261 стр. ; 24 cm
STEVANOV, Mirjana
Evaluation of forest institutions by political science :
state forest administrations and forest research institutions
: example from Serbia and Croatia : dissertation / Mirjana
Stevanov. - Novi Sad : Institut za nizijsko šumarstvo i
životnu sredinu, 2014. - 200 str. : ilustr. ; 30 cm

СТЕПАНОВ, Сава
Venecijanske refleksije : umetnici iz Vojvodine na
izložbama Bijenala u Veneciji / Sava Stepanov. - Novi Sad
: Galerija Bel art : Zavod za kulturu Vojvodine, 2014. - 202
str. : ilustr. ; 22 cm
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СТЕПАНОВ, Сава
O crtežu i o crtačima / Sava Stepanov ; [fotografije
Pavle Jovanović, Mikloš Hever]. - Novi Sad : Zavod za
kulturu Vojvodine, 2013. - 125 str. : ilustr. ; 21 cm
СТОЈАНОВИЋ, Дејан В.
Fauna Lepidoptera Nacionalnog parka Fruška gora.
Deo 1, Dnevni leptiri / Dejan V. Stojanović, Srećko B.
Ćurčić. - Novi Sad : Institut za nizijsko šumarstvo i životnu
sredinu ; Sremska Kamenica : Nacionalni park Fruška
gora, 2014. - 153 str. : ilustr. ; 25 cm
СТРАТЕГИЈА и акциони план развоја школског
спорта у Аутономној покрајини Војводини за
период 2013-2017. године. - Нови Сад : Покрајински
секретаријат за спорт и омладину, 2014. - 73 стр. :
илустр. ; 21 cm
STRATEGICAL study volumes / edited by István
Talabos. - Subotica : Čikoš group, 2014. - 188 str. : ilustr. ;
24 cm
СУСРЕТ песника боема (12 ; 2014 ; Инђија)
Ноћ боема / Дванаести сусрет песника боема,
Инђија, 2014 ; [уредник Александар Мијалковић]. Инђија : Књижевни клуб “Мирослав Мика Антић”,
2014. - 208 стр. : илустр. ; 21 cm
СХОВАНЕЦ, Карел
Историја чешког насеља Фабијан у Краљевини
Југославији / Карел Схованец ; [превод Снежана Линда
Поповић]. - Бела Црква : Чешки национални савет,
2013. - 56, 70 стр. : илустр. ; 21 cm

ТУЦИЋ, Илија
Male vojvođanske priče / Ilija Tucić. - Petrovaradin :
Fabrika slova, 2014. - 251 str. ; 24 cm
ЋИРИЛОМЕТОДСКЕ културне традиције :
зборник стручних и научно-популарних текстова /
уредник Младен Ђорђевић. - Нови Сад : Центар за
истраживање колективних идентитета и политичке
митологије, 2014. - 50 стр. ; 24 cm
ЋИРОВИЋ, Никола
Управно право / Никола Ћировић, Јосиф Кукуров.
- У Новом Саду : Правни факултет за привреду и
правосуђе, 2014. - 283 стр. ; 21 cm
УГРИНОВ, Павле
Павле Угринов / приредио Ненад Шапоња. - Нови
Сад : Издавачки центар Матице српске, 2014. - 379 стр.
; 24 cm
УКРАЇНСЬКІ народні легенди про Великдень
/ [відповідальний редактор та упорядник Оксана
Стецюк]. - Кула : Рідне слово, 2014. - [24] стр. : илустр.
у бојама ; 23 cm
URI, Ferenc
A délvidéki/vajdasági magyar iskoláztatás története
: (1918-1955) / Uri Ferenc. - Újvidék : Vajdasági Magyar
Tudományos Társaság, 2014. - 298 str. : ilustr. ; 24 cm
UTICAJ fizičke aktivnosti na riziko faktore radno
aktivnog stanovništva / Milena Mikalački ... [et al.]. - Novi
Sad : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2014. - 117 str. :
ilustr. ; 24 cm

