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ДЕВЕТ МЕСЕЦИ РАДА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ У 2015.

З

а девет месеци рада у 2015. БМС је обавезним примерком, куповином, разменом, поклоном и
депозитом примила и у своје збирке укључила укупно 37.745 публикацијa (11.932 књиге, 4.409
јединица посебних збирки и 21.404 броја периодике). Иностраним партнерима у размени и лекторатима
за српски језик послато је 2.289 књига и 2.748 бројева периодике, а домаћим библиотекама 500 књига
и 496 бројева периодике.
У БМС учланилo се 3.297 читaлаца. У читаоницама је коришћено 22.555 књига (7.035 јединица часописа и новина). За научни и стручни рад коришћенo je 11.457 публикацијa и за изложбе 2.608. Топографски је евидентирано 20.898 књига, 3.165 годишта часописа са 11.623 броја, 195 томова дневних новина са 4.940 бројева. У Централни магацин уложене су 9.554 рекаталогизоване књиге, у Нови магацин
књиге примљене обавезним примерком, нове стране књиге и књиге, часописи и новине из поклоњених збирки, укупно 11.870, а у Чешки магацин уложене су 2.264 раздужене публикације и 2.527 рекаталогизованих књига, као и 285 годишта нове периодике, 2.505
бројева и 33 тома новина са 960 бројева.
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Спроведене су мере конзервације 16.592 и рестаурације
ДЕВЕТ МЕСЕЦИ РАДА БМС У 2015. 1
16.327 оштећених страница рукописа и старих и ретких књига. Детаљно је прегледано 198 угрожених раритетних књига
и одређене су мере заштите које је неопходно спровести у наредном периоду. Израђена су 41.234 микроснимка, а за потребе корисника и БМС дигиталним камерама израђено је 5.106
снимака раритетних публикација, скенером за микрооблике
ТРИБИНА „САВРЕМЕНИ ЧОВЕК И САВРЕМЕНИ СВЕТ” 3
дигитализовано је 816 микроснимака, израђено је 1.285 принПОСЕБНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ БМС 4
тер копија, а 2.320 дигитализованих страница је према захтевима корисника нарезано на ЦД и ДВД дискове или пренесено
на друге електронске медије.
У оквиру пројекта Опис ћирилских рукописних књига БМС
рађени су послови везани за прикупљање литературе и грађе у
циљу описа рукописа који ће чинити седамнаесту књигу у поЕЛЕКТРОНСКЕ ИЗЛОЖБЕ 6
менутој едицији.
МАТИЧНОСТ 8
У електронски регистар унети су подаци за 804 публикације
које се предлажу за културно добро од изузетног или великог значаја. Такође је урађена детаљна контрола списка 447
издања из разних збирки на територији Србије којe се предлажу за категоризацију и проглашење као културна добра од изузетног значаја.
ПОРТРЕТ 9
Укупно су креирана, допуњена или преузета из узајамПОСЕТЕ 10
не електронске базе 37.864 записа за све врсте публикација
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(књиге, периодика, прилози у периодичним публикацијама и
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некњижни материјал). Од тога је 13.312 нових записа, 15.715
ИЗ СТРАНИХ ЧАСОПИСА 14
записа је допуњено, а 8.837 записa је преузето. Редиговано
НОВЕ КЊИГЕ 16
је 3.940 записа, a уједначена су 4.302 записа. Формирано је

37.965 предметних одредница и 44.949 децималних бројева. Урађено је 1.735 CIP записа.
Електронска база БМС је 30. септембра 2015.
године имала укупно 1.354.385 записа.
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, Београда, Винче, Земуна, Ниша, Косовске Митровице и Бања Луке истражена је цитираност радова у Индексима научних цитата, за
122 аутора било је 164 претраживања и нађено је
12.310 цитата и 1.753 самоцитата.

У Дигиталну БМС у периоду јануар–септембар 2015. године укључене су 354 публикације
са 41.383 дигиталне странице. Укупно је на крају
септембра било 8.317 публикација са 661.904
дигиталне странице.

УРЕЂЕЊЕ И ОБРАДА
МАНАСТИРА ГРАБОВЦА

П

рема сачињеној концепцији, настављени су послови уређења и обраде Библиотеке манастира Грабовца, која садржи око 1.100 публикација, а чува се у
Музеју Српске православне епархије будимске у Сентандреји. После урађене ревизије збирке и провера у постојећем инвентару, започети су послови идентификације и
библиографског описа издања (без напомена о примерку). Укупно су описане 842
књиге (313 српских, 165 на латинском, 130
на немачком, 89 на мађарском, 55 на руском,
47 на грчком, 38 на хрватском, 4 на француском и 1 на италијанском језику). Четири сарадника БМС боравила су у Сентандреји – три од 7. до 11. маја, а један од
7. до 9 маја. У Музеју Српске православне
епархије будимске они су са књигом у руци радили на допуни припремљених библиографско-каталошких описа књига из
Библиотеке манастира Грабовца. Тако је начињен физички опис 607 књига, који обухвата комплетност и величину књига, регистровани су записи и фотографисане су
странице са записима ради наставка описа
у БМС.

Реализовано је 9 електронских изложби, припремљена су 3 броја Вести, гласила БМС. Обављено је 6 стручних надзора у окружним матичним библиотекама у Војводини (Нови Сад, Зрењанин, Суботица, Сремска Митровица, Сомбор,
Вршац).

ПОКЛОНИ ИЗ БМС

Т

оком девет месеци рада у 2015. години БМС је послала на поклон институцијама и појединцима укупно 8.894
публикације, издања Библиотеке, као и књиге из дупликата БМС, и то: библиотекама у Добоју, Шамцу, Бијељини и Челинцу
(Република Српска) укупно – 5.000, Радио
Београду за Акцију „Књига солидарности”
– 1.250, ОШ „Бранко Радичевић” у Равном
Селу – 150, Градској библиотеци у Крушевцу – 50, Клубу младих села Јабука – 50, Омладинском центру у Прибоју – 50, манастиру Гргетегу – 50, ОШ „Петар Петровић
Његош” у Медвеђи – 300, Месној заједници „Омладински покрет” у Новом Саду –
60, Библиотеци „Бранко Радичевић” у Житишту – 60, Библиотеци Српске православне епархије будимске у Сентандреји – 10,
манастиру Љубостињи – 30, Библиотеци у
Босуту 250, Православној митрополији црногорско-приморској на Цетињу – 62, Народној библиотеци у Требињу – 62, манастиру Хиландару – 168, Народној библиотеци на Палама (Република Српска) – 100 и
манастиру Крушедолу – 42.
БМС је послала на поклон и 1.250 публикација, својих издања, установама и појединцима у земљи.

ПРОЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊА
ЦИТИРАНОСТИ НАУЧНИХ
РАДНИКА АП ВОЈВОДИНЕ 2014.
У ПРВИХ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ 2015.

Проф. др Драган Проле одржао је предавање
2. јула 2015. у атријуму БМС. Бави се онтологијом, феноменологијом, филозофијом историје, филозофском антропологијом, естетиком и
теоријом медија. Као ванредни професор запослен је на Одсеку за филозофију Филозофског
факултета у Новом Саду.

Б

МС је са Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој Аутономне покрајине Војводине 29. маја 2014.
године закључила уговор о финансирању и
реализацији пројекта „Израда прегледа цитираности научних радника из базе научноистраживачких радника АП Војводине”. Цитираност истраживача испитује се на основу Картона научних радника (КНР) који су у
електронској форми достављени БМС.
Спискови испитиваних аутора припремљени су у БМС по презименима првих аутора
на објављеним радовима преко којих се прати цитираност. Током девет месеци 2015. године урађена су 2.763 списка са 183.710 радова и 31.651 првим аутором на објављеним
радовима.
Истраживање цитираности урађено је за
укупно 2.802 научнa истраживача Војводине
и нађена су 42.702 цитата и 12.758 самоцитата.

Проф. др Милош Ковић гост Трибине 9. јула 2015.

Проф. др Милош Ковић одржао је предавање
9. јула 2015, такође у атријуму БМС. Члан је Одбора САНУ за историју Србије у 19. веку, Одбора Одељења за друштвене науке Матице српске
и Уређивачког одбора Српског биографског
речника Матице српске (уредник за период
1903–1918). Од 2000. запослен је на Одељењу за
историју Филозофског факултета у Београду, а
од 2008. предаје на универзитетима у источном
Сарајеву и у Бањој Луци.

TRIBINA „SAVREMENI ^OVEK I
SAVREMENI SVET”

Т

оком јула и септембра 2015. године
одржана су три предавања у оквиру Трибине „Савремени човек и савремени свет” коју
су покренули Матица српска и БМС у намери
да се кроз учешће најугледнијих имена српске
културе, уметности, науке и духовности, потраже одговори на кључна питања данашњег света.

Проф. др Драган Проле гост Трибине 2. јула 2015.

Његово високо преосвештенство митрополит
црногорско-приморски Амфилохије гост Трибине
30. септембра 2015.

Архиепископ цетињски, митрополит црногорско-приморски, зетско-брдски и скендеријски и
егзарх свештеног трона пећког, Његово високо
преосвештенство Амфилохије, одржао је предавање 30. септембра 2015. у Свечаној сали Матице српске.
Главни уредници Трибине „Савремени човек и савремени свет” су проф. др Драган Станић, председник Матице српске, и Селимир
Радуловић, управник БМС. Уређивачки одбор
чине представници Матице српске проф. др
Бранко Бешлин, доц. др Ђорђе Ђурић и проф. мр
Ненад Остојић, те представници БМС Мирослав
Алексић (уредник Трибине) и Станимир Јакшић.

Видео снимци одржаних трибина и детаљније
информације о сваком учеснику доступни су на
веб сајту БМС www.bms.rs.

POSEBNE PUBLIKACIJE BMS
АНАЛИЗА РАДА НАРОДНИХ
БИБЛИОТЕКА У ВОЈВОДИНИ ЗА
2014.

К

ао и у претходним годинама у БМС израђена је и публикована Анализа рада
народних библиотека у Војводини за 2014. годину. Објављена је јула 2015, а ауторка је Силвија
Чамбер. Подаци су прикупљени и обрађени у
сарадњи са окружним матичним библиотекама у Суботици, Зрењанину, Кикинди, Панчеву,
Сомбору, Новом Саду, Сремској Митровици и
Вршцу.
Активности народних библиотека у Војводини сагледане су са аспекта статуса и организације библиотечке мреже, обима, структуре и обнављања књижних фондова, коришћења и доступности библиотечке грађе, стручног кадра,
културних и образовних програма, просторних
и техничких услова за рад библиотека и аутоматизације пословања. У последњем поглављу дате су закључне напомене о стању и перспективама развоја мреже народних библиотека.

Током 2014. године библиотеке у Војводини
приредиле су велики број културних манифестација. Одржано је укупно 6.214 различитих манифестација, од тога 929 књижевних сусрета, 806
изложби, 577 предавања и 6.214 програма посвећених осталим активностима.
Окружне библиотеке из Сомбора, Суботице и
Вршца, као и општинске библиотеке у Алибунару, Белој Цркви, Инђији, Руми, Старој Пазови, Тителу, Опову, Пећинцима, Врбасу, Ковачици, Шиду, Кули и Ковину раде у систему узајамне каталогизације у програму COBISS, док окружне библиотеке Зрењанина, Панчева, Сремске
Митровице, Кикинде и Новог Сада раде у програму BISIS. Остале војвођанске библиотеке каталошко-библиографску обраду обављају преко неког од рачунарских програма и израђују
електронске базе података. Највећи број тих библиотека користи програмске пакете WINISIS
(BIBLIO) и MPA.
У електронским каталозима војвођанских народних библиотека у 2014. години било је укупно 1.846.309 записа, од тога 1.670.124 записа монографских публикација, 12.128 наслова часописа и новина, 15.938 чланака. Коришћено је
укупно 676 рачунара, од којих је 197 намењено
корисницима.
У 2014. години у народним библиотекама забележено је неколико позитивних трендова: повећан је број корисника и коришћења публикација, уведене су нове услуге, више пажње посвећено је особама са инвалидитетом и социјално угроженим категоријама, улагано је у
савремену рачунарску опрему и адаптацију и реновирање простора, повећан је број библиотека
које своје пословање обављају аутоматизовано,
а многе библиотеке започеле су и са дигитализацијом библиотечке грађе.

Библиотека „Глигорије Возаровић” у Сремској Митровици

У књижним фондовима народних библиотека у Војводини на крају 2014. биле су 4.527.564
књиге. Набављено је 156.327 нових публикација. Стручне послове обављала су 504 радника.
Током прошле године народне библиотеке имале
су 146.185 читалаца. Они су користили 2.087.231
књигу, 64.766 бројева часописа и 665.505 бројева новина.

Градска библиотека „Карло Бијелицки”, Сомбор

Међутим, у раду војвођанских јавних библиотека постоје проблеми који их прате дужи низ година. Највећи проблем и даље представља неадекватан и недовољан простор за обављање свих

стручних послова и чување и заштиту књижних
фондова, као и недовољан број стручних радника.
Неопходно је решити и проблем јединствене
стратегије аутоматизације пословања библиотека у Војводини, у складу са законом. Треба очекивати да ће у оквиру реализације пројекта Виртуелна библиотека Србије народне библиотеке у Војводини добити место у складу са својом
улогом у библиотечко-информационом систему
и потребама корисника.

ко-информационе послове обављало је 116 радника, од чега са положеним стручним испитом
86 радника.
У 2014. години високошколске библиотеке у
Војводини имале су укупно 74.373 корисника
(4.308 наставника, 58.373 студента и 11.692 остала корисника). Укупно су коришћене 314.972
књиге и 37.479 часописа.

АНАЛИЗА РАДА
ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА
У ВОЈВОДИНИ ЗА 2014.

У

БМС је и ове године урађена и публиована Анализа рада високошколских библиотека у Војводини за 2014, а на основу статистичких и текстуалних извештаја које су високошколске библиотеке доставиле Одељењу
за матичне послове БМС. Ауторка Анализе је
Ивана Гргурић.
Као и претходних година, приказане су активности високошколских библиотека преко следећих индикатора: друштвено-економски и организациони статус, обим и структура збирки,
стручни библиотекарски кадар, просторна и техничка опремљеност, евиденција и обрада публикација и коришћење и доступност библиотечке
грађе. У другом делу Анализе сагледане су тенденције даљег развоја мреже високошколских
библиотека у Војводини.

Грађевински факултет у Суботици

Опремљеност високошколских библиотека у
Војводини савременом информационом и комуникационом технологијом на задовољавајућем
је нивоу, што се може закључити и на основу
приспелих извештаја. Оне користе укупно 288
рачунара, што у просеку износи 5,87 рачунара
по библиотечкој јединици. Још увек, међутим,
највећи проблем представља то што се не користи јединствен софтверски пакет за аутоматизацију библиотечких функција. Уз оне које већ неколико година за библиотечко пословање користе програмски пакет COBISS, користе се BISIS,
WINISIS, PERGAM или интерни програми.

ГОДИШЊАК БМС ЗА 2014.

С

Филозофски факултет у Новом Саду

У збиркама војвођанских високошколских библиотека на крају 2014. године биле су укупно
849.724 књиге и 45.629 наслова периодике, од
чега је током године набављено 10.874 књиге
и 1.092 наслова часописа. Стручне библиотеч-

веска за 2014. годину Годишњака
БМС објављена је крајем јула 2015.
године. Садржај отвара Извештај о раду
БМС за 2014. годину, а затим следе именик
дародаваца, стручни прилози и преводи,
прикази нових књига и регистар.
Душица Грбић пише о уређењу и обради
Библиотеке манастира Грабовца у сентандрејској ризници будући да су у БМС крајем
2014. године започети послови обраде
штампаних књига у овој збирци у циљу публиковања каталога. Јасна Карталовић пише о Серпском народном листу и Теодору

Павловићу у Дигиталној БМС, а Гордана Ђилас
о Томи Теодоровићу – библиотекару у БМС и
сакупљачу пренумераната за српску књигу. Назив рада Светлане Довниковић је „Бранка Радичевића повратак на Стражилово”, Даниела Кермеци пише о сусрету библиотекара света у Лиону, а Весна Укропина и Слађана Субашић, у
раду под називом „Михиз – библиографско одгонетање једног живота”, о истраживачким напорима и библиографским поступцима у Библиографији Борислава Михајловића Михиза
која је израђена у БМС током 2014, а на иницијативу Српске читаонице у Иригу, као заједнички подухват ове две установе.
У овој свесци Годишњака БМС, у тематској целини посвећеној преводима, акценат је
стављен на улогу и одговорност библиотека када је реч о правима особа са инвалидитетом и начинима на који они користе библиотечку грађу.
Са енглеског језика Драгана Милуновић је превела текст о такозваном Споразуму из Маракеша, донетом на Дипломатској конференцији у
Маракешу јуна 2013, „о олакшавању приступа
објављеним делима за особе које су слепе, слабовиде или с другим потешкоћама у читању”,
као и EIFL-ин водич за библиотеке који се бави његовом применом како би што пре ступио
на снагу. Тамара Вујков Ђуранов и Соња Ивановић превеле су текст „Приступ библиотекама
за особе са инвалидитетом – контролна листа”
Биргите Ирвал и Гиде Скат Нилсен. На примеру мађарске Националне библиотеке за страну
књижевност представљен је један од начина како да се уклоне баријере за особе са инвалидитетом. Реч је о тексту Иштвана Хорвата и Каталин Острожич који је са мађарског језика превела Каталин Рафа. Текст „Служба информација
за особе оштећеног вида у високошколским библиотекама” Винсента П. Тајнрела и Марше А.
Дик са енглеског је превела Весна Јованов, Верица Шево је са руског превела текст „Аутоматизоване технологије као помоћ слепима” Вере Николајевне Пантелејеве, а Оливера Кривошић са енглеског текст „Новине и часописи за
слепе и слабовиде и друге особе с потешкоћама у читању: међународне перспективе” Питера Кредока.
Петер Хајнерман приказао је књигу будимпештанског Института за информационе науке и библиотекарство Филозофског факултета
Универзитета „Етвеш Лоранд” из 2013. која у
преводу на српски гласи Е-библиографија : основе дигиталне културе књиге. Њени аутори су
Пал Керекеш, Петер Кисл и Данијел Такач. Весна Укропина представила је двојезичну публикацију Планета читалац (Planet Reader), заједничко издање Удружења „Културис” и Градске
библиотеке из Панчева, објављену 2014.

ELEKTRONSKE IZLO@BE
БОРИС ПАСТЕРНАК

П

оводом 125 година од рођења руског песника и прозаисте Бориса Пастернака
(1890–1960) БМС приредила је електронску изложбу грађе из својих збирки. Ауторке поставке су Ивана Гргурић и Силвија Чамбер, уредник
Селимир Радуловић. Изложба се могла погледати
од 28. јула до 25. августа 2015. године у јавном
каталогу Библиотеке.

Борис Леонидович Пастернак, песник, прозаист, преводилац и добитник Нобелове награде
за књижевност, рођен је у Москви, у породици
интелектуалаца. Упркос великом интересовању
за музику, које је показао још као дечак, напустио је студије композиције и студирао филозофију у Москви и Марбургу. Прве песничке кораке (зборник Близанац у облацима, рад у групи „Центрифуга”) направио је под утицајем футуризма, али већ у наредним књигама (Преко
баријера и нарочито Сестра моја, живот, посвећеној Љермонтову) показао је да се у много
чему не поклапа с футуристима. Књигама које
су уследиле ‒ романом у стиху Спекторски, поемама 905. година и Поручник Шмит, у којима
обрађује теме револуције, аутобиографском повешћу Заштитна повеља, посвећеној сећању на
Р. М. Рилкеа, књигом песама Друго рођење, последњом песничком збирком објављеном за живота Изабране песме и поеме и осталим, утиснуо
је снажан печат у руску литературу и изазивао
бројне контроверзе. После Другог светског рата

његове књиге у СССР су забрањиване и уништаване, а због околности у отаџбини, роман Доктор Живаго, који му је донео светску славу и
Нобелову награду, своје прво издање доживео је
у Италији (1957).
Борис Пастернак се сматра једним од најзначајнијих руских песника. Осим писањем, бавио
се теоријом књижевности и превођењем (Шекспир, Клајст, Бајрон, Китс, Шели, Шилер, Гете,
Петефи и др.). Умро је 1960. године у својој вили у Переделкину.

