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уВодна реч

Српскa академијa наука и уметности издаје сталне и повремене публикације 
из области науке, културе и уметности, објављује научна дела чланова академије 
и других научних радника из свих области знања, савремену или историјску грађу 
од изузетног значаја за науку и уметност. 

издања Српске академије наука и уметности традиционално излазе у ок-
виру серија, које установљава председништво Сану, уз претходно прибављено 
мишљење издавачког одбора. прве серије академије – Глас, Годишњак и Посебна 
издања – покренуте су 1887. односно 1888. године и представљају темеље издавач-
ке делатности. ове серије излазе у континуитету већ 130 година, са мањим или 
већим прекидима условљеним историјским збивањима и ратним недаћама, али 
упркос томе до сада је објављено чак 478 бројева Гласа: I–CDXXVIII (1887–2018), 
124 броја Годишњака: I–CXXIV (1888–2018) и 688 књига у серији Посебних издања: 
I–DCLXXXVIII (1888–2018).

на ове прве серије академије надовезали су се: Српски етнографски збор-
ник (1894), Српски дијалектолошки зборник (1905), Јужнословенски филолог (1913), 
Bulletin (1933) и многи други часописи и серије, који су актуелни и данас. Савре-
мени захтеви издаваштва и модерне форме излагања нису, међутим, остали без 
адекватног одговора и покренуте су нове серије као израз модерног, актуелног 
духа времена: Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија, Библиотека 
Ономатоло шких прилога, Трибина Библиотеке САНУ, Академске беседе, Циклус преда-
вања, Проблеми јавног здравља и системи здравствене заштите, јубиларна издања 
председништва Сану посвећена знаменитим члановима академије (сет издања 
посвећених јовану Цвијићу, Стојану новаковићу, михаилу петровићу аласу) и сл.

Каталог издања Српске академије наука и уметности који је пред вама обух-
вата трогодишњи период издаваштва 2016–2017–2018, период у којем је бројним 
репрезентативним издањима обележен велики јубилеј Српске академије наука и 
уметности – 175 година континуитета академије (1841–2016) и подједнако значај-
них 130 година од покретања првих серија: Гласа, Годишњака и Посебних издања. 

у последње три године Српска академија наука и уметности објавила је 153 
публикације.*1према типу публикација, објављено је 56 зборника радова, 12 мо-

* Сходно томе да је прикупљање грађе за каталог завршено 15. октобра 2018. године, верујемо да ће 
наведени број бити знатно већи закључно са календарским крајем године. детаљни извештаји о 
годишњој продукцији Сану објављују се сваке године за претходну годину у Годишњаку САНУ.



нографија, 42 броја часописа, 31 каталог, осам књига документарне грађе, један 
речник, један правилник и два водича.

Каталог издања садржи попис свих издања са коричним листом. редослед 
издања наведен је у складу са издавачким планом. Сва издања прихваћена су за 
објављивање на основу позитивних и научно релевантних рецензија, а припрема 
је извршена у складу са правилником о издавачкој делатности Сану и упутством 
за припремање рукописа.

прилика је да истакнемо да су издања Сану у овом периоду наишла на изу-
зетно добар пријем у научној и стручној јавности и следећа издања су награђена: 
књига „Становање рома у Србији: стање и изазови“, уредника академика тибора 
Варадија и проф. др злате Вуксановић мацуре, објављена 2017. године у серији 
Посебна издања одељења друштвених наука Сану, награђена је другом наградом 
у категорији публикација на 26. међународном салону урбанизма удружења урба-
ниста Србије, монографија академика Василија Крестића и проф. др мире радоје-
вић „јасеновац“, објављена 2017. године у серији Посебна издања председништва 
Сану, овенчана је посебним признањем 62. међународног београдског сајма књи-
га за допринос у области науке, а зборник радова „уметничко наслеђе српског на-
рода на Косову и метохији: историја, идентитет, угроженост, заштита“, уредника 
дописног члана миодрага марковића и проф. др драгана Војводића, награђена је 
специјалном наградом на 63. међународном београдском сајму књига. 

Књиге које су због изузетног интересовања доживеле чак два издања јесу ка-
талози на српском и енглеском језику „Српско уметничко наслеђе на Косову и ме-
тохији: идентитет, значај, угроженост“, односно “Serbian Artistic Heritage in Kosovo 
and Metohija: identity, significance, vulnerability” и „уметничка збирка Сану: ли-
ковни уметници академици“. 