Т, Ћ, У

Ф, Х, Ц

ТЕХНИЧКА монографија Завичајне куће “Ћемер”
као запис наслеђа / аутори Леда Шилинг ... [и др.]. Велебит : Удружење грађана “Ћемер”, 2013. - 33 стр. :
илустр. ; 21 cm
ТОДОРОВИЋ, Горан
Katalog toplotnih mostova : priručnik za
projektovanje energetski efikasnih zgrada / Goran
Todorović. - Novi Sad : Centar Pasivna kuća, 2014. - 209
str. : ilustr. ; 25 cm
ТОМАНОВИЋ, Раша
Чувај нас анђеле / Раша Томановић. - Нови Сад :
Прометеј, 2014. - 179 стр. : илустр. ; 20 cm
ТОМИЋ, Милка
Dobro jutro, draga / Milka Tomić. - Novo Miloševo :
Banatski kulturni centar, 2014. - 190 str. ; 21 cm
ТОМЛЕКИН, Бранимир
Priče jednog Sremca remca / Branimir Tomlekin. Novi Sad : Bistrica, 2014. - 192 str. ; 21 cm
ТОРЊАНСКИ, Бобан
Рупе у сећању : прилози историји одрастања /
Бобан Торњански. - Нови Сад : Daniel print, 2014. - 122
стр. : илустр. ; 20 cm
ТРБОВИЋ, Драженка
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Енигма плус, 2014. - 189 стр. ; 24 cm
ТРИЧКОВИЋ, Јелена
Eksperimentalna fizička hemija za studente u oblasti
zaštite životne sredine / Jelena Tričković, Branislav Jović,
Vesna Despotović. - Novi Sad : Prirodno-matematički
fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne
sredine, 2014. - 189 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm
ТРИШИЋ, Тихомир
Bojno polje / Tihomir Trišić. - Novi Sad : Akter news,
2014. - 651 str. ; 20 cm
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ФАЈФРИЋ, Жељко
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Цар Душан Силни / Жељко Фајфрић. - Рума :
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Sárközi Ottilia ; [az előszót írta Pál Károly ; németre
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HARMATH, Éva
Civil jogi és pénzügyi kézikönyv / Harmath Éva,
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српска, 2013. - 208 стр. : факс. ; 24 cm
ХИЛЧЕНКО, Славољуб
Obrazovna tehnologija : (udžbenik namenjen
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ustanova) / Slavoljub Hilčenko. - Subotica : Visoka škola
strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, 2014.
- 340 str. : ilustr. ; 24 cm
ХИПОКРАТ
Aforizmi / Hipokrat ; [prevodioci Niki Radulović,
Izmina-Jelena Radulović]. - 2. izd. - Novi Sad : Savez
društava Vojvodine za borbu protiv raka : Ordinacija
“Velisavljev”, 2014. - 91 str. : ilustr. ; 20 cm

ХИТАЦ сна 11 : зборник песама Књижевног клуба
Дис / приредила Светлана Лана Драгичевић. - Бачка
Паланка : Књижевни клуб “Дис”, 2014. - 116 стр. :
фотогр. ; 20 cm
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ЦВИЈАНОВИЋ, Ђорђе
Сто година основне школе “Слободан Бајић Паја”
/ Ђорђе Цвијановић. - Сремска Митровица : Основна
школа “Слободан Бајић Паја”, 2014. - 335 стр. : илустр.
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CROSS-border network for knowledge transfer and
innovative development in wastewater treatment
“Waterfriend”. Students Meeting (1 ; 2014 ; Novi Sad)
Industry wastewater treatment and environmental
protection : book of abstracts and lectures / 1st HUSRB
Students Meeting of the Project Cross-border network
and innovative development in wastewater treatment
“Waterfriend” HUSRB/1203/221/196, Novi Sad, March
27-29, 2014 ; [edited by Marina Šćiban ... et al.]. - Novi
Sad : Faculty of Technology, 2014. - 88 str. : ilustr. ; 24 cm
The CULTURAL heritage of Vojvodina / Nađa FolićKurtović ... [et al.] ; [translation into English Mirjana
Ivančev ; drawings Javor Rašajski ; photographs Šandor
Lukač ... et al.]. - Novi Sad : The Institute for Culture of
Vojvodina ; Petrovaradin : The Provincial Institute for the
Protection of the Cultural Monuments of Vojvodina, 2013.
- 367 str. : ilustr. ; 31 cm
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ЧАВИЋ, Никола
Životom boema / Nikola Čavić. - Novo Miloševo :
Banatski kulturni centar, 2014. - 48 str. ; 21 cm
ČÁNI, Ján
Pátos národných prísah : začiatky slovenského
vojvodinského divadelníctva : (divadelná sezóna 18481918) / Ján Čáni. - Báčsky Petrovec : Matica slovenská v
Srbsku, 2013. - 252 str. : ilustr. ; 21 x 23 cm
ЧЕТИРИ хиљаде четири
4444 народних пословица и изрека / прикупио и
приредио Драгослав Новичић. - 1. изд. - Рума : Српска
књига М, 2014. - 182 стр. ; 21 cm
ЧИКОШ, Мирјана
Ликовно васпитање : збирка активности за рад у
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Чикош, Јелена Бузарски-Зарић, Викториа Чикош. - 1.
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2014. - 182 стр. : илустр. ; 30 cm
ШАРАЦ, Драгана
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nauka, 2014. - 4, 229 str. : ilustr. ; 24 cm
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- VII, 212 стр. ; 24 cm
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ШТЕФАНИЦКИ, Мирјана
Prelet ptica nebom limanskim / Mirjana Štefanicki. Novi Sad : Bistrica, 2014. - 68 str. : autorkine slike ; 21 cm
ШТРБАЦ, Драгана
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Štrbac, Anita Petrović Gegić, Zorica Mirosavljević. - Novi
Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2014. - 132 str. : ilustr. ; 24 cm
ШУМАРСКИ, Радослав
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