Од 1923. до 1925. године професор је Уметничке школе у Београду. Добровић се 1925. године венчао са Олгом Хаџи из Новог Сада са
којом је имао сина Ђорђа. У периоду 1927–1930.
са прекидима поново борави у Паризу. Сезанизам и стилски традиционализам жели да помири
са утицајима Ван Гога и Матиса, класично са барокним, тон са чистом бојом. Пише ликовне критике на немачком за Parisier Deutsche Zeitung.
Био је члан и један од оснивача Уметничке групе
„Облик” 1926. године.

ПЕТАР ДОБРОВИЋ

П

оводом 125 година од рођења сликара
Петра Добровића (1890–1942), водећег
представника српског колоризма познатог по
портретима и пејзажима, БМС приредила је
електронску изложбу грађе из својих збирки.
Поставку, која се могла погледати од 26. августа
до 26. септембра 2015. године у јавном каталогу
Библиотеке, чини избор Добровићевих радова и
литературе о њему. Ауторка поставке је Силвија
Чамбер, уредник Селимир Радуловић.
Петар Добровић рођен је у Печују 14. јануара
1890. У родном граду завршава основну школу и
гимназију, од 1907. до 1908. похађа скулпторски
одсек Занатско-уметничке школе у Будимпешти,
а од 1909. до 1911. и тамошњу Ликовну академију. На завршној години студија излаже први
пут.
У периоду 1912–1914, с краћим прекидима,
борави у Паризу стварајући серију кубистичких
и сезанистичких цртежа, углавном иконографски једнообразних актова. По повратку из Париза, слика у Печују и Будимпешти. После искуства сезанизма окреће се ка ренесансним узорима.
Године 1918. учествује у побуни Шестог пешадијског пука у Печују. Бива ухваћен и затворен. Капитулацију Аустроугарске користи да побегне из затвора. Враћа се у Нови Сад.
У периоду 1919–1926. наставља стилски традиционализам који се преплиће са сезанизмом.
Са Јобом, Бијелићем, Коњовићем и Шумановићем типичан је представник треће „конструктивне”, „синтетичке” деценије. Године 1919. учествује на „Изложби групе југословенских уметника” у Паризу. Борави у Београду и обилази
Далмацију. Као велики поборник идеје да се Печуј, Барања и Бачка у целини припоје Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца био је председник
мале, краткотрајне Српско-мађарске барањске
републике која је проглашена 14. августа 1921.
године и која је трајала до 21. августа 1921.

Године 1934. оснива и води вечерњи течај фигуралног цртања на Коларчевом народном универзизету, а један је и од оснивача часописа Данас и, 1937, београдске Државне уметничке академије, (касније Академије ликовних уметности) од када је постао и њен професор.
Двадесетих и тридесетих година 20. века Добровић живи и ради на релацији Београд–Париз.
Једно време је боравио у Холандији и у Италији.
Године 1940. се повлачи на Хвар, где слика пејзаже, а 1941. са породицом се враћа у Србију и
склања се у Гроцку.
Добровић је од 1911. излагао на бројним самосталним и колективним изложбама у земљи и
Европи, између осталих у Паризу, Будимпешти,
Прагу, Београду, Дубровнику и Венецији.
Умро је 27. јануара 1942. од инфаркта у залеђеном Београду, у лифту куће у којој је становао (где је данас смештена Галерија Петра Добровића) журећи да стигне кући пре полицијског
часа.

КЛОД МОНЕ

Г

MATI^NOST

одишњицу рођења француског сликара
Клода Монеа (1840–1926) БМС обележила
је електронском изложбом грађе из својих збирки. Ауторка поставке је Ивана Гргурић, уредник
Селимир Радуловић. Изложба се могла погледати
од 28. септембра до 25. октобра 2015. године у
јавном каталогу Библиотеке.

АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ
СТАЛНОГ СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА БМС

Француски сликар Клод Моне, утемељивач и
најутицајнији представник импресионизма, рођен је у Паризу 1840. године. У младости се бавио цртањем карикатура, а сликарски пут започео је као реалиста и фигурални сликар (Доручак
на трави, Жене у врту, Јапанка с лепезом, Камиј
или Дама у зеленој хаљини и др.). Убрзо се посветио искључиво сликању пејзажа. Његова слика Импресија – рађање сунца, изложена 1874. у
Паризу, дала је име једном од најзначајнијих покрета у сликарству – импресионизму. (Моне је за
себе говорио: „Ја сам импресиониста и остаћу то
док сам жив...”). Као ватрени поборник сликања
на отвореном, настојао је да на својим платнима „ухвати” не сам предмет, већ треперење светла, блескање воде, прозрачност атмосфере, сунце, хладноћу, маглу... („За мене, предмет је од секундарног значаја. Ја желим да откријем шта лежи између мене и предмета”.) Око 1890. почео је
да слика серије слика са истим мотивима у различитим периодима дана. Треперавим и „рефлектујућим” пејзажима, као и циклусима (Стогови сена, Станица Сен Жермен, Руанска катедрала, Локвањи и др.), Клод Моне – „чаробњак”
и „сликар светлости”, заокружио је своје стваралаштво и извршио огроман утицај на европско
сликарство.

Акредитовани програм Инкунабуле у новој Учионици 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 je за запослене у библиотечкоинформационој делатности током трећег тромесечја 2015. године (јул, август, септембар)
реализовала два (од укупно три) одобрена акредитована програма чији је предлагач: Инкунабуле и Коришћење дигиталних ресурса у библиотекама.

Акредитовани програм Инкунабуле мр Душице Грбић, Светлане Вучковић и Александре
Драпшин одржан је 23. септембра у новој Учионици БМС. Акредитовани програм Коришћење
дигиталних ресурса у библиотекама Новке Шокице Шуваковић и Иванке Клајн одржан је 22.
септембра у Библиотеци шабачкој и 24. септембра у Народној библиотеци Бор.

Акредитовани програм Коришћење дигиталних ресурса у
библиотекама у Народној библиотеци Бор

Документација у вези са акредитованим програмима БМС доступна је на сајту Библиотеке
www.bms.rs.

СТРУЧНИ НАДЗОРИ

PORTRET
ЈЕЛЕНА ЈОВИН

Ј

Одељење за немачку књигу Градске библиотеке у
Вршцу

У

складу са законским прописима
и Планом обављања матичних
функција БМС у 2015. овлашћени библиотекари БМС обавили су током септембра
2015. године стручне надзоре над радом
Градске библиотеке „Карло Бијелицки” у
Сомбору и Градске библиотеке у Вршцу.

елена Јовин рођена је у Апатину 1978.
године. Основну школу и Гимназију „Вељко
Петровић” завршила је у Сомбору. Дипломирала
је на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду. Тренутно је едукант на
другој години Организационе трансакционе
анализе у организацији Психополис института.
У БМС почиње са радом 2008. године у Одељењу за каталошко-библиографску обраду, на
пословима обраде монографских публикација и
израде CIP записа. Поред многобројних колега,
највећу помоћ у усвајању знања и подршку у раду пружају јој редакторка Меланија Блашковић
и колегиница Милена Марковић. Стручни испит
из библиотекарства полаже 2009. године са радом „Коришћење монографских публикација у
читаоницама БМС”, под менторством Радована
Мићића.

• • • •
СТРУЧНИ ИСПИТ У
НОВЕМБАРСКОМ РОКУ

У

складу са законским прописима
БМС организује полагање стручног
испита у библиотечко-информационој делатности за све библиотекаре у Војводини
у новембарском испитном року 2015. године. Испит почиње 23. новембра полагањем предмета Каталогизација и предметна 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 одржан је од 12. до 16. октобра, а
консултативни семинар биће одржан од 2.
до 5. новембра 2015. године у новој Учионици БМС.

На радно место библиотекар информатор у
Одељењу за чување и коришћење публикација
прелази 2011. године. Ради на пословима информисања корисника о публикацијама из фонда БМС путем претраживања електронског и лисног каталога, као и консултовањем различитих
извора, лисних (библиографије) и електронских
(електронски каталози других библиотека). Према захтеву корисника, ради на међубиблиотечкој
позајмици публикација са библиотекама у Србији. Успешно сарађује са колегама из Одељења,
а посебно са Горданом Ђилас, Петером Хајнерманом, Даниелом Кермеци и Душаном Јованчевићем.
Са Горданом Ђилас је саставила питања и статистички анализирала податке из анкете са корисницима у БМС 2008. и 2012. године.

Успешно сарађује и са тимом библиотекара
који воде Фејсбук страницу БМС и групу „Питајте библиотекара”, у којој информише и одговара на постављена питања.
У оквиру програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности
бави се едукацијом библиотекара широм Србије
из области развијања вештина комуникације.
Водитељ је радионице „Асертивно понашање у
библиотекама” као дела програма „Рад са корисницима у библиотекама”, који је реализован током 2014. године у тиму са колегама Горданом
Ђилас, Даниелом Кермеци и Душаном Јованчевићем. Тренутно води акредитовану радионицу
„Управљање конфликтима у библиотекама – у
сусрет стварању ефикасног радног окружења”.
У раду са корисницима примењује своја знања
из психологије и библиотекарства. Сматра да је
поред тачног и брзог проналажења извора информације, важно успоставити коректан однос
са корисницима, јер се на њему изграђује њихов
позитиван став према БМС и мотивисаност за
рад и сарадњу.

POSETE
БМС ДАРИВАЛА МИТРОПОЛИЈУ
ЦРНОГОРСКУ-ПРИМОРСКУ
НА ЦЕТИЊУ И НАРОДНУ
БИБЛИОТЕКУ У ТРЕБИЊУ

У

правник БМС Селимир Радуловић и руководилац Одељења набавке и размене
публикација Мирослав Алексић посетили су 16.
и 17. јула 2015. године седиште Митрополије
црногорско-приморске на Цетињу и Народну
библиотеку у Требињу и том приликом уручили
овим институцијама на поклон комплете шест
кола Антологијске едиције Десет векова српске
књижевности Издавачког центра Матице српске. Митрополит црногорско-приморски Амфилохије изразио је захвалност на поклону и
управнику Радуловићу том приликом поклонио
вредна издања Митрополије црногорско-приморске која ће наћи своје место у фонду БМС.
Своју захвалност исказала је и Даница Кудуз,
управница Народне библиотеке у Требињу.

УПРАВНИК БМС У ХИЛАНДАРУ И
ОТАЦ СЕРАФИМ У БМС

Н

а позив оца Серафима управник БМС
Селимир Радуловић боравио је у манастиру Хиландару (и метоху Каково) од 27. до 31.
августа 2015. године.

Управник БМС Селимир Радуловић у Хиландару

Том приликом Радуловић је својим домаћинима уручио поклон-књиге БМС, разговарао
о осталим моделима сарадње и обишао две
библиотеке у чијем комплетирању и сређивању
су учествовали стручњаци НБС и БМС. Постигнут је и начелни договор са управником НБС
Ласлом Блашковићем да се у наредном периоду
заједничким снагама поради на рестаурацији
рукописних и старих књига.
Ради операционализације договора, отац Серафим посетио је БМС 29. и 30. септембра 2015.
и том приликом преузео 168 књига које је БМС
поклонила Библиотеци манастира Хиландара.

АМБАСАДОР ЈУЖНЕ КОРЕЈЕ
ГОСТ БМС

Гости из Јужне Кореје у канцеларији управника БМС

• • •

A

мбасадор Јужне Кореје у Србији, Његова екселенција Ли Дохун, са пратњом,
посетио је БМС 10. септембра 2015. године и том

приликом донео вредан поклон који шаље Korea
Foundation из Сеула, са којом наша библиотека
има дугогодишњу успешну сарадњу. Госте је
примио управник БМС Селимир Радуловић који
је истакао да сарадња две тако удаљене државе
треба да се базира првенствено на културној
размени.
Госте су дочекали библиотекари Оливера Кривошић и Радивој Додеровић који су их кратко упутили у историјат Матице српске и повели у делимичан обилазак Матице српске и БМС.
Нешто више о збиркама старе и ретке књиге у
БМС гостима је рекла Душица Грбић, руководилац Одељења старе и ретке књиге и легата, а
нешто више о савременом раду БМС говорила је
Гордана Ђилас, руководилац Одељења за чување
и коришћење публикација. У пратњи његове екселенције биле су и преводилац са српског на корејски и обрнуто Сунми Ким, као и госпођице
Ивана Капларевић и Сохи Ким, запослене у Амбасади.

МАТУРАНТИ У БМС

Б

МС 28. септембра 2015. године посетили
су матуранти Гимназије „Светозар Марковић” из Новог Сада, са професорком Драганом
Бошковић Томић.

SEMINARI, STRU^NI SKUPOVI,
SASTANCI...

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
НАЦИОНАЛНЕ БАШТИНЕ И
ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА

Т

ринаеста међународна национална конференција под називом „Дигитализација
националне баштине и дигитална хуманистика”
одржана је 10. и 11. септембра 2015. године на
Математичком факултету у Београду. Из БМС
присутна је била Новка Шокица Шуваковић,
заменик управника.

БИБЛИОГРАФИЈА.
БИБЛИОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА
И ИЗРАДА ПЕРСОНАЛНИХ
БИБЛИОГРАФИЈА

У

Учионици БМС 25. септембра 2015.
акредитовани програм сталног стручног
усавршавања у библиотечко-информационој делатности НБС Библиографија. Библиографска
истраживања и израда персоналних библиографија одржале су Марија Богдановић из НБС и
Гордана Ђилас из БМС.

Матуранти новосадске Гимназије „Светозар Марковић”
у БМС

Госте је колегиница Даниела Кермеци упознала са историјом БМС, електронским каталогом и начинима претраживања грађе која им
је потребна за израду матурских радова.

Са семинара

Семинару су присуствовали библиотекари
БМС, Филозофског факултета и ФТН-а у Новом
Саду, као и колеге из Градске библиотеке „Карло
Бијелицки” у Сомбору.

СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ
170 ГОДИНА ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ

У

Српском народном позоришту 23.
септембра 2015. године обележено je
170 година постојања Градске библиотеке у
Новом Саду.

Уручење Повеље за дугогодишњу успешну сарадњу
БМС и Градске библиотеке у Новом Саду

Том приликом Драган Којић, директор
Градске библиотеке у Новом Саду, уручио
је Селимиру Радуловићу, управнику БМС,
Повељу за дугогодишњу успешну сарадњу
ове две институције културе.

ДАРОДАВЦИ

О

бјављивањем имена дародаваца који
су БМС поклонили књиге и часописе
током jула, августа и септембра 2015. године,
желимо и на овај начин да им изразимо искрену
захвалност.
Аца Алексић (Нови Сад)
ВиткоАлексић (Београд)
Јован Бабовић (Нови Сад)
Срђа Бојкић (Нови Сад)
Милан Благојевић (Бања Лука)
Татјана Богојевић (Нови Сад)
Љубомир Бошков (Баваниште)
Снежана Вељковић (Нови Сад)
Драгољуб Војновић (Бобота)
Тамара Вујков Ђурановић (Нови Сад)
Даница Вујков (Нови Сад)
Стеван П. Вујков (Нови Сад)
Коста Вуковић (Сент Андреја)
Мироје Вуковић (Подгорица)

Слободан Вуковић (Херцег Нови)
Стеван Вучетић (Нови Сад)
Милена Гавриловић (Нови Сад)
Милица Галетин (Нови Сад)
Ненад Гвозденац (Нови Сад)
Радмила Гикић Петровић (Нови Сад)
Иван Глишић (Шабац)
Дринка Гојковић (Београд)
Душица Грбић (Нови Сад)
Динко Давидов (Београд)
Сава Дамјанов (Нови Сад)
Светлана Довниковић (Нови Сад)
Јанко Дурец (Нови Сад)
Гордана Ђилас (Нови Сад)
Срба Ђорђевић (Крушевац)
Драган Зеремски (Нови Сад)
Марија Зоћевић (Нови Сад)
Соња Ивановић (Нови Сад)
Рајко Игић (Чикаго)
Живан Иштванић (Бела Црква)
Станимир Јакшић (Нови Сад)
Предраг Јашовић (Параћин)
Богданка Јованов Стојановски (Нови Сад)
Вера Јовановић (Нови Сад)
Георг Јовановић (Нови Сад)
Душко Јовановић (Нови Сад)
Мирослав Н. Јовановић (Женева)
Марија Јованцаи (Нови Сад)
Бранислав Јованчић (Ниш)
Владимир Јокановић (Нови Сад)
Карољ Јунг (Нови Сад)
Здравинка Ковачевић Цветковић (Београд)
Јелена Ковачек Светличић (Нови Сад)
Бранко Козић (Нови Сад)
Walter Kohl (Боблинген)
Бојан Кривокапић (Нови Сад)
Оливера Кривошић (Нови Сад)
Љубомирка Кркљуш (Нови Сад)
Даниела Ломенова (Бачки Петровац)
Александра Љубинковић (Нови Сад)
Јован Љуштановић (Нови Сад)
Небојша Мазић (Раковац)
Крстан Малешевић (Леондинг)
Никола Маловић (Херцег Нови)
Весна Марић (Нови Сад)
Милета Марковић (Јагодина)
Мирча Марковићан (Нови Сад)
Вера Милосављевић (Нови Сад)
Боривој Миросављевић (Нови Сад)
Марија Митровић (Трст)
Оливера Михајловић (Нови Сад)
Љиљана Недељков (Нови Сад)
Катарина Николетић (Нови Сад)
Мирко Новаковић (Загреб)
Тијана Новић (Бечеј)
Ненад Окљеша (Нови Сад)
Золтан Пакши (Руско село)
Сања Пап-Мићић (Нови Сад)

Славица Пејовић (Костолац)
Владимир Б. Перић (Крагујевац)
Jованка Петровић (Београд)
Данијел Пиксијадес (Thunder Bay, SAD)
Драган Попадић (Нови Сад)
Славица Попов (Нови Сад)
Александар Поповић (Београд)
Маја Потапов (Жабаљ)
Миро Радмиловић (Београд)
Александар Радовић (Нови Сад)
Селимир Радуловић (Нови Сад)
Обрен Ристић (Књажевац)
Нада Савковић (Нови Сад)
Смиљка Сељин (Нови Сад)
Ивица Стаменковић (Панчево)
Младен Станић (Нови Сад)
Споменка Станојевић (Нови Сад)
Мирјана Д. Стефановић (Нови Сад)
Срђан Стојанчев (Београд)
Кента Сузуки (Токио)
Андрија Тадић (Сиднеј)
Мирољуб Тодоровић (Београд)
Дејан Томић (Кикинда)
Софија Тренчовска (Скопље)
Филип Форкапић (Нови Сад)
Јосип Хајду (Нови Сад)
Петер Хајнерман (Нови Сад)
Саша Хрњез (Нови Сад)
Марија Цветановић (Оџаци)
Adria media group (Београд)
Архисолар (Београд)
Аустријска амбасада (Београд)

Vietnam Pictorial (Ханој)
Војнотехнички институт (Београд)
Ветеринарска комора Србије (Београд)
Галерија Матице српске (Нови Сад)
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”
(Чачак)
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин”
(Зрењaнин)
GSM advertising (Београд)
Дан граф (Београд)
DVV International (Бон)
Direkt marketing service (Београд)
Дом културе (Грачаница)
Економски факултет (Крагујевац)
Електронски факултет (Ниш)
Електропривреда Србије (Београд)