на крају, захвалност за овако богат и пажње вредан опус издавачке делат-
ности Српске академије наука и уметности припада свим уредницима и ауто-
рима, због њихове посвећености, жеље и упорности да своја научна дела објаве 
у издањима академије. за уложени труд и високу професионалност захвалност 
припада и свим институцијама, издавачким кућама и сарадницима који су учест-
вовали у припреми и реализацији заједничких издања, а Службеном гласнику, 
планета принту и Colorgrafx-у, као и штампарији Српске академије наука и умет-
ности за квалитетну и добру штампу. овако динамична и успешна издавачка ак-
тивност академије не би се могла остварити ни без изузетно велике подршке и 
визионарског сагледавања издавачке делатности од стране руководства Сану.



5 

Каталог  
издања 

СрпСкЕ акадЕмијЕ наука и умЕтноСти

2016–2017–2018



6

Годишњак CXXIV за 2017.   
главни и одговорни уредник марко анђелковић

Београд 2018, 276 стр.
Цена: 500,00

Годишњак CXXII за 2015. 
главни и одговорни уредник  
марко анђелковић

Београд 2016, 686 стр., 2 пресавијена листа
Цена: 1.600,00

годиШњаК
СрпСКe аКадемијe науКа  
и уметноСти  
ISSN 0351-0336
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објављује податке о саставу  
и извештаје о раду Сану.  
излази годишње.

Годишњак CXXIII за 2016. 
главни и одговорни уредник  
марко анђелковић

Београд 2017, 599 стр., 2 пресавијена листа
Цена: 1.600,00
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оБилтен Фонда Сану за истраживања у 

науци и уметности за 2016. годину, бр. 42
главни и одговорни уредник  
марко анђелковић   
уредник Видојко јовић

Београд 2017, 245 стр.
Цена: 600,00

Билтен Фонда Сану за истраживања у 
науци и уметности за 2015. годину, бр. 41
главни и одговорни уредник  
марко анђелковић  
уредник Видојко јовић

Београд 2016, 225 стр.
Цена: 500,00

Билтен 
Фонда Сану за иСтражиВања 
у науЦи и уметноСти  
ISSN 2466-4286

објављује сажете годишње извештаје о резултатима 
научноистраживачких пројеката и пројеката у области уметности, 
као и свих других делатности Сану које Фонд финансира. 
часопис је до бр. 40 излазио под називом Билтен Фонда за научна 
истраживања САНУ (ISSN 0352-2385). 
излази годишње.

Билтен Фонда Сану за истраживања у науци и 
уметности за 2017. годину, бр. 43  
главни и одговорни уредник марко анђелковић  
уредник Видојко јовић

Београд 2018, 208 стр.
Цена: 500,00
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Bulletin of scientific and art 
research: аnnual report for 2015
еditor-in-chief Marko Anđelković  
еditor Vidojko Jović

Belgrade 2016, 200 стр.
Цена: 1.800,00

BuLLetIN 
of SCIeNtIfIC AND Art reSeArCH 
аNNuAL report  
ISSN 2466-5150

објављује на енглеском језику сажете годишње извештаје о 
резултатима научноистраживачких пројеката и пројеката у 
области уметности, као и свих других делатности Сану које Фонд 
финансира. часопис је до 2014. године излазио под насловом 
Bulletin of Scientific Research  (ISSN 1820-340X). 
излази годишње.

Bulletin of scientific and art research:   
аnnual report for 2016  
еditor-in-chief Marko Anđelković  
еditor Vidojko Jović

Belgrade 2018, 193 стр.
Цена: 1.600,00

праВилниК  
о издаВачКој делатноСти 
СрпСКе аКадемије науКа  
и уметноСти  
упутСтВо  
за припрему руКопиСа за 
Штампу у издањима Сану

уредник марко анђелковић
прописи Српске академије наука  
и уметности, књ. 5
Београд : Сану, 2017.
35 стр. ; 21 цм

ISBN 978-86-7025-729-0 (брош.)
БеСплатни примерЦи
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ш

тв
о
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аКадемСКе БеСеде
ISSN 2466-5134

Водич Кроз Сану

уредник зоран В. поповић
Београд : Сану, 2016. 
107 стр. : илустр. ; 23 цм

ISBN 978-86-7025-709-2 (брош.)
БеСплатни примерЦи

GuIDe to SASA

еditor Zoran V. popović 
Belgrade : SASA, 2017.