Епархија далматинска – Манастир Крка
(Кистање)
Епархија зворничко-тузланска (Бијељина)
Ecologica (Београд)
Завод за заштиту природе Србије (Београд)
Здравствени центар (Зајечар)
Индијска амбасада (Београд)
International Labour Ofﬁce (Женева)
Институт за јавно здравље Војводине (Нови Сад)
Институт за криминолошка и социолошка
истраживања (Београд)
Институт за ментално здравље (Београд)
Институт за рударство и металургију (Бор)
Институт за сточарство (Београд/Земун)
Интернационални универзитет (Брчко)
Infonet group (Београд)
Iskra periodicals (Бирмингем)
Историјски архив (Пожаревац)
Историјски архив (Ужице)
IPSA (Монтреал)
IFLA (Хаг)
Канадски Србобран (Хамилтон)
Клинички центар Србије (Београд)
Књижевни клуб „Багдала” (Крушевац)
Комора здравствених установа Србије (Београд)
Krug commerce (Београд)
Културни центар при Иранској амбасади,
(Београд)
Kunliga vetenskapssamhället (Упсала)
Матица српска (Нови Сад)
Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори
(Никшић)
Медицински факултет (Београд)
Медицински факултет (Нови Сад)
Министарство културе Републике Србије
Министарство унутрашњих послова (Београд)
Мост арт (Земун)
Музеј „Рас” (Нови Пазар)
Народна банка Србије (Београд)
Народна библиотека (Бор)
Народна библиотека (Смедерево)
Народна библиотека (Ужице)
Народна библиотека „Вук Караџић” (Велико
Градиште)
Народна библиотека „Данило Киш” (Врбас)
Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић”
(Инђија)
Народна библиотека „Јефимија” (Трстеник)
Народна библиотека „Стефан Првовенчани”
(Краљево)
Народни музеј (Чачак)
National Folk Museum of Korea (Сеул)
Open Society Fund (Њујорк)
ОШ „Јован Поповић” (Нови Сад)
Пољопривредни факултет (Нови Сад)
Правни факултет за привреду и правосуђе (Нови
Сад)
Природно-математички факултет (Нови Сад)

Редакција листа „Гласник Српске православне
цркве” (Београд)
Редакција листа „Живинарство” (Београд)
Редакција листа „Наша реч” (Темишвар)
Редакција листа „Теолошки погледи” (Београд)
Routledge (Абингдон)
Routledge (Колчестер)
Руске слово (Нови Сад)
Савез глувих и наглувих Војводине (Нови Сад)
Светигора (Цетиње)

Special press (Београд)
Специјална библиотека за слијепа и слабовида
лица Републике Српске (Бања Лука)
Спомен-збирка Павла Бељанског (Нови Сад)
Српско друштво за заштиту вода (Београд)
Српско друштво за проучавање земљишта
(Београд)
Српско друштво за путеве „Via-Vita” (Београд)
Српско хемијско друштво (Београд)
STEPI (Сеул)
Századok szerkesztösége (Будимпешта)
Удружење „Изградња” (Београд)
Удружење шумарских инжењера и техничара
Србије (Београд)
Универзитет у Крагујевцу
Универзитет у Нишу
Универзитет Унион, Правни факултет (Београд)
Управа за заједничке послове републичких органа
Републике Србије (Београд)
Учитељски факултет (Београд)
Учитељски факултет (Врање)
Факултет за медије и комуникације (Београд)
ФАО (Рим)
Филозофски факултет (Ниш)
Филозофски факултет (Нови Сад)
Филозофски факултет, Одељење за етнологију и
антропологију (Београд)
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање
(Београд)
Француски институт у Србији, Огранак у Новом
Саду
Фрањевачки музеј и галерија Горица (Ливно)
Хотел Велики (Нови Сад)
Християнсъкий голос (Минхен)
Центар за културу (Пожаревац)
Центар за културу и информисање Лопаре
Clio (Београд)
Csuka Zoltán Városi Kȍnyvtar (Érd)
Чигоја штампа (Београд)
Шумарски факултет (Београд)

IZ STRANIH ^ASOPISA
РАЗМИШЉАЊА О
БИБЛИОТЕРАПИЈИ У
БИБЛИОТЕКАМА

Ж

ивимо у свету у ком су психосоматске
болести у све већој експанзији. Лечење
душевних рана, по својој сложености, налик је
лечењу телесних. Спровођење психотерапије
у надлежности је психолога и психијатара, али
важну улогу у превенцији оваквих стања имају
и педагози и библиотекари, све док се не створе
правни услови за рад стручњака за ову област –
библиотерапеута.
Темпо живота који нас окружује убрзан је,
стресних ситуације је све више, захтеви у животу
и на послу који се постављају пред нас све су
бројнији. Сви ови чиниоци имају велики утицај
на нашу психу. Деца су такође под стресом
због потребе за самодоказивањем, разочарања
услед неуспеха, анксиозности, конфликтних
ситуација са родитељима, наставницима, друговима. Унутрашњи притисак расте и долази
до депресије, појављују се разне фобије, повећава се потреба за разумевањем и љубављу.
Емоционална лабилност може се манифестовати
и у агресивном понашању и другим менталним
сметњама. У процесу формирања дечје личности
стручњацима су, као својеврсна терапија, на
располагању различити облици рада са младима.
(Реч терапија није омиљена код родитеља који
можда и неће повести своју децу на терапију тј.
лечење, зато је много прикладнија формулација час или радионица у библиотеци за ове
активности).
Библиотерапија је интердисциплинарни терапијски приступ који и родитељи интуитивно и
ефикасно примењују током васпитања и подизања своје деце. Уз помоћ свесно и прецизно
одабране приче или књижевних дела од стране
стручног терапеута може се утицати на менталне ставове младих. Они се, упознавајући се
са моделима понашања главних јунака у причи,
уче нормама правилног понашања у стварном
животу. Ова терапија сем што им пружа могућност јачања уметничког сензибилитета, промовише и добре вештине у комуникацији која ће им помоћи у даљој социјализацији у
друштву које их окружује. Добро одабрана
штива применљива су у лечењу психолошких
проблема, а понајпре имају веома важну улогу
у спречавању настанка психичких сметњи и

развоју личности. Читање има позитиван утицај на дечје ставове, емоције и понашање, стимулише машту и подстиче на активност. Књижевно дело је најпогодније за доживљавање
катарзе, оно нас наводи на размишљање и
учи нас самоспознаји. Захваљујући томе деца
могу да се уживе у улогу главних јунака романа и бајки чиме се код њих развија осећај
емпатије и толеранције. Током читања односно
слушања новела, поема, прича, фабула, свако
дете укључено у ову врсту терапије проналази
примере који личе на његове конфликте. Књига
у овом процесу има улогу катализатора, а крајњи циљ је да сваки млади пацијент (стручни
термин у психотерапији клијент – прим. прев.)
подели успомене, асоцијације, емоције, осећања из свог живота и да доживи емоционално
растерећење и олакшање.

Музикотерапија

Рад са децом која долазе у библиотеке воде
школски библиотекари који поседују основне
квалификације из области менталне хигијене и
библиотерапије. Обављање овакве делатности
неспорно изискује педагошку и психолошку
припремљеност. Међутим, у превентивне сврхе
и обични библиотекари могу да се укључе у
спровођење ове врсте терапије. Музикотерапија
се примењује код деце која муцају или су
аутистична, односно код симптома шизофреније
и хиперактивности, тј. када због психичких
поремећаја долази до сметњи у развоју говора.
Питање надлежности у лечењу оваквих стања
је веома деликатно. Према стручном мишљењу
психолога, обични библиотекари не би смели
да спроводе ову врсту терапије, да не би
неадекватним лечењем нанели више штете него користи. Ипак, моје лично искуство је да
терапеутско бављење са децом има позитиван
ефекат, без обзира на то ко примењује терапију,
лаик или психолог.
Развојна библиотерапија је у служби самоспознаје и здравог развоја личности. Она под-

стиче на размишљање, како би свако дете или
особа подвргнута терапији реално видела свој
положај у којем се налази и на тај начин пронашла алтернативна решења за своје конфликтне ситуације. Од стране терапеута потребна је емпатија, толеранција и емоционална
осетљивост како би се капије душе отвориле.
Није само довољно бити свестан одговорности
у оваквим ситуацијама, већ је потребна способност уживљавања у животне ситуације
оних којима се жели помоћи. У заједничкој
игри деца се опуштају и ослобађају од стреса.
У музикотерапији ритмичким задацима, употребом инструмената, бубњева, пластичних
звечки, ксилофона или обичним пљескањем
остварује се радост заједничког музицирања.
Девијантне особине личности током ових активности лако се препознају и успешно лече.
Кроз арт-терапију (ликовна терапија је само
део ње ‒ прим. прев.), деца својим цртежима
изражавају своју анксиозност, скривене страхове и фобије. Хиперактивност деце каналише
се терапијом игре. Правилно вођеном терапијом
библиотекар ће постићи позитивне промене на
емоционалном, менталном и социјалном плану.
Сложеније терапије међутим, ипак изискују
присуство дипломираних стручњака, психолога
са дугогодишњом праксом.
Терапијом уз помоћ књижевних одломака могу се постићи веома добри резултати код адолесцената, који се осећају усамљено или су препуштени сами себи у процесу одрастања. Током
часа они се упознају са тешкоћама и успешним
начинима међусобне комуникације, са позитивним ефектима пажње поклоњене сваком
појединцу и са важношћу осећаја поштовања
у опхођењу са другим људима. Терапија их
ослобађа анксиозности, а уче се стрпљењу, толеранцији, емпатији према другим људима. На
видело излазе проблеми са којима се суочавају у животу, а током процеса терапије имају
могућност да открију разне начине решавања
својих конфликата уз помоћ поступака главних
ликова из одређених књижевних остварења.
Главни чинилац у одабиру књижевног дела
које се примењује у току терапије је садржај
који обрађује управо проблеме младих. Овде спадају: односи са одраслима, одрастање,
љубав, учење, уклапање у друштво, право пријатељство, погледи на будућност, спремност
да се одговори на захтеве друштва, друштвене
норме, постављање исправних циљева у животу
итд.
У циљу одржавања континуиране мотивације млађе или старије деце, током једне се-

ансе примењује се неколико облика библиотерапијских активности, сходно потребама
одређене групе са којом се ради. Поред разговора и размене мишљења о прочитаном
књижевном тексту, организују се извођења
драматизованих делова из прича, цртање, заједничко музицирање и креативна занимања. Важан чинилац овог терапијског поступка је сусрет деце са књижевним делима која нису део
школског наставног плана и програма. Тако се
богате новим читалачким доживљајима који их
подстичу на даље читање. Обрада ових текстова
не догађа се на „школски начинˮ, већ се они
анализирају у једном необавезном разговору где
сваки члан групе може да искаже свој став у вези
са прочитаним, чиме се јача осећај важности
мишљења сваког појединца и припадања заједници.

организујемо две врсте групних терапија лечења књигом, развојну и превентивну. Деца, у већини случајева, о својим проблемима
неће чак ни да поведу разговор, пошто жалити
се на нешто за њих значи бити слабић, али
о поступцима главних јунака неког романа
отворено разговарају, истовремено откривајући
и своје проблеме. Активности, као што су ручни
радови, писање песама или кратких прича делују на креативност, док слушање књижевног
дела и његово анализирање развија рецептивне
могућности детета. Током читања деца имају
прилику да поделе своја осећања и мисли, у
вези са штивом и изнесу личне доживљаје
и сећања из свог живота. Код већине деце и
адолесцената психички поремећаји не узрокују телесне симптоме, али у њиховом понашању доминира нестрпљивост и раздражљивост.
Ово се манифестује у свим видовима људских
контаката, у односу са партнером, са породицом
или у релацији родитељ–дете. Бесциљност,
безвољност или тежња за истицањем по сваку
цену, а поготову губитак вољене особе, може
да проузрокује осећања са којима се и одрасли
тешко могу изборити. Архаичне фабуле међутим, које током терапије подстичу машту,
у реалном животу могу имати утицаја на доношење трезвених и исправних одлука. Јер је
машта највећа покретачка и стваралачка снага
човечанства.

Арт-терапија

На психу најмлађих најлакше се утиче помоћу бајки али прича као креативни тренинг
и терапија успешно се примењује у сваком
животном добу и ситуацији, без обзира на то
да ли се ради о малом детету, адолесценту или
младом човеку. Фабуле имају огромну снагу која поседује исцелитељску моћ, само треба пронаћи адекватну животну причу и чудо ће
се догодити пред нама, бићемо сведоци душевног исцељења детета укљученог у терапију. Формирање личности носи са собом
огромну одговорност. Одабрана штива из лепе
књижевности заокупиће пажњу читаоца или
слушаоца, а разговор и размишљање о прочитаном тексту утицаће на развој лексичког
фонда детета. Кроз вербалну комуникацију
дете ће открити своју личност и уместо жалопојки разговор ће се усмерити на решавање
проблема младог пацијента. Животне ситуације
у књижевном делу могу да имају сличности
са животним догађајима деце обухваћене библиотерапијом. Ми у Градској и жупанијској
библиотеци „Мориц Жигмондˮ у Њиређхазу,

У: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2014, бр. 7, стр. 15‒17.
Текст с мађарског превео и приредио
Петер Хајнерман

НОВЕ КЊИГЕ
(У штампи)

О

бјављујемо 433 наслова нових књига и
електронских публикација, осим уџбеника
за основне и средње школе, које су припремљене
за штампу или су објављене у Војводини у протекла три месеца (јул, август, септембар) 2015.
године. Скраћени записи су из компјутерске базе БМС, а на основу каталогизације нових књига. У поменутом периоду укупно je урађен 631
CIP запис.
А, Б, В
АДАМОВИЋ, Нада
Приче једне шуме / Нада Адамовић ; [илустрације
Бранкица Месарош, Данијела Бањац]. - Петроварадин :
Алфаграф, 2015. - 52 стр. : илустр. ; 21 cm
АНДЕРС, Гинтер
Kafka - za i protiv : (osnovi spora) / Ginter Anders ; [sa
nemačkog preveo Ivan Foht]. - Novi Sad : Kiša, 2015. - 220
str. ; 18 cm

АНДРАШИ, Олга
Popis arhivske građe o Jevrejima XVIII veka u Fondu 1
Arhiva grada Novog Sada : „Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada” / Olga Andraši, Fedor Fišl. - Novi
Sad : Jevrejska opština, 2015. - 75 str. ; 21 cm
АНДРЕЈЕВ, Никита
Vodoprivredni radovi i objekti na teritoriji VP „Zapadna
Bačka” Sombor : [1883-2015] / Nikita Andrejev. - Sombor
: N. Andrejev : VP Regulacija reka „Dunav i Tisa”, 2015. 178 str. : ilustr. ; 29 cm
АНДРЕЈЕВИЋ, Ненад
Prokleti stranci / Nenad Andrejević. - 1. izd. - Novi Sad :
Orpheus, 2015. - 300 str. ; 23 cm
АТЛАГИЋ, Бранислав
Софтвер са критичним одзивом : пројектовање SCADA система / Бранислав Атлагић. - 1. izd. - Novi Sad :
Fakultet tehničkih nauka, 2015. - 322 str. : ilustr. ; 24 cm
АЋИМОВИЋ, Мирко
Огледи о српској филозофији. 2 / Мирко Аћимовић. Нови Сад : Академска књига, 2015. - 120 стр. ; 21 cm
BABIAK, Ján
Za slnkom na poludnie : stahovanie Slovákov na Dolnú
zem, a ešte južnejšie / Ján Babiak ; [resumé v srbčine Ján
Babiak, resumé v anglíčtine Nataša Vidová]. - Báčsky Petrovec : Asociácia slovenských pedagogov, 2015. - 806 str. ; 24 cm
БАКИЋ, Илија
101 lice fantastike / Ilija Bakić. - 1. izd. - Novi Sad ;
Zrenjanin : Agora, 2015. - 325 str. ; 24 cm
БАЛОШ, Себастиан
Perforirane ploče za balističku zaštitu / Baloš Sebastian.
- Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2015. - 71 str. : ilustr.
; 24 cm
БАЛТЕЗАРЕВИЋ, Мирјана
Шојла Мојла / Мирјана Балтезаревић ; илустровао
Пеђа Трајковић. - Црвенка : Књижевни клуб „Крчевине”,
2015. - 72 стр. : илустр. ; 23 cm
БАРБИ, Анри
Са српском војском : трагична епопеја једног народа
/ Анри Барби ; [превела с француског Анђелка Цвијић].
- Нови Сад : Прометеј ; Београд : Радио-телевизија
Србије, 2015. - 385 стр. : илустр. ; 21 cm
БАРОВИЋ, Владимир
Јован Храниловић - портрет заборављеног новинара
и књижевног критичара / Владимир Баровић, Соња
Поткозарац. - Нови Сад : Удружење грађана „Фабрика
знања и очувања”, 2015. - 68 стр. : илустр. ; 24 cm
БАСАРИЋ, Валентина
Zbirka zadataka iz modela u planiranju saobraćaja / Valentina Basarić. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2015.
- 103 str. : ilustr. ; 24 cm
БАТЕЗ, Маја
Час физичког вежбања / Маја Батез, Бранко
Крсмановић. - Нови Сад : Факултет спорта и физичког
васпитања, 2015. - 193 стр. : илустр. ; 24 cm
БЕГАНОВИЋ Аметовић, Милинко
Mojih prvih 20 / Milinko Beganović Ametović. - Sremska Mitrovica : Marin, 2015. - 106 str. ; 21 cm
БЕЛИЋ-Бибин, Марија
Maslina / Marija Belić-Bibin. - 1. izd. - Novi Sad : M.
Belić-Bibin ; Beograd : Čigoja štampa, 2015. - 415 str. ; 21 cm
BEYOND the Adriatic Sea : a plurality of identities and
ﬂoating boarders in visual culture : collection of papers / edited by Saša Brajović. - Novi Sad : Mediterran publishing,
2015. - 240 str. : ilustr. ; 21 cm

БЕЋАРЕВИЋ, Мирјана
Biofarmaceutici - monoklonska antitela u dijagnostici i terapiji autoimunih inﬂamatornih oboljenja / Mirjana
Bećarević. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2015. - 98 str. :
tabele, graf. prikazi ; 24 cm
БЕШЕНОВСКА приношења : збирка песама
посвећена манастиру Бешеново / [уредници Ђорђе
Вукмировић, Дарко Дозет]. - Бешеновачки Прњавор :
Манастир Бешеново, 2015. - 68 стр. ; 21 cm
БЈЕЛКИЋ, Тодор
Азбучни воз / Тодор Бјелкић ; нацртао Жарко Гаћеша.
- 1. изд. - Рума : Српска књига M, 2015. - 71 стр. :
илустр. ; 20 cm
БЈЕЛКИЋ, Тодор
Живот уз длаку / Тодор Бјелкић. - Рума : Српска
књига М, 2015. - 158 стр. : илустр. ; 20 cm

БЈУНГ-Чул, Хан
Premoreno društvo / Bjung-Čul Han ; sa nemačkog preveo Damir Smiljanić. - 1. izd. - Novi Sad : Adresa, 2015. 79 str. ; 17 cm
БЛАНУША, Јелена
Псеудотон / Јелена Блануша. - 2. изд. - Ново
Милошево : Банатски културни центар, 2015. - 112 стр.
; 21 cm
БОГДАНОВИЋ, Душко
Medijska higijena / Duško Bogdanović. - Novi Sad :
Prometej, 2015. - 204 str. ; 20 cm
БОЈА, Лучијан
Први светски рат : контроверзе, парадокси,
реинтерпретације / Лучијан Боја ; [превео с румунског
Драган Стојановић ; редакција превода Стеван
Бугарски]. - Нови Сад : Прометеј, 2015. - 112 стр. ; 21 cm
BOLDOCKÝ, Samuel
Významní Slováci v dejinách Kulpína / Samuel Boldocký, Todor Radanov, Vladimír Valentík. - 2. doplnené vyd.
- Kulpín : Klub Kulpínčanov, 2015. - 64 str. : ilustr. ; 20 cm
БОРОЈЕВИЋ, Данко
MIG-21 : legenda Hladnog rata / Danko Borojević, Dragi
Ivić, Željko Ubović. - Ruma : Štampa, 2015. - 332 str. : ilustr. ; 21 cm
БОШКОВИЋ, Мило
Криминолошки лексикон / Мило Бошковић. - 2.
измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Матица српска,
2015. - 398 стр. ; 25 cm
БРАНКОВИЋ, Саша
Ход над Албанијом : (спис довршен на Небу) / Саша
Бранковић. - Бачка Паланка : Логос, 2015. - 41 стр. ; 21
cm
БРГУЉАН, Владимир
Zaboravljena luka / Vladimir Brguljan ; [likovni prilozi
Vjekoslav Brguljan, Svetislav Mandić, Branislav Živković].
- Subotica : Matica hrvatska, 2015. - 84 str. : ilustr. ; 21 cm
BRENNER, János
Csavargásaim a munka mezején : riportok a Dunától a
Tiszáig - meg egy kicsit távolabbról / Brenner János. - Újvidék : Forum ; Szabadka : Hét Nap, 2015. - 184 str. ; 22 cm

БРУСИН, Живица
Dnevnik kapetana Tamiške podmornice / Živica Brusin.
- Novo Miloševo : Banatski kulturni centar, 2015. - 105 str.
; 21 cm
БУДИЋ, Споменка
Obrazovanje za ljudska prava između teorije i prakse :
naučna monograﬁja : sa vodičem za studente / [autori Spomenka Budić, Milica Andevski, Olivera Gajić]. - Novi Sad :
Univerzitet, 2015. - 102 str. : ilustr. ; 24 cm
ВАЈДЛЕ, Јован
Хербаријум речи / Јован М. В. Вајдле. - Допуњено
изд. - Бечеј : Ј. Вајдле, 2015. - 74 стр. : фотогр. ; 23 cm
ВАРАДИ, Тибор
Spisi i ljudi : priče iz advokatske arhive / Tibor Varadi. Novi Sad : Akademska knjiga, 2015. - 319 str. ; 23 cm
ВАСИЋ, Горан
Zdravstveno vaspitanje / Goran Vasić, Dragoslav Jakonić.
- Novi Sad : Fakultet sporta i ﬁzičkog vaspitanja, 2015. 216 str. : ilustr. ; 24 cm
ВАСИЋ, Ненад
Lobiranje u međunarodnim organizacijama / Nenad A.
Vasić. - 1. izd. - Subotica : Neopress, 2015. - 156 str. : ilustr.
; 24 cm
ВАСИЋ, Ненад
Uvod u lobiranje : propedeutika nauke o lobiranju / Nenad A. Vasić. - 1. izd. - Subotica : Neopress, 2015. - III, 159
str. : ilustr. ; 24 cm
ВАСИЋ, Ненад
Uporedni lobistički sistemi / Nenad A. Vasić. - 1. izd. Subotica : Neopress, 2015. - 262 str. : ilustr. ; 24 cm
ВЕБЕР, Макс
Sociologija religije : tipovi religijskih zajednica / Maks
Veber ; preveli s nemačkog Olga i Tihomir Kostrešević. Novi Sad : Mediterran publishing, 2015. - 249 str. ; 21 cm
ВЕЗИЛИЋ, Алексије
Краткоје сочињеније о приватних и публичних
дјелах : (1785) / Алексије Везилић ; приредиле Исидора
Бјелаковић и Оливера Обрадовић. - Нови Сад : Матица
српска, 2015. - 404 стр. ; 24 cm
ВИГДОРОВА, Фрида
Suđenje Josifu Brodskom / zapisala Frida Vigdorova ;
priredio i preveo Radojica Nešović. - Novi Sad : Akademska
knjiga, 2015. - 140 str. : ilustr. ; 18 cm

ВИЕЈРА, Антонио
Misija između dvora i prašume : izabrana dela oca Antonija Viejre / s portugalskog prevela i priredila Anamarija
Marinović. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2015. - 377
str. ; 21 cm
ВЛАШКАЛИН, Гавра
У последњем тренутку / Гавра Влашкалин. - Сремски
Карловци : Каирос, 2015. - 163 стр. ; 21 cm
ВОЛТОН, Ајзак
Savršeni mušičar / Ajzak Volton ; s engleskog prevela
Radmila B. Šević. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2015.
- 314 str. ; 24 cm

ВРШАЧКА поетска сусретања : зборник / [уредник
Слободан Ђекић]. - Вршац : Вршачки књижевни клуб,
2015. - 207 стр. ; 21 cm
ВУЈАНИЋ, Татјана
Преокрет / Татјана Вујанић ; [илустрације прича
Сава Трифуновић, Вероника Димац ; поговор Павле
Папулин]. - Србобран : Народна библиотека, 2015. - 99
стр. : илустр. ; 21 cm
ВУКАЈЛОВИЋ, Ана
Не знам шта ми би / Ана Вукајловић. - Инђија :
Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић”, 2015. - 157
стр. ; 17 cm
ВУКИЋЕВИЋ, Даница
Док је сунца и месеца / Даница Вукићевић. - Нови
Сад : Културни центар Новог Сада, 2015. - 71 стр. ; 19
cm
ВУНДЕРЛИН, Катиа
Beli klavir i mlinareva kći / Katia Vunderlin ; [prevod sa
nemačkog Marija Ančić]. - Novo Miloševo : Banatski kulturni centar, 2015. - 150 str. ; 21 cm
Г, Д, Ђ
ГАЈИЋ, Душан
Пјесме : обраћање у пролазу од Свилаје до
Аустралије / Душан Гајић Жоља. - Нови Сад : Ћирилица,
2015. - 141 стр. ; 21 cm
ГДЕ су врата : антологија поезије Међународног
новосадског књижевног фестивала : десет година /
[приредио Јован Зивлак]. - 1. изд. - Нови Сад : Друштво
књижевника Војводине, 2015. - 495 стр. ; 21 cm
ГЕТЕОВ град : антологија немачке лирике /
приредила и препевала Милена Северовић. - Сремски
Карловци : Бранково коло, 2015. - 138 стр. ; 20 cm
ГИКИЋ-Петровић, Радмила
А где је Чехов? : разговори о прози / [разговоре
водила] Радмила Гикић Петровић. - Сремска Каменица :
Orion spirit, 2015. - 287 стр. ; 24 cm
ГЛИШИЋ, Милован Ђ.
Приповетке / Милован Глишић ; [уредник и
приређивач Тамара Јовановић]. - Нови Сад : Школска
књига, 2015. - 269 стр. ; 21 cm
ГОДОМИРОВ, Мирко
Тад ми јесен у госте дође / Мирко Годомиров ;
[илустрације Драгољуба Замуровића]. - Бела Црква :
Народна библиотека, 2015. - 122 стр. : илустр. ; 21 cm
ГОЛОЧОРБИН-Кон, Светлана
Praktikum iz farmaceutske tehnologije : sterilni preparati
/ Svetlana Goločorbin-Kon, Mladena Lalić-Popović. - Novi
Sad : Medicinski fakultet, 2015. - 96 str. : ilustr. ; 24 cm
ГОЛУБОВИЋ, Видоје
Милунка Савић : витез Карађорђеве звезде и Легије
части / Видоје Голубовић, Предраг Павловић, Новица
Пешић. - Београд : Удружење ратних добровољаца
1912-1918, њихових потомака и поштовалаца : Радиотелевизија Србије ; Нови Сад : Прометеј, 2015. - 265 стр.
: илустр. ; 21 cm
ГОТЛИБ, Лори
Udaj se za --- njega! : vodič za dobar izbor / Lori Gotlib ;
prevod sa engleskog Maja Šarić. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2015. - 335 str. ; 20 cm
ГРЕЈАМ, Били
Dan za danom sa Bili Gremom / [pripremila Joan Winmill Brown ; prevela sa engleskog Katica Makaji]. - Novi
Sad : MBM plas, 2015. - 215 str. ; 21 cm

ГРИГОРИЈЕ Палама, свети
Списи из сужањства ; Слова против Григораса /
Свети Григорије Палама ; са грчког изворника превео С.
Јакшић. - Нови Сад : Беседа, 2015. - 406 стр. ; 21 cm

ГРИГОРИЈЕ Палама, свети
Сто педесет глава ; Аскетски списи ; Молитве /
Свети Григорије Палама ; са грчког изворника превео С.
Јакшић. - Нови Сад : Беседа, 2015. - 389 стр. ; 21 cm
ГРИГОРИЈЕ, протосинђел
Летопис Манастира Гргетега. Књ. 1 / протосинђел
Григорије. - Гргетег : Манастир Гргетег, 2015. - 112 стр. :
илустр. ; 31 cm
ГРИГОРИЈЕ, протосинђел
Летопис Манастира Гргетега. Књ. 2 / протосинђел
Григорије. - Гргетег : Манастир Гргетег, 2015. - 104 стр. :
илустр. ; 31 cm
ГРУЈИЧИЋ, Ненад
Маца на вратанца / Ненад Грујичић ; [аутор
илустрација Звонимир Звоне Кенђел]. - Сремски
Карловци : Бранково коло, 2015. - 62 стр. : илустр. ; 21 cm
GUBOVÁ Červená, Gabriela
Slováci v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov :
1918-1929 / Gabriela Gubová Červená. - Báčsky Petrovec
: Slovenské vydavateľské centrum ; Novy Sad : Ustav pre
kulturu vojvodinskych Slovakov, 2015. - 328 str. ; 24 cm
ГУДАК, Стефан
Провини i зради : оповiдання / Стефан Гудак ;
переклад з русиньскоï мови Вiри Бродович. - Нови Сад :
Завод за културу войдянских Руснацох, 2015. - 123 стр.
; 18 cm
ДАУД, Камел
Merso, istraga oštećenog : roman / Kamel Daud ; prevela
s francuskog Svetlana Stojanović. - Novi Sad : Akademska
knjiga, 2015. - 120 str. ; 21 cm
DVA ista čoveka : [zbirka tekstova sa radionica
kreativnog pisanja] / Anastasija Bijelić ... [et al.]. - Novi Sad
: Udruženje „Kružok”, 2015. - 159 str. : ilustr. ; 19 cm
ДЕБРЕЦЕНИ, Јожеф
Hladni krematorijum : roman Aušvica / Jožef Debreceni
; [prevod s mađarskog Bogdan Čiplić ]. - 2. revidirano izd. Novi Sad : Forum, 2015. - 157 str. ; 20 cm
DEBRECZENI, József
Hideg krematórium : Auschwitz regénye / Debreczeni
József. - A 2. kiad. átdolgozott változata. - Újvidék : Forum,
2015. - 161 str. ; 20 cm
DEI Leči : radovi/works : 1957/1965. / priredio Slavko
Timotijević. - Novi Sad : Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 2015. - 185 str. : fotogr. ; 26 cm
ДЕЈАНАЦ, Душан
Теодор Павловић : човек великог духа и ума / Душан
Дејанац. - Ново Милошево : Банатски културни центар,
2015. - 145 стр. : илустр. ; 20 cm
ДЕЛИБАШИЋ, Вељко М.
Споразуми јавног тужиоца и окривљеног / Вељко М.
Делибашић. - Нови Сад : Правни факултет за привреду и
правосуђе, 2015. - 168 стр. ; 25 cm

ДЕРВИШ, Махмуд
Остатак живота : изабране песме / Махмуд Дервиш
; превела са арапског Татјана Ботић. - Нови Сад :
Културни центар Новог Сада, 2015. - 174 стр. ; 22 cm
ДЕСПОТОВИЋ, Иван
Роршахове исповести / Иван Деспотовић. - Сремски
Карловци : Бранково коло, 2015. - 58 стр. ; 20 cm
ДЕСПОТОВИЋ, Љубиша
Геополитика деструкције : разарање држава и
националних идентитета у актуелним процесима
глобализације / Љубиша Деспотовић. - Сремски
Карловци : Каирос, 2015. - 155 стр. ; 21 cm
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Станислав
Корисна штета / Станислав Димитријевић. - Вршац :
С. Димитријевић, 2015. - 250 стр. ; 21 cm
ДИМИТРИЋ, Горан
Plivanje / Goran Dimitrić. - Novi Sad : Fakultet sporta i
ﬁzičkog vaspitanja, 2015. - 144 str. : ilustr. ; 24 cm
ДИМКОВСКА, Лидија
Резервни живот : роман / Лидија Димковска ; са
македонског превели Миленко Пајић и Урош Пајић. - 1.
изд. - Нови Сад ; Зрењанин : Агора, 2015. - 348 стр. ; 21 cm
ДИХТЕР, Ернест
Buđenje želja : šta motiviše kupce? / Ernest Dihter ; prevod sa engleskog Maja Šarić. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2015. - 387 str. : ilustr. ; 20 cm
ДОДЕРЕР, Хајмито фон
Osvetljeni prozori ili Postajanje čovekom kancelarijskog savetnika Juliusa Cihala : roman / Hajmito fon Doderer
; preveo s nemačkog Relja Dražić. - Novi Sad : Futura publikacije, 2015. - 172 str. ; 20 cm
ДОЈЧИНОВИЋ, Биљана
„Право сунца” : другачији модернизам / Биљана
Дојчиновић. - Нови Сад : Академска књига, 2015. - 172
стр. ; 23 cm
ДОЈЧИНОВИЋ, Урош
Библиографија српске гитаристичке литературе : од
првих трагова до 2000 / Урош Дојчиновић. - Нови Сад :
Матица српска, 2015. - 399 стр. ; 24 cm
ДОРОСЛОВАЧКИ, Раде
Principi algebre opšte, diskretne i linearne / Rade
Doroslovački. - 4. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2015. - 303 str. : ilustr. ; 24 cm
DOROSLOVAČKI, Rade
Fundamentals of algebra / Rade Doroslovački. - Novi
Sad : Faculty of Technical Sciences, 2015. - 321 str. :
matemat. formule ; 24 cm
ДРИД, Патрик
Džudo / Patrik Drid. - Novi Sad : Fakultet sporta i
ﬁzičkog vaspitanja, 2015. - 172 str. : ilustr. ; 24 cm
DRUŠTVO i znanje : sociološka hrestomatija / [priredili
Dušan Marinković i Dušan Ristić]. - Novi Sad : Mediterran
publishing, 2015. - 538 str. ; 21 cm
DRǍGULIN, Stela
Excellence in piano performance / [Stela Drǎgulin]. Vršac : Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov”, 2015. - 195str. ; 24 cm
ДУЧИЋ, Јован
Благо цара Радована : мисли о човеку / Јован Дучић. Рума : Панонија, 2015. - 433 стр. ; 19 cm
ДУЧИЋ, Јован
Верујем у Бога и у српство / Јован Дучић. - Рума :
Панонија, 2015. - 243 стр. ; 19 cm
ДУЧИЋ, Јован
Градови и химере / Јован Дучић. - Рума : Панонија,
2015. - 381 стр. ; 19 cm

ДУЧИЋ, Јован
Гроф Сава Владиславић / Јован Дучић. - Рума :
Панонија, 2015. - 433 стр. : илустр. ; 19 cm
ДУЧИЋ, Јован
Јутра са Леутара ; Стазе поред пута / Јован Дучић. Рума : Панонија, 2015. - 275 стр. ; 19 cm
ДУЧИЋ, Јован
Песме / Јован Дучић. - Рума : Панонија, 2015. - 321
стр. ; 19 cm
ЂЕКИЋ, Слободан
Не бих да одем у недељу / Слободан Ђекић. - Вршац :
Књижевна општина Вршац, 2015. - 55 стр. ; 21 cm
ЂЕРИЋ, Зоран
Чарнок : песничка монографија / Зоран Ђерић
; [фотографије Зоран Ђерић]. - 1. изд. - Нови Сад :
Графомаркетинг, 2015. - 140 стр. : фотогр. ; 23 cm
ЂОРЂЕВИЋ, Драгиша
Биографије лекара Панчеваца : од 1945. до 2005 /
Драгиша Ђорђевић. - Панчево : Градска библиотека,
2015. - 533 стр. ; 24 cm
ЂОРЂЕВИЋ, Драгољуб Б.
Сазревање предграђа : социолошки есеји о Доњем
Комрену и Доњокомренцима / Драгољуб Б. Ђорђевић ;
[предговор Димитрије Буквић]. - Нови Сад : Прометеј ;
Ниш : Машински факултет, 2015. - 135 стр. : илустр. ; 24 cm
ЂОРЂИЋ, Вишња
Школско физичко васпитање / Вишња Ђорђић. - Нови
Сад : Факултет спорта и физичког васпитања, 2015. - 203
стр. : илустр. ; 24 cm
ЂУЂИЋ-Митић, Зорица
Selidbe / Zorica Đuđić Mitić. - Sremska Mitrovica :
Marin, 2015. - 67 str. ; 21 cm
ЂУКИЋ, Лазар
90 godina fudbala u Čelarevu : period od 2005. do 2015.
godine / Lazar Đukić. - Čelarevo : Udruženje pronalazača i
inovatora „Čib”, 2015. - 121 str. : fotogr. ; 24 cm
ЂУКИЋ, Милорад
Rukomet / Milorad Đukić. - Novi Sad : Fakultet sporta i
ﬁzičkog vaspitanja, 2015. - 192 str. : ilustr. ; 24 cm

ЖДРАЛЕ, Радован
Друга одбрана Сократова и крај страшног света /
Радован Ждрале. - Нови Сад : Прометеј : Удружење Срба
из Херцеговине у Војводини, 2015. - 177 стр. ; 20 cm
ЖИВИЋ, Горан
Дани пива у Зрењанину : осврт на протеклих 29
година : летимичан поглед уназад / [аутор текста Горан
Живић ; сарадник Александар Стефанов]. - Зрењанин :
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин”, 2015. 64 стр. : илустр. ; 24 cm
ЖИВКОВИЋ, Снежана
Pod Ožljem / Snežana Živković Selica. - Inđija : S.
Živković, 2015. - 288 str. ; 21 cm
ЖИВКОВИЋ-Мушкиња, Андреа
(Ре)визија света Дијаманде Галас / Андреа ЖивковићМушкиња. - Ириг : Српска читаоница, 2015. - 147 стр. :
илустр. ; 21 cm
ЖИНЖЕР, Серж
Biti humanistički psihoterapeut : praktični priručnik /
Serž i An Žinžer ; prevod sa francuskog Milina Janković. Novi Sad : Psihopolis institut, 2015. - 286 str. ; 20 cm
ZÁBORSKÁ, Mária
Na svoje sa nezabúda / Mária Záborská. - Stará Pazova :
MOMS, 2015. - 79 str. : ilustr. ; 21 cm
ЗАВЕШТАЊА 2015. : зборник књижевних радова /
књигу уредила Сава Гајић Ивић. - Инђија : Књижевни
клуб „Мирослав-Мика Антић” ; Цирих : Удружење
српских писаца Швајцарске, 2015. - 302 стр. ; 21 cm
ЗАЈАЦ, Петер
Пулсирање књижевности / Петер Зајац ; превео са
словачког и поговор написао Михал Харпањ. - Сремски
Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, 2015. - 357 стр. ; 23 cm