107 стр. : илустр. ; 23 цм

ISBN 978-86-7025-737-5 (брош.)
БеСплатни примерЦи

академске беседе, књ. 1
главни уредник  
марко анђелковић
уредник миро Вуксановић

Београд 2016, 374 стр. + 3 DVD-а
Цена: 2.000,00

излази сваке треће године.
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тв
о
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150th ANNIVerSAry of 
JoVAN CVIJIć’S BIrtH   
proCeeDINGS of tHe 
INterNAtIoNAL CoNfereNCe 
HeLD At tHe SerBIAN ACADeMy 
of SCIeNCeS AND ArtS, 
oCtoBer 12–14, 2015, BeLGrADe

еditors Vidojko Jović, Ana M. petrović
Scientific Meetings of SASA, book 162
presidency, book 10
Belgrade : SASA, 2016.
2 књ. (820 стр.) : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-683-5 (брош.)
ISBN 978-86-7025-684-2 
Цена: 4.350,00

из БележниЦа јоВана 
ЦВијића   
приКази и тумачења

уредници ана милановић пешић и др.
Београд : Сану : географски институт 
„јован Цвијић“ Сану, 2017. 
199 стр. : илустр.; 24 цм

ISBN 978-86-7025-724-5 (брош.)
Цена: 1.500,00

Поводом 
150 година од 
рођења Јована 

Цвијића

П
ре

дс
ед

ни
ш

тв
о
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Стојан 
ноВаКоВић: 
жиВот, дело, 
Време
уредници марко анђелковић, 
михаило Војводић, александар 
Костић 

Београд : Сану, 2017.
354 стр. : илустр. ; 24 цм 
ISBN 978-86-7025-743-6 (брош.)
Цена: 2.400,00

StoJAN 
NoVAKoVIć:  
LIfe, worK, 
tIMeS
еditors Marko Anđelković, 
Mihailo Vojvodić, Aleksandar 
Kostić

Belgrade : SASA, 2017. 
354 стр. : илустр. ; 24 цм 
ISBN 978-86-7025-744-3 
(брош.)
Цена: 2.400,00

Стојан  
ноВаКоВић:  
изаБрана 
доКумента
приредили александар растовић и др.
уредници марко анђелковић, михаило 
Војводић, александар Костић

Београд : Сану, 2017.
390 стр. : илустр. ; 24 цм 
ISBN 978-86-7025-742-9 (брош.)
Цена: 2.400,00

Стојан ноВаКоВић: поВодом Сто 
СедамдеСет пет година од роЂења 
научни СКуп Са меЂународним учеШћем одржан 
у СрпСКој аКадемији науКа и уметноСти, 1. и 2. 
ноВемБра 2017. године

уредници михаило Војводић, александар Костић
научни скупови Сану, књ. 172
председништво, књ. 10
Београд : Сану, 2018.
524 стр. : илустр., 24 цм

ISBN 978-86-7025-791-7 (брош.)
у Штампи

Поводом 
175 година од 

рођења Стојана 
Новаковића

П
ре

дс
ед

ни
ш

тв
о
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прилози унапреЂиВању 
оБразоВања наСтаВниКа
уредници милосав марјановић, Стеван јокић
посебна издања Сану, књ. 683
председништво, књ. 5
Београд : Сану, 2016.
197 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-712-2 (брош.)
Цена: 900,00

ВелиКохрВатСКе претензије на 
ВојВодину и БоСну  

и херЦегоВину
аутор Василије Ђ. Крестић

уредник марко анђелковић
посебна издања Сану, књ. 685

председништво, књ. 6
Београд : Сану, 2017.

131 стр., 12 стр. с таблама : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-726-9 (картон са омотом)
Цена: 700,00

јаСеноВаЦ
аутори Василије Ђ. Крестић, мира радојевић 
уредник марко анђелковић 
посебна издања Сану, књ. 686
председништво, књ. 7
Београд : Сану, 2017.
104 стр., 19 стр. с таблама : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-727-6 (картон са омотом)
Цена: 650,00

П
ре

дс
ед

ни
ш

тв
о
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учеШће СрпСКе аКадемије науКа  
и уметноСти у унутраШњем 
дијалогу о КоСоВу и метохији   
прилози чланоВа и одељења Сану
уредник марко анђелковић
Београд : Сану, 2018.
236 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-764-1 (брош.)
Цена: 440,00

друШтВа СВога доБа: друШтВо 
СрпСКе СлоВеСноСти, СрпСКо 

учено друШтВо
аутори Василије Ђ. Крестић, ивана Б. Спасовић

уредник горан петровић
Београд : Службени гласник : Сану, 2016.