Е, Ж, З
EVROPA u Vojvodini : pogled i analiza realizovanih
projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine
ﬁnansiranih od strane EU u programskom periodu 20072013 / [urednik Nedim Sejdinović]. - Novi Sad : Nezavisno
društvo novinara Vojvodine, 2015. - 160 str. : graf. prikazi ;
30 cm
EKSPERIMENTALNE tehnike karakterizacije materijala : termičke, električne, dielektrične i magnetne osobine
/ Svetlana Lukić-Petrović ... [et al.]. - Novi Sad : Prirodnomatematički fakultet, Departman za ﬁziku, 2015. - 166 str. :
ilustr. ; 25 cm
ЕЛЕЗОВИЋ, Слободан
Филмски театар и(ли) театарски филм / Слободан
Елезовић. - Врбас : Културни центар : Народна
библиотека „Данило Киш”, 2015. - 169 стр. ; 20 cm
ÉLETTŐL az életig a holokauszton át / [szerkesztő Ózer
Ágnes]. - Újvidék : Forum ; Szabadka : Szabadkai Zsidó
Hitközség, 2015. - 422 str. : Ilustr. ; 24 cm
ЕРАКОВИЋ, Радослав
Књига о Јакову / Радослав Ераковић. - Нови Сад :
Академска књига, 2015. - 120 стр. ; 18 cm
ЕРДЕЉАНИН, Анђелко
Лепа књига у кићеном Срему : прикази, чланци,
записи / Анђелко Ердељанин. - Рума : Градска
библиотека „Атанасије Стојковић”, 2015. - 173 стр. ; 21 cm

ZBIRKA zadataka iz ﬁzike : odseci zaštite životne sredine, zaštite na radu i biomedicinskog inženjerstva / Miljko
Satarić ... [et al.]. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka,
2015. - 285 str. : graf. prikazi ; 24 cm
ЗЕЋИРОВИЋ, Ремзи
Tri = The tree / Remzi Zećirović. - Novi Sad : R.
Zećirović, 2015. - 115 str. : ilustr. ; 21 cm
ЗЛОЧИНИ окупатора и њихових помагача у
Војводини 1941-1944. II група масовних злочина (Бачка
и Барања) : „армија” / приредио Драго Његован. - Нови
Сад : Прометеј : Мало историјско друштво, 2015. - 238
стр. : илустр. ; 31 cm
И, Ј, К
ИВАНЧЕВИЋ, Слободан
Ključne tajne pčelinjeg gnezda / Slobodan Ivančević. Stara Pazova : S. Ivančević, 2015. - 64 str. : ilustr. ; 21 cm
ÍGY készült a zentai szalmaház = Kako je napravljena
kuća od slame u Senti = How itʼs made: straw-house in Senta. - Senta : Fondacija Pro Scientia Naturae = Zenta : Pro
Scientia Naturae Alapítvány, 2015. - 12 str. : ilustr. ; 10 x 17 cm

ИЗАБРАНИ шидски тестаменти / приредио Радован
Сремац. - Шид : Народна библиотека „Симеон
Пишчевић”, 2015. - 102 стр. ; 24 cm
ИЛИЋ, Микица
Освит дана осмог : роман / Микица Илић. - Лаћарак :
AM graphic, 2015. - 120 стр. ; 23 cm
ИЛИЋ, Саша
Dušanovac. Pošta : kalendarske priče : 2006-2009 / Saša
Ilić. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2015. - 221 str. : ilustr. ; 21 cm
INTERNATIONAL Eco-Conference (19 ; 2015 ; Novi Sad)
Environmental protection of urban and suburban settlements : proceedings / XIX International Eco-Conference,
23rd-25th September 2015, Novi Sad ; [organizer Ecological Movement of Novi Sad ; project editor Nikola Aleksić].
- Novi Sad : Ecological Movement of Novi Sad, 2015. - 420
str. : ilustr. ; 23 cm

INTERNATIONAL Interdisciplinary Scientiﬁc Conference
„Radical Space In Between Disciplines” (2015 ; Novi Sad)
Conference book of abstracts / International Interdisciplinary Scientiﬁc Conference „Radical Space In Between
Disciplines”, Novi Sad, September 21-23 2015 ; editors Romana Bošković, Miljana Zeković, Slađana Milićević. - Novi
Sad : Faculty of Technical Sciences, Department of Architecture and Urbanism, 2015. - 148 str. ; 25 cm
INTERNATIONAL Medical Students’ Congress (10 ; 2015
; Novi Sad)
Abstract book 2015 / 10th International Medical Students’ Congress in Novi Sad, July 16th-19th 2015 ; [editors
Dejan Miljković ... et al.]. - Novi Sad : Faculty of Medicine,
2015. - 275 str. : ilustr. ; 20 cm
INTERNATIONAL Scientiﬁc and Professional Conference
„Crisis and Emergency Situations Management” (1 ; 2015 ;
Belgrade)
Proceedings / The First International Scientiﬁc and Professional Conference Crisis and Emergency Situations Management - Theory and Practice, [25-26th September, 2015,
Belgrade] ; [editors Branko Babić, Nenad Komazec]. - Vranje : Kurjak copy, 2015. - 293 str. : ilustr. ; 26 cm
INTERNATIONAL Scientiﬁc Conference MMA 2015
„Flexible Technologies” (12 ; 2015 ; Novi Sad)
Proceedings / 12th International Scientiﬁc Conference
MMA 2015 „Flexible Technologies”, Novi Sad, 25-26 September 2015 ; [editor Rade Doroslovački]. - 1. izd. - Novi
Sad : Faculty of Technical Sciences, 2015. - 295 str. : ilustr.
; 30 cm
INTERNATIONAL Conference on Information Technology
and Development of Education (2015 ; Zrenjanin)
Proceedings = Zbornik radova / International Conference
on Information Technology and Development of Education ITRO 2015, [26] June 2015, Zrenjanin = Međunarodna
konferencija Informacione tehnologije i razvoj obrazovanja
ITRO 2015. - Zrenjanin : Technical Faculty „Mihajlo Pupin”, 2015. - VII, 311 str. : ilustr. ; 30 cm

ISTVÁN, Márta
The history of the Krümer family and the horse driven
mill of Groß-Kikinda = Die Geschichte der Familie Krümmer und die Rossmühle in Groß-Kikinda / Martha Istvan =
Марта Иштван = István Márta ; [translation from the Serbian to English language Tatjana Tatić]. - Kikinda : M. Istvan,
2015. - 57 str. : ilustr. ; 21 cm
ЈАЛОМ, Ирвин
Jedan dan i druge priče o psihoterapiji / Irvin D. Jalom ;
prevod sa engleskog Milan Đurišić. - Novi Sad : Psihopolis
institut, 2015. - 197 str. ; 20 cm
ЈАЛОМ, Ирвин
Smisao života : priče iz psihoterapije / Irvin D. Jalom ;
prevod sa engleskog Kornelija Rakić-Odri. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2015. - 277 str. ; 20 cm
ЈАНКОВИЋ, Милан
Враћање верске наставе у образовни систем Србије
/ Милан Д. Јанковић. - Нови Сад : Студио „Бечкерек”,
2015. - 552 стр. : фотогр. ; 29 cm
ЈАЊАТОВИЋ, Ђорђе
Даса и Таса / Ђорђе Јањатовић. - Шид : Књижевни
клуб „Филип Вишњић”, 2015. - 112 стр. : 21 cm
ЈЕЛИСАВЧИЋ-Ћирић, Лидија
Rekvijem za jedan dan / Lidija Jelisavčić Ćirić. - Novi
Sad : Solaris, 2015. - 210 str. ; 19 cm
ЈЕРЕМИЋ, Биљана
Од певања до музичке културе : методика наставе
музичке културе : извођење музике певањем песама
по слуху : практикум за васпитаче и учитеље / Биљана
Јеремић. - Сомбор : Педагошки факултет, 2015. - 168 стр.
: илустр. ; 24 cm
ЈОВАНОВИЋ, Бојан
Поновна рођења : изабране и нове песме / Бојан
Јовановић. - Нови Сад : Прометеј, 2015. - 264 стр. ; 21 cm
ЈОВАНОВИЋ, Милан
С мора и са сува / Милан Јовановић. - Зрењанин
: Градска народна бибилотека „Жарко Зрењанин” ;
Требиње : Народнa библиотека, 2015. - IV, 104 стр. ; 21 cm
ЈОВАНОВИЋ, Павле
Кристализација слике / Павле Јовановић. Библиофилско изд. - Нови Сад : Bel art, 2015. - 191 стр. :
илустр. ; 25 cm
ЈОВАНОВИЋ, Саша
Све о шуми / Саша Јовановић ; [илустрације Весна
Зец, Младен Ољача]. - Нови Сад : Еколошко удружење
грађана „Зелено питање”, 2015. - 32 стр. : илустр. ; 21 cm
ЈОВАНОВИЋ, Сашко
Поклонили смо времену / Сашко Јовановић. - Бела
Црква : Народна библиотека, 2015. - 115 стр. ; 21 cm
ЈОВАНОВИЋ-Змај, Јован
Песме / Јован Јовановић-Змај ; приредио Фрања
Петриновић. - Сремски Карловци : Каирос, 2015. - 272
стр. ; 17 cm
ЈОВИЋ, Андрија
Чортановачки корени : у овој књизи записани
су наши очеви, дедови, прадедови, чукундедови,
наврндедови, курђели, куребали, сукурдови / записали
Андрија Јовић, Живан Пашић. - Чортановци : Завичајно
друштво Козарица, 2015. - 335 стр. : илустр. ; 25 cm
ЈОВИЋ, Горан
Арлекино блуз : (из песниковог дневника) / Горан
Јовић. - Бачка Паланка : Књижевни клуб „Дис”, 2015. 53 стр. ; 20 cm

ЈУГОВИЋ, Гордана
Златни кладенац / Гордана Југовић. - Рума : Српска
књига М, 2015. - 84 стр. : илустр. ; 20 cm
JURASSIC world : mesto gde dinosaurusi oživljavaju /
[prevodilac Nataša Vujnović]. - Ruma : Panonija, 2015. - 31
str. : ilustr. ; 27 x 24 cm
КАЖЕ, Жилија
Spasavanje medija : kapitalizam, participativno ﬁnansiranje i demokratija / Žilija Kaže ; prevod sa francuskog
Dušan Janić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2015. - 130
str. ; 18 cm
КАНТ, Имануел
Metaﬁzika prirode : izabrani spisi / Imanuel Kant ; [prevod s nemačkog jezika Goran Rujević, Damir Smiljanić, Milan Soklić]. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2015. - 450 str.
; 23 cm
„КАРАЂОРЂЕ” Иштвана Балога / [Илонка Месарош
... [и др.] ; преводилац резимеа Јована Тодоровић]. Нови Сад : Удружење „Данубиус”, 2015. - 151 стр. :
илустр. ; 24 cm
КАРАМАН, Иво
Osnovi biospeleologije / Ivo Karaman, Slobodan
Makarov, Mladen Horvatović. - Novi Sad : Prirodnomatematički fakultet, 2015. - 215 str. : ilustr. ; 24 cm
KATIĆ, Marina
English for workplace safety engineering / Marina Katić.
- Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2015. - 216 str. : ilustr. ; 24 cm
КЕЈНС, Џон Мeјнард
Еkonomske posledice mira / Džon Majnard Kejns ;
prevela s engleskog Sonja Gobec. - Novi Sad : Mediterran
publishing, 2015. - 198 str. ; 21 cm
КЕКАНОВИЋ, Драго
Изабране приче / Драго Кекановић. - Сремски
Карловци : Каирос, 2015. - 294 стр. ; 20 cm

КЛИНАР, Иван
Tehnička eksploatacija mašina / Ivan Klinar. - 1. izd. Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2015. - 210 str. : graf.
prikazi ; 24 cm
КНЕЖИЋ, Саво
Није ми ништа / Саво Кнежић. - Сремски Карловци :
Клуб културе Каром, 2015. - 176 стр. : фотогр. ; 21 cm
КОВАЧ, Павел
Metode planiranja i obrade eksperimenta / Pavel Kovač. 2. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2015. - 322 str.
: ilustr. ; 24 cm
КОВАЧЕВИЋ, Душан
Joш сањам / Душан Ковачевић Батуља. - Мачванска
Митровица : Printex, 2015. - 117 стр. ; 21 cm
КОВЧИН, Катарина
Крпене лутке / Катарина Ковчин. - Нови Сад : Матица
српска, 2015. - 217 стр. ; 17 cm
КОЈИЋ, Синиша
Српска црква Свете Тројице у Банатском Новом
Селу / Синиша Којић ; [фотографије Ранко Савичић]. -

Банатско Ново Село : Удружење „Нови Зелдош” : Дом
културе „3. октобар”, 2015. - 128 стр. : илустр. ; 21 cm
КОМШИЋ, Јован
Demokratsko upravljanje kulturološkim različitostima
: Vojvodina u svetlu evropskih iskustava / Jovan Komšić.
- Novi Sad : Centar za regionalizam ; Beograd : Dan graf,
2015. - 126 str. : autorova slika ; 22 cm
KONTROLA kvaliteta vode za piće od izvorišta do
potrošača / [autori Božo Dalmacija ... et al.] ; urednici Milena Bečelić-Tomin, Božo Dalmacija. - Novi Sad : Prirodnomatematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i
zaštitu životne sredine, 2015. - [8], 267 str. : ilustr. ; 24 cm
КОНФЕРЕНЦИЈА о међулабораторијским
испитивањима материјала (21 ; 2015 ; Чачак)
Zbornik radova / XXI konferencija o
međulaboratorijskim ispitivanjima materijala, Čačak, 16. 0918. 09. 2015. ; [organizator] Komitet za međulaboratorijska
ispitivanja materijala ; [urednici Dragan Rainović i Jasmina
Belić]. - Beograd : Komitet za međulaboratorijska ispitivanja materijala, 2015. - 109 str. : ilustr. ; 24 cm
KŐRÖSI Sóti, Beáta
A növény él : a mezőgazdasági szakiskolák tanulói
számára / Kőrösi Sóti Beáta. - Újvidék : Árgus, 2015. - 148
str. : ilustr. ; 24 cm
КОСТАДИНОВСКИ, Саво
Поезија о поезији / Саво Костадиновски ; [превод
са македонског Драгица Шредер]. - Ново Милошево :
Банатски културни центар, 2015. - 57 стр. ; 20 cm
КОСТИЋ, Лаза
Osnovno načelo : kritički uvod u opštu ﬁlozoﬁju / Laza
Kostić. - Sombor : Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki” :
Srpska čitaonica „Laza Kostić”, 2015. - 146 str. ; 19 cm
КРАГУЈЕВИЋ, Тања
Телеграми и молитве : есеји / Тања Крагујевић. - 1.
изд. - Нови Сад ; Зрењанин : Агора, 2015. - 230 стр. ; 21 cm
KRASNIĆI, Alija
Angluno alavari e аvrune alavengo / gatisarda Alija
Krasnići ; katar e rromani pe srbikani thaj katar e srbikani pe
rromani Alija Krasnići = Prvi rečnik stranih reči / priredio
Alija Krasnići ; sa romskog na srpski i sa srpskog na romski Alija Krasnići. - Subotica : Rromane pustika - Romske
knjige, 2015. - 387 str. ; 25 cm
KREIRANJE predloga politike zapošljavanja i radnog
angažovanja u turizmu / [autori Dragica Tomka ... et al.]. Novi Sad : Fakultet za sport i turizam - TIMS, 2015. - 88 str.
: graf. prikazi ; 24 cm
КРЕСТИЋ, Василије Ђ.
Аустроугарска грађа о Уједињеној омладини српској
/ Василије Ђ. Крестић ; [преводиоци за немачки језик
Љубомирка Кркљуш, за мађарски језик Кристиан Јерић
; превод резимеа на енглески језик Оливера Кривошић,
на немачки језик Роберт Ковач]. - Нови Сад : Матица
српска, 2015. - 335 стр. ; 24 cm
КРНЕТА, Жељко
Osnove istraživanja u sportu i ﬁzičkom vaspitanju /
Željko Krneta. - Novi Sad : Fakultet sporta i ﬁzičkog vaspitanja, 2015. - 288 str. : ilustr. ; 24 cm
КРСМАНОВИЋ, Бранко
Теорија и методика физичког васпитања 1 и 2 /
Бранко Крсмановић. - Нови Сад : Факултет спорта и
физичког васпитања, 2015. - 352 стр. : илустр. ; 24 cm
КРСТИЋ, Драган
Filozofska pitanja : (o istini, lepoti i dobroti) / Dragan
Krstić. - Subotica : Grafoprodukt, 2015. - 120 str. ; 20 cm

КРСТОНОШИЋ, Вељко
Osnovi industrijske farmacije : praktikum / Veljko
Krstonošić, Dejan Ćirin. - Novi Sad : Medicinski fakultet,
2015. - 94 str. : ilustr. ; 24 cm
КУКАВИЦА, Стево
Отиш’о би у девето село, кад би знао да ће бити
прело / Стево М. Кукавица. - Крчедин : С. Кукавица,
2015. - 165 стр. ; 21 cm
КУЛИЋ, Бранка
Дворци и летњиковци Војводине / Бранка Кулић ;
[фотографије Недељко Марковић ... [и др.] ; превод на
енглески Драгана Гак ; цртежи Исидора Крнић-Отић,
Мирослав Лазић]. - 2. изд. - Петроварадин : Покрајински
завод за заштиту споменика културе ; Нови Сад :
Платонеум, 2015. - 317 стр. : илустр. ; 29 cm
KULTURA i etika u medijima 2014 / urednica Dijana
Subotički Miletić ; [prevod sažetka na engleski Tamara
Radijevac]. - Novo Miloševo [etc.] : Banatski kulturni centar
[etc.], 2015. - 192 str. : graf. prikazi ; 24 cm + 1 elektronski
optički disk (CD-ROM)
КУЉИЋ, Милорад
Плеурат / Милорад Куљић. - Ново Милошево :
Банатски културни центар, 2015. - 360 str. ; 20 cm
Л, Љ, М

LABÁTH, Ján
Zásvity v čase : prierez lyrikou / Ján Labáth. - Báčsky
Petrovec : Slovenské vydavateĺské centrum, 2015. - 260 str.
; 20 cm
ЛАВКРАФТ, Хауард Филипс
Šaptač u tami / Hauard Filips Lavkraft ; sa engleskog preveli Sava Kuzmanović, Andrea Gomboš, Dejan
Ognjanović. - Novi Sad : Orfelin izdavaštvo, 2015. - 237 str.
; 21 cm
ЛАЗАРЕВИЋ, Лаза К.
Изабране приповетке / Лаза K. Лазаревић ; [уредник
и приређивач Тамара Јовановић]. - Нови Сад : Школска
књига, 2015. - 260 стр. ; 21 cm
ЛАЗИЋ, Вера
Biorazgradivi ambalažni materijali : monograﬁja / Vera
Lazić, Senka Popović. - Novi Sad : Tehnološki fakultet,
2015. - 129 str. : ilustr. ; 24 cm
ЛАЗИЋ, Радмила
Земни пртљаг : изабране песме / Радмила Лазић ;
избор и поговор Бојана Стојановић Пантовић. - Нови
Сад : Завод за културу Војводине, 2015. - 144 стр. ; 20 cm
ЛАЗИЋ, Татјана
Бојанка / аутор Татјана Лазић. - Зрењанин : Дигинет,
2015. - 40 стр. : илустр. ; 30 cm
LELEA, Mircea
Petec de suﬂet pribeag / Mircea Lelea. - Torak :
Удружење за уметност и културу Румуна „Викентије
Петровић Бокалуц” : Lumina Torǎceanǎ, 2015. - 62 str. : ilustr. ; 20 cm
ЛЕРИС, Мишел
Fantomska Afrika / Mišel Leris ; sa francuskog prevela
Sonja Šegić. - Novi Sad : Kiša, 2015. - 716 str. ; 20 cm
ЛИТЕРАРНЕ стазе. 9 / [приредила] Вршачка
литерарна радионица ; [уредник Слободан Ђекић]. Вршац : Вршачки књижевни клуб, 2015. - 204 стр. ; 21
cm
ЛИЦЕ града : архитектура која се не мења / приредио
Мирослав Филиповић. - Нови Сад : Show me, 2015. [28] стр. : фотогр. ; 21 cm

ЛИЧ, Кети
Psihologija i gojaznost : prevazilaženje gojaznosti / Keti
Lič ; prevod sa engleskog Nebojša Pajić. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2015. - 329 str. ; 20 cm
ЛОК, Џон
Pismo o toleranciji / Džon Lok ; [prevod Tatjana
Samardžija]. - Novi Sad : Eden kuća knjige, 2015. - 95 str. ;
19 cm
ЛУДОШКИ, Наталија
Књижевна огледања Младена Лесковца : над писцима
савременицима / Наталија Лудошки. - Нови Сад : Orion
spirit, 2015. - 140 стр. ; 21 cm
ЛУПШИЋ, Милан
Превенција конзумације психоактивних супстанци
: [смернице за омладинске здравствено-васпитне
едукаторе] / [Милан Лупшић]. - Ковин : Црвени крст
Ковин, 2015. - 35 стр. : илустр. ; 21 cm
ЉУБОЈА-Травар, Рада
Гавранове липе / Рада Љубоја Травар. - Нови Сад :
Српски крајеви, 2015. - 69 стр. ; 21 cm
ЉУБОЈЕВИЋ, Милан
Računovodstvene prevare : preventivna i reaktivna odbrana / Milan D. Ljubojević. - Novi Sad : M. Ljubojević,
2015. - 352 str. ; 25 cm
A MAGYAR Tudomány Napja a Délvidéken : 2014 /
[szerkesztő Szalma József]. - Újvidék : Vajdasági Magyar
Tudományos Társaság, 2015. - 600 str. : ilustr. ; 24 cm
МАГАРАШЕВИЋ, Мирко
И нова турска писма : путописи / Мирко
Магарашевић. - Нови Сад : Академска књига, 2015. - 368
стр. : илустр. ; 21 cm
МАДИЋ, Дејан
Vežbe na spravama i tlu / Dejan Madić, Boris Popović. Novi Sad : Fakultet sporta i ﬁzičkog vaspitanja, 2015. - 276
str. : ilustr. ; 24 cm
МАКСИМОВ, Бранислав
Žene : kratki vodič za muškarce / sastavio i na svet doneo Branislav Maksimov. - Zrenjanin : Diginet, 2015. - 157
str. ; 21 cm

МAКСИМОВИЋ, Десанка
Тражим помиловање / Десанка Максимовић. - Нови
Сад : Школска књига, 2015. - 109 стр. ; 21 cm
МАКСИМОВИЋ, Небојша
Sportski menadžment / Nebojša Maksimović i Aleksandar Raič. - Novi Sad : Fakultet sporta i ﬁzičkog vaspitanja,
2015. - VI, 288 str. : ilustr. ; 24 cm
МАЛИК, Федор
Ukus i miris slovenskog juga / Fedor Malík. - Stara Pazova : Savpo, 2015. - 118 str. : ilustr. ; 20 cm
МАНДИЋ, Марија
Kuvarski dnevnik bebe Marte : uvođenje nemlečne
dohrane i uobročavanje odojčeta i ishrana bebe do prvog
rođendana / Marija Mandić ; [ilustracije Tomislav Vukov]. 5. izd. - Subotica : M. Mandić, 2015. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

МАНДИЋ, Мијо
S virom u svoj rod / [autor teksta] Mijo Mandić mlađi. Subotica : KUD „Bunjevka”, 2015. - 40 str. : ilustr. ; 24 cm
МАНДИЋ, Предраг
(S)udar polova : Beograd 2005. - Zürich 2012 / Predrag
Mandić. - Novi Sad : Solaris, 2015. - 195 str. : ilustr. ; 21 cm
МАНРО, Алис
Ples srećnih senki i druge priče / Alis Manro ; prevela sa
engleskog Anđelka Cvijić. - 1. izd. - Novi Sad ; Zrenjanin :
Agora, 2015. - 236 str. ; 21 cm
МАРИНКОВИЋ, Константин
Плач Рахили / Константин Маринковић ; приредили
Сава Дамјанов и Радослав Ераковић. - Нови Сад :
Матица српска, 2015. - 137 стр. ; 24 cm
МАРИОН, Жан Лик
Erotski fenomen : šest meditacija / Žan-Lik Marion ; prevod sa francuskog Kristina Bojanović, Sanja MilutinovićBojanić. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2015. - 450 str. ;
21 cm
МАРЈАНОВИЋ, Драган
Србијанство : откривање српства / Драган
Марјановић, Бобан Васиљевић. - Београд : Чувари, 2015.
- 131 стр. ; 21 cm
МАРКОВИЋ, Блаженка
Традиција која обавезује : [каталог изложбе] /
Блаженка Марковић, Љиљана Митровић ; [предговор
Драган Којић]. - Нови Сад : Градска библиотека, 2015. 136 стр. : илустр. ; 21 cm
МАРКОВИЋ, Владимир
Установљавање ловишта и газдовање у ловству :
практикум / Владимир Марковић, Милосава Матејевић,
Милутин Ковачевић. - Нови Сад : Прирoдно-математички
факултет, Департман за географију, туризам и
хотелијерство, 2015. - IV, 54 стр. : илустр. ; 30 cm
МАРКОВИЋ, Жељко
Седам сремских чуда : новинске приче / Жељко
Марковић. - Рума : Градска библиотека „Атанасије
Стојковић”, 2015. - 303 стр. ; 21 cm
МАРКОВИЋ, Мирјана
Klik / Mirjana Marković. - Лаћарак : AM graphic, 2015.
- 106 str. ; 20 cm
МАРКОВИЋ, Саша
Национално без одијума : поглед без претензија /
Саша Марковић. - Сомбор : Педагошки факултет, 2015. 163 стр. : илустр. ; 24 cm.
МАРКОВИЋ, Славољуб
Побунио сам се животом : надроман / Славољуб
Марковић. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада,
2015. - 275 стр. : илустр. ; 22 cm
МАРЧЕТА, Михајло
Vabljenje srneće divljači / Mihajlo Marčeta. - Sremski
Karlovci : Kairos, 2015. - 133 str. : ilustr. ; 21 cm
MATEMATIČKA analiza 1 : uvodni pojmovi i granični
procesi / Ilija M. Kovačević ... [et al.]. - 4. изд. - Novi Sad :
Fakultet tehničkih nauka, 2015. - 157 str. : ilustr. ; 24 cm
МАТИЋ, Славко
Zbogom Brus Li - Zabranjenima ulaz besposlen : rokovnik / Slavko Matić, Branislav Smuk. - Novi Sad : Studentski kulturni centar, 2015. - 448 str. : ilustr. ; 21 cm
МАШУЛОВИЋ, Драган
Zbirka zadataka iz kombinatorike / Dragan Mašulović,
Maja Pech. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku, 2015. - 138 str. : ilustr. ; 24 cm

МЕДОВИЋ, Александар
Arheobotanički vodič kroz Novi Sad / Aleksandar
Medović. - Novi Sad : Платонеум, 2015. - 83 стр. : илустр.
; 21 cm
МЕЂУНАРОДНА уметничка колонија „Панонски
бисери” (9 ; 2015 ; Нови Сад)
Анти : зборник радова IX међународне уметничке
колоније „Панонски бисери”, Нови Сад, 2015. - Нови
Сад : СКОР, 2015. - 116 стр. : илустр. ; 21 cm
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп „Прилагођавање правне
регулативе актуелним трендовима у региону” (2015 ;
Нови Сад)
[Zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa
„Prilagođavanje pravne regulative aktuelnim trendovima
u regionu”, 24-26. septembar 2015, Novi Sad] / [priredio
Milorad Bejatović]. - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu
i pravosuđe, 2015. - 825 str. : ilustr. ; 24 cm
МЕЂУНАРОДНИ сусрет песника „Гарави сокак” (26 ;
2015 ; Инђија)
Гарави сокак / Двадесет шести међународни сусрет
песника [„Гарави сокак”], Инђија, 2015. ; [главни
и одговорни уредник Александар Мијалковић ;
илустрације у зборнику Милорад Степанов]. - Инђија
: Књижевни клуб „Мирослав Мика Антић”, 2015. - 432
стр. : илустр. ; 21 cm
МЕЂУНАРОДНИ фестивал поезије и песника
„Панонски галеб” (26 ; 2015 ; Суботица)
Panonski galeb / XXVI међународни фестивал поезије
и песника, Суботица 2015. - Нови Сад : Еуропромет ;
Суботица : Српски завичајни клуб „Слога”, 2015. - 311
стр. ; 21 cm

МЕЂУНАРОДНИ форум о чистим енергетским
технологијама „Енергетски хоризонт Србије 2020.” (9 ;
2015 ; Нови Сад)
Zbornik apstrakata = Book of abstracts / IX međunarodni
forum o čistim energetskim tehnologijama „Energetski
horizont Srbije 2020”, 29-30. 09. 2015, Novi Sad = IX International Forum For Clean Energy Technologies „Serbian Energy Horizon” ; [glavni i odgovorni urednik Rade
Doroslovački]. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2015.
- 37 str. ; 24 cm
МЕМИШИ, Нургин
Санитација погона индустрије млека и меса / Нургин
Meмиши, Слaвицa Вeскoвић, Mилан Милијашевић. Нови Сад : Институт зa прeхрaмбeнe тeхнoлoгиje, 2015.
- 279 стр. : илустр. ; 24 cm
МИКАЛАЧКИ, Милена
Спортска рекреација / Милена Микалачки. - Нови
Сад : Факултет спорта и физичког васпитања, 2015. - 261
стр. : илустр. ; 24 cm
МИЛАНКОВИЋ, Милутин
Кроз васиону и векове / Милутин Миланковић. - Нови
Сад : Школска књига, 2015. - 393 стр. ; 21 cm

МИЛЕНКОВИЋ, Небојша
Natrag : Božidar Mandić i Porodica bistrih potoka /
Nebojša Milenković ; [fotograﬁje Bora Dragaš ... et al.]. Novi Sad : Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 2015. 155 str. : ilustr. ; 26 cm
МИЛИНКОВИЋ, Слађана
Стандардни латинско-српски српско-латински речник
/ Слађана Милинковић. - 3. поправљено и допуњено изд.
- Нови Сад : Соларис, 2015. - 324 стр. : илустр. ; 21 cm
MILIĆ, Mira
English in sports / Mira M. Milić. - Novi Sad : Fakultet
sporta i ﬁzičkog vaspitanja, 2015. - 220 str. : ilustr. ; 24 cm
МИЛИЋЕВИЋ-Добромиров, Наташа
Учимо српски 1 : српски језик за странце - почетни
ниво / Наташа Милићевић Добромиров, Биљана
Новковић Аџаип = Učimo srpski 1 : srpski jezik za strance
- početni nivo / Nataša Milićević Dobromirov, Biljana
Novković Adžaip ; [ilustracije Marko Milović ; fotograﬁje
Marko Milović, Julija Šapić, Sami Hashem]. - 5. изд. - Novi
Sad : Azbukum, 2015. - 255 str. : ilustr. ; 30 cm

МИЛКОВИЋ, Вељко
Kako sam pobedio hemoroide / Veljko Milković. - 1. izd.
- Novi Sad : Istraživačko-razvojni centar Veljko Milković,
2015. - VII, 54 str. : ilustr. ; 21 cm
МИЛОЈЕВИЋ, Ивана
Rečnik engleskog jezika / Ivana Milojević. - Ruma :
Panonija, 2015. - 288 str. : ilustr. ; 24 cm
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Гордана
Razvoj poslovnih informacionih sistema vođen modelima / Gordana Milosavljević. - Novi Sad : Fakultet tehničkih
nauka, 2015. - 76 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
МИЛОШЕВИЋ, Нико
Неконвенционална сточарска производња / Нико
Милошевић, Мирјана Ђукић Стојчић. - Нови Сад :
Пољопривредни факултет, 2015. - 288 стр. : илустр. ;
24 cm
МИЛУТИНОВ, Радован
90 година ловства у Башаиду : 1925-2015 / Радован И.
Милутинов. - Башаид : ЛУ „Фазан Башаид”, 2015. - 179
стр. : илустр. ; 24 cm
МИТАНА, Душан
Moje rodno groblje : roman / Dušan Mitana ; prevod sa
slovačkog Mihal Harpanj. - 1. izd. - Novi Sad ; Zrenjanin :
Agora, 2015. - 154 str. ; 21 cm
МИТРОВИЋ, Немања
Osmeh Crnog Pita / Nemanja Mitrović. - Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, 2015. - 120 str. ; 19 cm
МИХАЈЛОВИЋ, Илона
Atletika : udžbenik / Ilona Mihajlović. - Novi Sad :
Fakultet sporta i ﬁzičkog vaspitanja, 2015. - 234 str. : ilustr.
; 24 cm
МИХАЉ, Марија
Opšta anatomija / Marija Mihalj. - Novi Sad : Medicinski
fakultet, 2015. - 139 str. : ilustr. ; 24 cm
МИХАНИКОС, Панделис
Пјесме : објављене и необјављене / Панделис

Миханикос ; превод Зорка Шљиванчанин. - Сремски
Карловци : Дуга књига, 2015. - 122 стр. ; 21 cm
MYJAVCOVÁ, Mária
O slovensko-srbskom bilingvizme vo Vojvodine / Mária
Myjavcová. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské
centrum, 2015. - 168 str. ; 24 cm
MOLNÁR Krekity, Olga
Beszélgetések : [az élet apró-cseprő dolgairól] / [az interjúkat készítette] Molnár Krekity Olga. - Újvidék : Forum,
2015. - 215 str. ; 22 cm
МОЛНАР, Славко
Osnove fudbala / Slavko Molnar, Radivoj Radosav. Novi Sad : Fakultet sporta i ﬁzičkog vaspitanja, 2015. - 239
str. : ilustr. ; 24 cm
MÓRA, Regina
Peremlakók : családtörténet a Marson / Móra Regina ;
[illusztrációk Kanyó Janovics Erika]. - Újvidék : Forum ;
Szenttamás : Gion Nándor Kulturális Központ, 2015. - 65
str. : ilustr. ; 18 cm
МОРАЧА, Слободан
Uspostavljanje i razvoj klasterskih organizacija / Slobodan Morača. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2015. 257 str. : ilustr. ; 24 cm
МРДАЉ, Милан
Оловка веселог срца : изабране и нове песме за децу
и младе / Милан Мрдаљ Мрђа. - Нови Сад : Прометеј,
2015. - 223 стр. : ауторова слика ; 20 cm
МРКШИЋ, Драган
Управљање ризиком и осигурање / Драган Мркшић,
Ђорђе Ћосић. - Нови Сад : Факултет техничких наука,
2015. - 255 стр. : илустр. ; 24 cm
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ конгрес Исхрана
будућности (5 ; 2015 ; Нови Сад)
Ishrana budućnosti : zbornik radova / V multidisciplinarni kongres sa međunarodnim učešćem [Ishrana budućnosti],
Spens, Novi Sad, 26-27.9.2015. ; [glavni i odgovorni urednik Boro M. Vujasin]. - Novi Sad : Društvo za populacionu
politiku „Breg”, 2015. - 503 str. : ilustr. ; 24 cm
MUNDY, Michaelene
Hálás dolog a hálaadás : hogyan legyünk hálásak / írta
Michaelene Mundy ; rajzolta R. W. Alley ; [fordította Bustya
Júlia]. - Novi Sad : Agapé, 2015. - [32] str. : ilustr. u bojama
; 21 cm
Н, Њ, О
НАУЧНА конференција „Друштво и простор” (2015 ;
Нови Сад)
Књига сажетака = Book of abstracts / [Научна
конференција] „Друштво и простор”, [25-26. септембар
2015, Нови Сад] ; [уредили и приредили Душан Ристић,
Срђан Шљукић, Душан Маринковић]. - Београд : Српско
социолошко друштво : Институт за упоредно право ;
Нови Сад : Филозофски факултет, 2015. - 197 стр. ; 23
cm
НАЦИОНАЛНА конференција „Унапређење система
заштите на раду” (12 ; 2015 ; Тара)
[Zbornik radova] / 12. nacionalna konferencija sa
međunarodnim učešćem „Unapređenje sistema zaštite
na radu”, Tara, 7-10. oktobar 2015. ; [urednici Miodrag
Hadžistević, Ljiljana Živković]. - Novi Sad : Savez zaštite
na radu Vojvodine, 2015. - 339 str. : ilustr. ; 25 cm
НЕДЕЉКОВИЋ, Оливера Постељица / Оливера
Недељковић. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада,
2015. - 82 стр. ; 19 cm

НЕДИЋ, Јелена
Низ пругу / Јелена Недић. - Сремска Митровица :
Центар за културу „Сирмиумарт”, 2015. - 179 стр. ;
21 cm

ОСТОЈИЋ, Сергеј
Дијагностика у спорту и физичком васпитању :
хрестоматија / Сергеј Остојић. - Нови Сад : Факултет
спорта и физичког васпитања, 2015. - 83 стр. : илустр. ;
24 cm
ОТИЋ, Бора
Шором, средом / Бора Отић. - Нови Сад : Прометеј,
2015. - 193 стр. : илустр. ; 20 x 29 cm
ОТИЋ, Бора
Šorom, sredom / Bora Otić. - Novi Sad : Prometej, 2015.
- 193 стр. : илустр. ; 20 x 29 cm
П, Р, С

NÉMETH, Imre
Versek / Németh Imre. - Kisorosz : Z. Paksi, 2015. - 298
str. ; 21 cm
NÉMETH, Ferenc
Elfelejtett arcok, történetek, események : vajdasági
művelődéstörténeti olvasóköny / Németh Ferenc. - Szabadka : Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2015. - 220 str. ;
23 cm
НИКОЛИЋ, Животије
Јарани са Дрине / Животије Николић. - Сремски
Карловци : Каирос, 2015. - 275 стр. : ауторова слика ;
20 cm
НИКОЛИЋ, Милица
Батина је из раја изашла и зашто / Милица Николић. Пећинци : Драгсвет, 2015. - 28 стр. : илустр. ; 20 cm
НИКОЛИЋ-Николић, Даница
Drame / Danica Nikolić Nikolić ; pogovor Svetislav Jovanov. - Irig : Srpska čitaonica : Fond „Borislav Mihajlović
Mihiz”, 2014. - 179, 181 str. ; 21 cm
НИМЧЕВИЋ, Ненад
P. S. I dalje te volim / Nenad Nimčević. - Subotica : Wizart, 2015. - 381 str. ; 21 cm
НУШИЋ, Бранислав Ђ.
Реторика : наука о беседништву / Бранислав Ђ.
Нушић ; приредио Ненад Војводић. - 2. изд. - Сремски
Карловци : Каирос, 2015. - 527 стр. ; 21 cm
О живом : антологија живе француске поезије :
дванаест песника / [избор и поговор Жерар Картије
; превели са француског Радивоје Константиновић
... и др.]. - 1. изд. - Нови Сад : Друштво књижевника
Војводине, 2015. - 194 стр. ; 21 cm
ОБРАДОВИЋ, Јелена
Основе антропомоторике / Јелена Обрадовић. - Нови
Сад : Факултет спорта и физичког васпитања, 2015. 117 стр. : илустр. ; 24 cm
ОД Пушкина до Бродског : мала антологија руског
песништва / одабрао, препевао и поговор написао
Радојица Нешовић. - 1. изд. - Нови Сад : Академска
књига, 2015. - 237 стр. ; 21 cm
ОПАЧИЋ, Петар
Од Београда до Крфа : 1915-1916 / Петар Опачић.
- Нови Сад : Прометеј ; Београд : Радио-телевизија
Србије, 2015. - 426 стр. : илустр. ; 21 cm
ОРТЕГА и Гасет, Хозе
Структура кризе : суштина Галилејевог учења /
Хозе Ортега и Гасет ; превео с кастиљанског Сретен
Стојановић. - Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, 2015. - 270 стр. ; 23 cm
ŐSEINK buzgósága : népi vallásosság - paraszt barokk
/ szerkesztette és a bevezetőt írta Rokay Zoltán. - Óbecse :
Lux Color Printing : Szulik Alapítvány, 2015. - 64 str. : ilustr. ; 23 cm

ПАВКОВ, Дејан
Lečenje knjigom. 1 / Dejan Pavkov. - Stara Pazova :
Centar za kulturu, 2015. - 231 str. ; 21 cm
ПАВКОВ, Дејан
Lečenje knjigom. 2 / Dejan Pavkov. - Stara Pazova :
Centar za kulturu, 2015. - 223 str. ; 21 cm
ПАВКОВИЋ, Васа
Neočekivani pesnici : Judita Šalgo, Vujica Rešin Tucić,
Vojislav Despotov, Petru Krdu / Vasa Pavković. - Novi Sad :
Zavod za kulturu Vojvodine, 2015. - 166 str. ; 23 cm
PANEL konferencija „Usmeno narodno blago, običaji i
tradicija bački Bunjevaca” (2 ; 2014 ; Subotica)
Zbornik radova sa druge Panel konferencije „Usmeno
narodno blago, običaji i tradicija bački Bunjevaca”, u
Subotici 14. avgust 2014. godine / [urednik Tamara Babić]. Subotica : KUD Bunjevka, 2015. - 31 str. : ilustr. ; 21 cm
ПАПУҐА, Ася
Гришка : писнï / Ася Папуґа. - Нови Сад : Руске
слово, 2015. - 67 стр. ; 21 cm
PEDIJATRIJSKA propedevtika / [autori Nevenka
Rončević ... et al.] ; urednice Nevenka P. Rončević, Tamara
D. Vukavić. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2015. - 158
str. : ilustr. ; 24 cm
ПЕИЧИЋ, Константин
Житије Tеодора Павловића новинара и списатеља
српског / Константин Пеичић. - Фототипско изд. - Ново
Милошево : Банатски културни центар, 2015. - XI, 110
стр. ; 20 cm
ПЕЈАНОВИЋ, Радован
Tranzicija i „nacionalna kultura” : (ogledi iz društvenoekonomske antropologije) / Radovan Pejanović. - Novi Sad :
Akademska knjiga, 2015. - 246 str. ; 23 cm
ПЕКОВИЋ, Слободанка
Часописи по мери достојанственог женскиња
: женски часописи у Србији на почетку 20. века /
Слободанка Пековић. - Нови Сад : Матица српска ;
Београд : Институт за књижевност и уметност, 2015. 362 стр. ; 24 cm
ПЕЛАГИЋ, Васа
Пелагићев народни учитељ / Васа Пелагић. - 1. изд. Београд : Невен ; Лаћарак : Табернакл, 2015. - 468 стр. :
илустр. ; 25 cm
ПЕРИШИЋ, Иван
У шта си се мала загледала? / Иван Перишић
; [илустрације Никола Пејак]. - Бачка Паланка :
Књижевни клуб „Дис”, 2015. - 72 стр. : илустр. ; 21 cm
ПЕТКОВИЋ, Милорад
Odnosi policije s javnošću u kriznim situacijama / Milorad Z. Petković. - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i
pravosuđe : Internacionalna policijska asocijacija, Sekcija
Srbija, Regija u Novom Sadu, 2015. - 205 str. : ilustr. ;
24 cm

ПЕТРОВИЋ, Василије
Modna kolekcija : (marketinški, tehnološki i menadžment
aspekti dizajna modnih proizvoda) : [za studente studijskog
programa Odevno inženjerstvo] / [Vasilije Petrović, Milan
Gašović]. - Zrenjanin : Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”,
2015. - 257 str. : ilustr. ; 25 cm
ПЕТРОВИЋ, Владимир
Imunizacija protiv zaraznih bolesti / Vladimir Petrović,
Zorica Šeguljev, Zoran Radovanović ; urednik Vladimir
Petrović. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2015. - 168 str. :
ilustr. ; 24 cm
ПЕТРОВИЋ, Ђорђе
Запис у књизи судбине / Ђорђе Петровић. - Нови Сад
: Прометеј, 2015. - 381 стр. ; 20 cm
ПЕТРОВИЋ, Илија
Најгори ђаци / Илија Петровић. - Нови Сад : И.
Петровић, 2015. - 414 стр. ; 21 cm

ПИПЕР, Предраг
Нормативна граматика српског језика / Предраг
Пипер, Иван Клајн. - Ијекавско изд., измијењено и
допуњено (према другом екавском изд.). - Нови Сад :
Матица српска, 2015. - 592 стр. ; 24 cm
ПОКРОВСКИ, Борис
O operskoj režiji / Boris Pokrovski ; [prevod sa ruskog
Bogdan Ruškuc]. - Novi Sad : Zavod za kulturu Vojvodine,
2015. - 410 str. : ilustr. ; 23 cm
ПОП Драган, Драган
Могло је и горе : ултракратке приче / Драган Поп
Драган. - Ново Милошево : Банатски културни центар,
2015. - 63 стр. ; 20 cm
ПОПИН, Александра
Вучје сунце : ка поетици Васка Попе / Александра
Попин. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2015. - 160 str. ; 18
cm
ПОПОВИЋ, Томислав
Изабране песме / Томислав Поповић. - 2. изд. Београд : Чувари, 2015. - 127 стр. ; 17 cm
PRAKTIKUM Medicinske biohemije i Hemije : (za studente medicine, stomatologije, farmacije i zdravstvene nege)
/ [autori Adamov Jasna ... et al.] ; urednik Jela Borota. - 3.
izd. - Novi Sad : Medicinski fakultet, 2015. - 266 str. : ilustr.
; 24 cm
PREVENCIJA infekcija izazvanih humanim papiloma
virusima / urednica Aleksandra Kapamadžija. - Novi Sad :
Medicinski fakultet, 2015. - 100 str. : ilustr. ; 24 cm
ПРОКОПЉЕВИЋ, Радивој
Небеске тајне / Радивој Прокопљевић Прока. - Рума :
Српска књига М, 2015. - 76 стр. : илустр. ; 20 cm
ПРОТИЋ-Гава, Бранка
Основе кинезитерапије и примењена корективна
гимнастика : приручник / Бранка Протић-Гава, Тијана
Шћепановић ; [фотографије и илустрације Бранка
Протић-Гава]. - Нови Сад : Факултет спорта и физичког
васпитања, 2015. - VI, 234 стр. : илустр. ; 24 cm

ПРЋИЋ Вуков, Алиса
Sve boje ravnice / Alisa Prćić Vukov. - Subotica :
Bunjevačka matica, 2015. - 96 str. ; 17 cm
РАДИСАВЉЕВИЋ, Зоран
Света трешња : (старе и нове траље) / Зоран Хр.
Радисављевић. - Вршац : Књижевна општина Вршац,
2015. - 81 стр. ; 21 cm
РАДОЈЕВИЋ, Мирослава
Наши дани / Мирослава Радојевић. - Инђија :
Књижевни клуб „Мирослав-Мика Антић”, 2015. - 54 стр.
; 21 cm
РАДОЊИЋ, Саша
Аутобиографске и друге нестварне приче / Саша
Радоњић. - Нови Сад : Соларис, 2015. - 112 стр. ; 21 cm
РАДУЛОВИЋ, Чедомир
Фрушкогорје / Чедомир Јованов - Радуловић. - Рума :
Српска књига М, 2015. - 31 стр. ; 20 cm
РАЗДЕВШЕК-Пучко, Цвета
Opisno ocenjivanje / Cveta Razdevšek Pučko ; sa
slovenačkog prevela Bojana Stojanović Pantović. - Vršac
: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo
Palov”, 2015. - 180 str. : ilustr. ; 24 cm
РАКИЋ, Богданка
Pažnja: talas sna / Bogdanka Rakić. - Novo Miloševo :
Banatski kulturni centar, 2015. - 131 str. ; 21 cm
РЕГИОНАЛНА међународна конференција „Примењена
заштита и њени трендови” (2 ; 2015 ; Златибор)
Зборник радова Друге регионалне међународне
конференције Примењена заштита и њени трендови,
Златибор, 21-23. септембар 2015 / [организатори]
Међународни институт за примењено управљање
знањем Нови Сад ... [итд.]. - Нови Сад : Међународни
институт за примењено управљање знањем, 2015. - [8],
305 стр. : илустр. ; 25 cm
РЕЈТЕ, Јене
Kapetan Prljavi Fred / P. Hovard ; српски tekst Petar
Милошевић. - Novi Sad ; Zrenjanin : Agora ; Budimpešta :
Zadužbina Jakova Ignjatovića, 2015. - 165 str. ; 22 cm
РЕПМАН, Данијела
Mesto za savršen beg / Danijela Repman. - Sombor :
Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki”, 2015. - 66 str. ; 20 cm
REHABILITACIJA : uzroci i posledice : zbornik radova /
[urednik Stanko Šušnjar]. - Novi Sad : Udruženje antifašista
Novog Sada, 2015. - 160 str. ; 21 cm
РЕЧНИК омладинске политике : дефинисање
појмова и актера омладинске политике у Републици
Србији и њихових улога / [Ивана Андрашевић ... и др.].
- Нови Сад : Национална асоцијација практичара/ки
омладинског рада, 2015. - 115 стр. ; 21 cm
РИБАКОВ, Борис Александрович
Paganstvo Starih Slovena / Boris Aleksandrovič Ribakov
; prevod s ruskog jezika Spasić Nenad, Spasić Milica. - Novi
Sad : Akademska knjiga, 2015. - 750 стр. : ilustr. ; 23 cm
РИД, Џон
Рат у источној Европи : [трагична епопеја једног
народа] / Џон Рид ; oсликао Бордман Робинсон ; [превео
с енглеског Слободан Козарчић]. - Нови Сад : Прометеј,
2015. - 392 стр. ; 21 cm
RIZNICA mudrosti i izreka / priredila Vladislava Kosijer.
- 6. izd. - Sremski Karlovci : Kairos, 2015. - 223 str. ; 21 cm
РОГОВИЋ, Филип
Гнушање / Филип Роговић. - Нови Сад : Матица
српска, 2015. - 235 стр. ; 17 cm

РОДЕВ, Душко
U očekivanju Nobelove nagrade : roman / Duško Rodev
; sa makedonskog preveo autor. - 1. izd. - Novi Sad ; Zrenjanin : Agora, 2015. - 130 str. ; 21 cm
ROŞU, Costa
Românii din Voivodina : 1919-2014 : dicţionar cronologic / Costa Roşu. - Zrenianin : Institutul de Culturǎ al
Românilor din Voivodina ; Timişoara : Consiliul judeţean
Timiş : Eurostampa, 2015. - 333 str. ; 21 cm
ROHOŇ, Juraj
Óda / Juraj Rohoň ; [z latínčiny preložila Klára Komorová]. - 2. vyd. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateĺské
centrum, 2015. - 16 str. ; 19 cm
РУЖИЧИЋ-Новковић, Милица
Predstavljanje osoba sa invaliditetom u medijskom diskursu Srbije / Milica Mima Ružičić-Novković ; [prevod
rezimea na engleski Elvira Vaštag-Kasavica]. - Novi Sad :
Centar „Živeti uspravno”, 2015. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

РУЈ-Санчез, Алберто
Ruka vatre : roman / Alberto Ruj Sančez ; prevod sa
španskog Sonja Štajnfeld. - 1. izd. - Zrenjanin ; Novi Sad :
Agora, 2015. - 332 str. ; 21 cm
РШУМОВИЋ, Љубивоје
Земља хода земљом : песме / Љубивоје Ршумовић. Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2015. - 99 стр.
; 19 cm
САВАНОВИЋ, Мићо
Свилен конац / Мићо Савановић. - Нови Сад :
Прометеј, 2015. - 101 стр. ; 21 cm
САВКОВ, Илија
Историја апотекарства на тлу данашње Војводине
/ Илија Савков ; [резиме на енглеском језику Оливера
Кривошић]. - Нови Сад : Матица српска, 2015. - 319 стр.
; 24 cm
SÁGI, Zoltán
A kötődés hálói : közösségben létezve : [tanári
kézikönyv] / Sági Zoltán ; [illusztrációk Kerekes Sándor és
Mina Kerekes]. - Újvidék : Árgus, 2015. - 160 str. : ilustr. ;
24 cm
САЗВЕЖЂА 13 : зборник радова [чланова Савеза
књижевника у отаџбини и расејању, Нови Сад]
/ [уредник Иван Бранковић]. - Нови Сад : Савез
књижевника у отаџбини и расејању, 2015. - 111 стр. ; 24
cm
САЈЗМОР, Рик
Oslobađanje od utvrda / Rik Sajzmor ; [prevod Vesna
Skalamera]. - 1. izd. - Novi Sad : MBM plas, 2015. - 246 str.
: ilustr. ; 21 cm
САКАЧ, Марија
Preparativna organska hemija : praktikum / Marija
Sakač, Ljubica Grbović. - Novi Sad : Prirodno-matematički
fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne
sredine, 2015. - 116 str. : ilustr. ; 22 cm

САМАРЏИЈА, Татјана
Vrednost čoveka / Tatjana Samardžija. - Novi Sad : Eden
kuća knjige, 2015. - 256 str. ; 19 cm
САМАРЏИЋ, Љиљана
Сила човекова / Љиљана Самарџић ; [илустратор
Александар Самарџић]. - Сомбор : Градска библиотека
„Карло Бијелицки”, 2015. - 66 стр. ; 20 cm
SZARVAS Gábor Nyelvművelő Napok (2014 ; Ada)
Nyelv és közösség / Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok,
Ada, 2014. október 9.,10., 11. ; [szerkesztette Hódi Éva]. Ada : A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, 2015. - 204
str. : fotogr. ; 20 cm
SZOMBAT az Ecsetgyár utcában : a 2014. évi Gion Nándor Novellapályázat antológiája / [szerkesztette Horváth
Futó Hargita ; illusztráció Szalma Gábor]. - Újvidék : Forum
; Szenttamás : Gion Nándor Emlékház, 2015. - 181 str. : ilustr. ; 20 cm
SILLING, István
Népnyelv és népélet : nyelvjárásainkról és vajdasági nyelvjáráskutatásunkról / Silling István. - Szabadka : Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2015. - 232 str. : ilustr. ; 24 cm
СИМИН, Небојша
Иновационо друштво / Небојша Симин. - 1. изд. Нови Сад : Н. Симин, 2015. - 212 стр. ; 21 cm
СИМИЋ, Милан
Дневник читаоца : огледи, критике, опажања и осврти
/ Милан Симић. - 1. изд. - Нови Сад ; Зрењанин : Агора,
2015. - 213 стр. ; 20 cm
СИМИЋ-Кесеровић, Нада
Dug put stradanja / Nada Keserović-Simić. - Нови Сад :
N. Keserović-Simić, 2015. - 145 str. ; 21 cm
СИМОНИТИ, Изток
Deus vult : eseji o vrednostima hrišćana / Iztok Simoniti
; sa slovenačkog na hrvatski preveo Živko Gruden ; adaptacija na srpski jezik Predrag Rajić. - Novi Sad : Mediterran
publishing, 2015. - 231 str. ; 21 cm
СКОКО, Оливера
Korčulanski đir / Olivera Skoko. - Zrenjanin : Gradska
narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin”, 2015. - 193 str. ;
20 cm
СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Ратомир
Bibliograﬁja Kopaoničke škole prirodnog prava : 19872013. godine / [priredili Ratomir Slijepčević, Javorina Beker]. - Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava, 2015. 313 str. ; 23 cm
СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Ратомир
Bibliograﬁja Kopaoničke škole prirodnog prava : 19872014. godine / [priredili Ratomir Slijepčević, Javorina Beker]. - Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava, 2015. 324 str. ; 23 cm
СМАЈИЋ, Мирослав
Prikaz sportova / Miroslav Smajić. - 3. dopunjeno i izmenjeno izd. - Novi Sad : Fakultet sporta i ﬁzičkog vaspitanja, 2015. - 437 str. : ilustr. ; 24 cm
SOLAR, Maja
Jellemző, hogy nem természetes : versek / Maja Solar ;
[fordította Orovec Krisztina ; az utószót írta Losoncz Márk].
- Újvidék : Forum, 2015. - 120 str. ; 18 cm
SPECIJALNI mašinski elementi poljoprivrednih mašina
/ Siniša Kuzmanović ... [et al.]. - Novi Sad : Univerzitet,
2015. - VIII, 328 str. : ilustr. ; 24 cm
SPREMNOST i pripremljenost lokalnih samouprava AP
Vojvodine za prijem i korišćenje razvojnih fondova Evrop-

ske unije / [autori Imre Nađ ... [et al.] ; izrada karata Vladimir Marković]. - Temerin : Udruženje „Prospero”, 2015. 72 str. : ilustr. ; 22 cm
СРБИЈА. Закони
Zakon o javnim nabavkama. - Novi Sad : Paragraf lex,
2015. - 212 str. ; 20 cm
СТАЈИЋ, Љубомир
Основи система безбедности : са основама
истраживања безбедносних појава / Љубомир Стајић.
- 6. измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Правни
факултет, Центар за издавачку делатност, 2015. - X,
448 стр. ; 24 cm
СТАНАРЕВИЋ, Рада
Њемачка авангарда / Рада Станаревић. - Нови Сад :
Академска књига, 2015. - 150 стр. : илустр. ; 23 cm
СТАНИВУКОВИЋ, Маја
Међународно приватно право : посебни део / Маја
Станивуковић, Петар Ђундић. - 2. измењено и допуњено
изд. - Нови Сад : Правни факултет, 2015. - 282 стр. ;
24 cm
СТАНИВУКОВИЋ, Маја
Међународно приватно право : приручник / Маја
Станивуковић. - Петроварадин : Футура, 2015. - 280 стр.
; 24 cm
СТИГЛИЦ, Џозеф
Velika podela : društva nejednakosti i šta da radimo s njima / Džozef Stiglic ; [prevodioci Ivica Pavlović, Ljiljana
Matić]. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2015. - 450 str. ;
23 cm
СТЈУАРТ, Ијан
Veština savetovanja u transakcionoj analizi / In Stjuart ;
prevod sa engleskog Magdalena Petrović ; [stručni redaktori
prevoda Zoran Milivojević ... et al.]. - Novi Sad : Psihopolis
institut, 2015. - 288 str. ; 20 cm
СТОЈАКОВИЋ, Јадранка
Boje zvuka / Jadranka Stojaković ; zabilježila Milka
Čeremidžić. - Novi Sad : Color print, 2015. - 190 str. : ilustr.
; 21 cm
СТОЈАНОВИЋ, Мариоара
Прозор под облацима : без краја / Мариоара
Стојановић ; [превод са румунског Мариоара
Стојановић]. - Панчево : Либертатеа, 2015. - 219 стр. ;
20 cm
СТОЈАНОВИЋ, Марко
Основе спортског тренинга : одабрана поглавља
/ Марко Стојановић. - Нови Сад : Факултет спорта и
физичког васпитања, 2015. - 144 стр. : илустр. ; 24 cm
СТОЈШИЋ-Џуња, Љубица
Anatomija ruke / Ljubica Stojšić Džunja, Marija Mihalj.
- Novi Sad : Medicinski fakultet, 2015. - 133 str. : ilustr. ;
24 cm

СТРАЈНИЋ, Лана
Hronologija hrono uspeha : kako sam smršala bez gladovanja / Lana Strajnić. - 1. izd. - Zrenjanin ; Novi Sad : Agora, 2015. - 116 str. : ilustr. ; 21 cm

STRETNUTIE slovenských dolnozemských učiteľov (2015
; Báčsky Petrovec)
Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku
2015 [v rámci manifestácie] 54. Slovenské národné slávnosti
/ [zostavila Anna Medvedová]. - Báčsky Petrovec : Matica
slovenská v Srbsku, 2015. - 48 str. : ilustr. ; 21 cm
Т, Ћ, У
TAБОРОШИ, Ласло
90 godina Atletskog saveza Vojvodine : 1921-2011 /
Laslo Taboroši. - Novi Sad : Atletski savez Vojvodine, 2015.
- 874 str. : ilustr. ; 30 cm
TVRĐAVA od papira : sećanja na jednu kapiju / [autori
tekstova Nenad Šeguljev ... et al.]. - Petrovaradin : Scenatoria, 2015. - 12 str. : ilustr. ; 20 cm
ТЕОДОРОВИЋ, Смиља
Биологија у криминалистици : биометријскофорензичке идентификације / Смиља Теодоровић. Нови Сад : Мала велика књига, 2015. - 168 стр. : илустр.
; 24 cm
ТЕРЗИЋ, Недељко
Весела Олимпијада : (баснословне приповести) /
Недељко Терзић ; илустровао Петар Писместровић. Лаћарак : AM graphic, 2015. - 43 стр. : илустр. ; 22 cm
ТЕРЗИЋ, Недељко
Никос са Олимпа / Недељко Терзић. - Лаћарак : AM
graphic, 2015. - 24 стр. : илустр. ; 22 cm
ТЕРЗИЋ, Недељко
Отварање / Недељко Терзић = Opening / Nedeljko Terzić.
- Лаћарак : AM graphic, 2015. - 38, 50 str. ; 22 cm
ТЕРЗИЋ, Недељко
Сечуански змај / Недељко Терзић ; [фотографије
Миланко Поповић]. - Лаћарак : Am graphic, 2015. - 40 стр.
: илустр. ; 20 cm
ТЕРЗИЋ, Недељко
Халејев син / Недељко Терзић. - Лаћарак : AM graphic,
2015. - 19 стр. : илустр. ; 22 cm
TESTOVI sa ispita iz Matematičke analize 1 / Ilija
Kovačević ... [et al.]. - 4. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih
nauka, 2015. - VII, 181 str. ; 24 cm
ТЕШАНОВИЋ, Драган
Практикум са дневником феријалне праксе : за студенте
гастрономије и хотелијерства / Драган Тешановић, Бојана
Калењук. - Нови Сад : Природно-математички факултет,
Департман за географију, туризам и хотелијерство, 2015. 139 стр. : табеле ; 30 cm
ТИНХОВЕН, Аријус ван
Са Србима у Србији и Албанији : 1914-1916 : ратни
дневник једног хирурга : са 84 фотографије и једном
картом / Аријус ван Тинховен ; [превела с француског
Кристина Копрившек]. - Нови Сад : Прометеј ; Београд :
Радио-телевизија Србије, 2015. - 180 стр. : илустр. ; 21 cm
ТИРКАЈЛО, Сања
Ирина / Сања Тиркајло. - Шид : Културно-образовни
центар, 2015. - 217 стр. ; 25 cm
ТИШМА, Александар
Vere i zavere / Aleksandar Tišma. - Novi Sad : Akademska
knjiga, 2015. - 280 str. ; 21 cm
ТОДОРОВИЋ, Владимир
Poslednja stanica Aušvic : Batschka 1944. Judenrein /
Vladimir Todorović. - Novi Sad : Udruženje „Danubius” ;
Subotica : Udruženje „Milko”, 2015. - 388 str. ; 24 cm

ТОДОРОВИЋ, Мирослав
Грчка свеска / Мирослав Тодоровић. - Нови Сад :
Прометеј, 2015. - 62 стр. : фотогр. ; 21 cm
TOLDI, Éva
Önértésváltozatok, identitástapasztalatok : tanulmányok /
Toldi Éva. - Zenta : Zetna, 2015. - 201 str. ; 17 cm
TOMA, Viktória
Szél Jankó és a kiscsalád újabb kalandjai / Toma Viktória ;
[Bicskei Anikó illusztrációival]. - Újvidék : Forum, 2015. 73 str. : ilustr. ; 20 cm
ТОМАШЕВИЋ, Бошко
Niko, nigde : pripovest arheologija / Boško Tomašević. Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, 2015. - 263 str. ;
19 cm
ТОМИН, Светлана
Очи срдачне : топоси, узори и делање идеалне
владавине у српској средњовековној држави / Светлана
Томин, Наташа Половина. - Нови Сад : Академска књига,
2015. - 130 стр. : илустр. ; 18 cm
ТОМИЋ, Бранко
Рим-код-икс : стварно умишљена аутобиографија /
Бранко О. Томић. - Нови Сад : Еуропромет, 2015. - 240 стр.
; 17 cm
ТОМИЋ, Милка
Dobro jutro, draga / Milka Tomić. - 2. izmenjeno izd. Novo Miloševo : Banatski kulturni centar, 2015. - 204 str. ;
21 cm
ТУБИЋ, Татјана
Psihologija i sport / Tatjana Tubić. - Novi Sad : Fakultet
sporta i ﬁzičkog vaspitanja, 2015. - 248 str. : ilustr. ; 24 cm
ТУЦИЋ, Илија
Male vojvođanske priče / Ilija Tucić. - 2. izd. - Petrovaradin : Fabrika slova, 2015. - 251 str. ; 20 cm
THE International Symposium on Animal Science (2015 ;
Novi Sad)
The International Symposium on Animal Science (ISAS)
2015. 19th International Congress on Biotechnology in Animal Reproduction (ICBAR), 09-11.09.2015, Novi Sad / [editor in chief Snežana Trivunović]. - Novi Sad : Poljoprivredni
fakultet, 2015. - 361 str. : ilustr. ; 24 cm
ЋАЛИЋ-Лукић, Мирјана
U pramenu crne kose / Mirjana Ćalić-Lukić. - Inđija :
Književni klub „Miroslav Mika Antić”, 2015. - 104 str. : ilustr.
; 21 cm
381.
ЋОРОВИЋ, Владимир
Црна књига : патње Срба Босне и Херцеговине за време
Светског рата 1914-1918 / Владимир Ћоровић. - Нови Сад
: Прометеј, 2015. - 216 стр. ; 21 cm
ЋУРЧИЋ, Звездан
Тајна косаничког храста / Звездан Ћурчић. - Нови Сад :
Прометеј, 2015. - 136 стр. ; 21 cm
УЗЕЛАЦ, Душан
Hidromašinska oprema / Dušan Uzelac. - Novi Sad :
Fakultet tehničkih nauka, 2015. - 236 str. : ilustr. ; 24 cm
УСМЕНА традиција Банатске војне границе : зборник
радова / уредник Миодраг Матицки. - Нови Сад : Матица
српска, 2015. - 167 стр. : граф. прикази ; 25 cm

Ф, Х, Ц
ФЕЙСА, Михайло
Виреченьово конструкциї у руским и анґлийским язику
/ Фейса Михайло. - Нови Сад : Прометеј : Филозофски
факултет ; Куцура : Док, 2015. - 116 стр. : 20 cm

ФЕЛИКС, Луна
Kratka istorija Argentinaca / Luna Feliks ; [prevodioci Milan Breberina, Bojana Kovačević Petrović]. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2015. - 260 str. ; 23 cm
ФИЛИПОВИЋ, Миомир
Лексикон насеља општине Ириг / Миомир Филиповић
Фића. - Сремска Митровица : Удружење „Завичај”, 2015. 79 стр. : илустр. ; 21 cm

ФИЛИПОВИЋ, Миомир
Село Раденковић : лепота Мачве у Србији / Миомир
Филиповић Фића. - Сремска Митровица : Удружење
Завичај, 2015. - 279 стр. : илустр. ; 21 cm
ФРАЈНД, Марта
Огледи о српској позоришној периодици : (1871-1941)
/ Марта Фрајнд. - Нови Сад : Матица српска ; Београд :
Институт за књижевност и уметност, 2015. - 194 стр. ;
24 cm
ФРАНЦЕШКО, Мирјана
Socijalna psihologija organizacije : kako voditi organizaciono ponašanje / Franceško L. Mirjana ; [prevod sažetka
na engleski Tomislav Kargačin]. - 2. autorsko izd. - Novi Sad
: Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić”,
2015. - 282 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm
ФРИДМАН, Александар
Relativistička kosmologija : teorija nestacionarne vasione :
odabrani radovi / Aleksandar Fridman ; prevod sa ruskog Natalija Džakić-Veljković. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2015.
- 310 str. : ilustr. ; 23 cm
ХАБЕРМАС, Јирген
Teorija komunikativnog delovanja / Jirgen Habermas ; [prevod s nemačkog jezika Miroslav Milović, Života Filipović,
Zoran Đinđić]. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2015. - 1300
str. ; 21 cm
ХАИКУ фестивал (26 ; 2015 ; Оџаци)
Зборник / 26. хаику фестивал, Оџаци, 2015. ; селектор
Жељко Вучковић ; уредник Биљана Златковић. - Оџаци :
Народна библиотека „Бранко Радичевић”, 2015. - 105 стр.
; 21 cm
ХАКСЛИ, Олдус
Ponovo u vrlom novom svetu / Oldos Haksli ; preveo s engleskog Miroslav Budimir. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2015. - 129 str. ; 21 cm
HALLAI, Zoltán
A sziget magyarsága : Muzslya krónikája : (1890-2010) /
Hallai Zoltán. - Zenta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet,
2015. - 360 str. : ilustr. ; 24 cm
ХАМОВИЋ, Валентина
Непрекидно детињство / Валентина Хамовић. Нови Сад : Змајеве дечје игре, Међународни центар
књижевности за децу, 2015. - 155 стр. ; 23 cm
HARMATH, Károly
A vértanúság hajtása : az újvidéki ferences rendház és templom története az alapítástól napjainkig / Harmath Károly. Novi Sad : Agapé, 2015. - 104 str., [1] presavijen list s tablom
: ilustr. ; 24 cm
ХИЛЧЕНКО, Славољуб
Instructional design and interactive educational animated ﬁlm with the methodology of work : one experience :

(scientiﬁc monograph) / Slavoljub Hilcenko = Instrukcioni dizajn i interaktivni obrazovni animirani ﬁlm sa metodikom rada : jedno iskustvo : (naučna monograﬁja) / Slavoljub
Hilčenko. - Суботица : Висока школа струковних студија за
образовање васпитача, 2016. - 396 str. : ilustr. ; 24 cm
HOL tartasz? Hol tartunk? : a Kanizsai Írótábor Hol tartasz? Hol tartunk? elnevezésű programpontja szövegeinek
gyűjteménye / [szerkesztők: Brenner János és Sági Varga
Kinga ; illusztrációk Pesti Emma]. - Újvidék : Forum, 2015. 47 str. : ilustr. ; 17 cm
ХОЛЦЕР, Антон
Џелатов смешак : непознати рат против цивилног
становништва 1914-1918 : са бројним до данас
необјављеним фотографијама / Антон Холцер. - Нови Сад
: Прометеј ; Београд : Радио-телевизија Србије, 2015. - 368
стр. : илустр. ; 21 cm
HUSZKA, Árpád
Kontra Ferenc írói munkássága / Huszka Árpád. - Szabadka
: Életjel Könyvek, 2015. - 277 str., [16] str. s tablama (fotogr.)
; 23 cm
ЦАРИЋ, Дијана
Umetnost pregovaranja / Dijana Carić. - Novi Sad : Educom, 2015. - 184 str. : ilustr. ; 24 cm
ЦВЕТКОВИЋ, Милан
Aktivnosti u prirodi / Milan Cvetković. - Novi Sad :
Fakultet sporta i ﬁzičkog vaspitanja, 2015. - 324 str. : ilustr. ;
30 cm
ЦЕРОВИЋ, Љубивоје
Народи на тлу Војводине : од праисторије до двадесетог
века / Љубивоје Церовић. - Нови Сад : Прометеј ; Трнава :
Удружење Срба у Словачкој, 2015. - 350,[24] стр. : илустр.
; 24 cm
ЦЕРОВИЋ, Љубивоје
Срби у Словачкој / Љубивоје Церовић ; [превод на
словачки језик Растислав Поповић]. - Нови Сад : Прометеј
; Трнава : Удружење Срба у Словачкој, 2015. - 372 стр. :
илустр. ; 24 cm
CONTEMPORARY Trends in Tourism and Hotel Management (2015 ; Novi Sad)
Abstract book / [Conference] Contemporary Trends in
Tourism and Hotel Management 2015 „Rebranding Serbia”,
9th-10th 2015, Novi Sad ; [editor Neda Mimica-Dukić]. Novi Sad : Department of geography, tourism and hotel management, 2015. - 64 str. ; 21 cm

Ч, Џ, Ш
ЧАНАК-Медић, Милка
Манастир Студеница / Милка Чанак Медић,
Бранислав Тодић ; [фотографије Драгољуб Замуровић
... [и др.] ; цртежи Милка Чанак Медић]. - 2. изд. - Нови
Сад : Платонеум, 2015. - 173 стр. : фотогр. ; 25 cm
ЧЕМЕРЕ, Золтан
Банатска Топола : прошлост тополског краја од
праисторије до 20. века / Золтан Чемере. - 2. допуњено
изд. - Ново Милошево : Банатски културни центар, 2015.
- 281 стр. : илустр. ; 24 cm
ЧОКОРИЛО, Радован, 1948Pedagogija i pedagogija sporta / Radovan Čokorilo. Novi Sad : Fakultet sporta i ﬁzičkog vaspitanja, 2015. - 275
str. : ilustr. ; 24 cm
ЧОКОРИЛО, Небојша
Рекреација у пракси / Небојша Чокорило. - Нови Сад
: Факултет спорта и физичког васпитања, 2015. - 307 стр.
: илустр. ; 24 cm
ЧОЛАКОВИЋ, Радисав
Са истим презименом : Чолаковићи научници и

песници / Радисав Ч. Чолаковић. - Зрењанин : Diginet
prostudio, 2015. - 124 стр. : илустр. ; 24 cm
ЧУВАР вири, язика и руского народа : 250 роки
коцурскей грекокатолїцкей церкви / фотоґрафиї: Юлиян
Неваляни, Юлиян Вадаски. - Нови Сад : Прометеј, 2015.
- 108 стр. : илустр. ; 22 cm
ЏЕЈМС, Монтагју Роудс
Zazviždi i ja ću doći / M. R. Džejms ; prevod sa engleskog Aleksandar Bjelogrlić, Dejan Ognjanović, Ivan
Velisavljević. - Novi Sad : Orfelin izdavaštvo, 2015. - 284
str. ; 21 cm
ЏЕНОПОЉАЦ, Драгана
Logomotorika / [Dragana Dženopoljac, Danijela Rodić] ;
ilustracije i dizajn Viktoria Kresanko. - Subotica : Logopraktika, 2015. - 1 omot (32 kartice) : ilustr. ; 13 x 17 cm
ЏЕНОПОЉАЦ, Драгана
Логословарица : анализа и синтеза речи / [Драгана
Џенопољац, Данијела Родић ; илустрације и дизајн
Викториа Кресанко]. - Суботица : Логопрактика, 2015. 1 омот (32 картице) : илустр. ; 11 x 17 cm
ЏЕНОПОЉАЦ, Драгана
Logoslovarica : analiza i sinteza reči / [Dragana
Dženopoljac, Danijela Rodić ; ilustracije i dizajn Viktoria
Kresanko]. - Subotica : Logopraktika, 2015. - 1 omot (32
kartice) : ilustr. ; 11 x 17 cm
ЏОИНС, Ван
Tipovi ličnosti : razumevanje ličnosti u psihoterapiji i savetovanju / Ven Džoins, In Stjuart ; prevod sa engleskog Olgica Tomin. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2015. - 512 str.
; 20 cm
ЏОУНС, Фортијер
Са Србијом у изгнанство : авантуре једног
Американца са војском која не може умрети / Фортијер
Џонс ; [превеле с енглеског Мила Стричевић, Слађана
Стаменковић]. - Нови Сад : Прометеј ; Београд : Радиотелевизија Србије, 2015. - 279 стр. : илустр. ; 21 cm
ШАНТА, Микола
Вселенска черкотка : писнï / Микола Шанта. - Нови
Сад : Руске слово, 2015. - 101 стр. ; 21 cm
ШАНТИЋ, Алекса
Песме / Алекса Шантић ; приредио Драгиша
Живковић. - 5. изд. - Сремски Карловци : Каирос, 2015. 242 стр. ; 18 cm
ШАУЛА, Горан
Гроб новог доба / Горан Шаула. - Сремски Карловци :
Бранково коло, 2015. - 92 стр. ; 20 cm
ШАШИЋ, Весна
Буђење ветра / Весна Шашић. - Зрењанин : Modus,
2015. - 108 стр. ; 21 cm

ШИБУЛ, Мајда
Delimano Fusion juicer : 6-nedeljni program detoksikacije : sjajni rezultati za samo 6 nedelja / Majda Šibul. - Novi
Sad : Studio Moderna, 2015. - 60 str. : ilustr. ; 22 cm
ШИБУЛ, Мајда
Delimano Fusion juicer : recepti / Majda Šibul. - Novi
Sad : Studio Moderna, 2015. - 28 str. : ilustr. ; 22 cm

ШКЛОВСКИЙ, Виктор Борисович
О теорији прозе / Виктор Шкловски ; превели с
руског Мирјана Грбић, Филип Грбић. - Нови Сад :
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2015. - 461
стр. ; 23 cm
ШКОРИЋ, Душан
Katoličko barokno slikarstvo u Vojvodini / Dušan Škorić.
- Novi Sad : Akademska knjiga, 2015. - 216 str. ; 24 cm
ШКОРИЋ, Сања
Сећам се и заборављам / Сaња Шкорић ; [илустрације
Сaња Шкорић]. - Бачка Паланка : Књижевни клуб „Дис”,
2015. - 64 стр. : илустр. ; 20 cm
ШОВЉАКОВ, Љубомир
Женски одбојкашки клуб Футог / Љубомир
Шовљаков. - Футог : Љ. Шовљаков, 2015. - 61 стр. :
илустр. ; 30 cm
ШПАНОВИЋ, Марко
Саборни храм и Ризница музеја Српске православне
цркве у Сремским Карловцима / [Марко Шпановић,
Срђан Ерцеган ; фотографије Мартин Цандир]. Сремски Карловци : Српска православна Епархија
сремска : Каирос, 2015. - 187 стр. : илустр. ; 20 cm
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ШУЛЦ, Ричард
5-dnevni program čišćenja bubrega / Šulc Ričard. - Novi
Sad : Komision „Mungos”, 2015. - 144 стр. ; 19 cm
ШУЛЦ, Ричард
5-dnevni program čišćenja jetre / Šulc Ričard. - Novi Sad
: Komision „Mungos”, 2015. - 147 str. ; 19 cm
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W
WBCINNO International Conference 2015 (2015 ; Novi
Sad)
Proceedings / WBCinno International Conference 2015,
September 2015, Novi Sad ; [editors Goran Stojanović, Vesna Mandić]. - Novi Sad : University of Novi Sad, 2015. 139 str. : ilustr. ; 25 cm
WHITE, Ellen
Dániel : könyvének vers szerinti magyarázata / Ellen G.
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