183 стр. : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-519-2018-2 (Сг; брош.)
Цена: 1.700,00

геограФСКи инСтитут  
„јоВан ЦВијић“ Сану 1947–2017.  

иСторијат и перСпеКтиВе
главни уредник жељко Бјељац

Београд : Сану : географски институт  
„јован Цвијић“ Сану, 2017.

423 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-722-1 (брош.)
Цена: 2.400,00

П
ре

дс
ед

ни
ш

тв
о
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праВни аСпеКти 
дигитализаЦије Културне 
БаШтине
приредио драган прља
Београд : институт за упоредно право : Сану, 2017.
206 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-745-0 (брош.)
није у продаји

8th DANuBe ACADeMIeS CoNfereNCe
= 8. КонФеренЦија аКадемија 
подунаВСКе регије
editor Marko Anđelković
editorial board Ljubomir Maksimović, Vladimir Stevanović, 
Dejan popović
Belgrade : SASA, 2018.
170 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-779-5 (брош.)
Цена: 1.100,00

П
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дс
ед

ни
ш

тв
о
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BuLLetIN 
De L’ACADéMIe SerBe  
DeS SCIeNCeS et DeS ArtS  
CLASe DeS SCIeNCeS MAtHeMAtIqueS et NAtureLLeS  
SCIeNCeS MAtHeMAtIqueS
ISSN 0561-7332

Bulletin de l’Académie Serbe des Sciences et des Arts, t. CXLIX. 
Classe des sciences mathematiques et naturelles, Sciences 
mathematiques, no. 41

rédacteur Gradimir V. Milovanović
Belgrade 2016, 123 стр.
Цена: 400,00

Bulletin de l’Académie Serbe des Sciences et des Arts, t. CL .  
Classe des sciences mathematiques et naturelles, Sciences 
mathematiques, no. 42

rédacteur Gradimir V. Milovanović
Belgrade 2017, 83 стр.
Цена: 500,00

доступно и на http://emis.maths.adelaide.edu.au/journals/BSANu/index.html
излази годишње.
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СВетлоСт у разВоју друШтВа  
проШлоСт, СадаШњоСт и БудућноСт
уредници зоран В. поповић, Бранислав јеленковић
Циклус предавања, књ. [1]
Београд : Сану, 2016.
VIII, 184 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-704-7 (брош.)
Цена: 1.500,00

од СунчеВог СиСтема  
до граниЦа ВаСионе
уредник зоран Кнежевић
Циклус предавања, књ. 3
Београд : Сану, 2017.
VIII, 75 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-730-6 (брош.)
Цена: 750,00
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Поводом 
150 година 
од рођења 
Михаила 

Петровића 
Аласа
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михаило петроВић 
алаС: родоначелниК 
СрпСКе математичКе 
ШКоле
главни уредник душан оташевић
уредник публикације жарко мијајловић
галерија Српске академије наука  
и уметности, 143
Београд : Сану, 2018.
159 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-768-9 (брош.)
Цена: 909,09

MIHAILo petroVIć 
ALAS: fouNDer 
of tHe SerBIAN 
MAtHeMAtICAL 
SCHooL
еditor-in-chief Dušan otašević
еditor Žarko Mijajlović
Gallery of the Serbian Academy  
of Sciences and Arts, 143
Belgrade: SASA, 2018.
159 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-769-6 (брош.)
Цена: 909,09
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Фауна репатих ВодоземаЦа СрБије
аутори георг Џукић, тања д. Вуков, милош л.  Калезић
уредник радмила петановић
посебна издања Сану, књ. 677
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 8
Београд : Сану, 2016.
393 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-686-6 (брош.)
Цена: 1.500,00

минерални реСурСи ниКла  
у СрБији  и утиЦај на жиВотну 

Средину
уредник Видојко јовић

научни скупови Сану, књ. 157
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 7

Београд : Сану, 2016.
194 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-685-9 (брош.)
Цена: 500,00

унапреЂење пчеларСтВа у СрБији
уредник драган Шкорић
научни скупови Сану, књ. 160
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 9 
Београд : Сану, 2016.
237 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-691-0 (брош.)
Цена: 1.000,00
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унапреЂење Села у БрдСКо- 
-планинСКим подручјима СрБије

уредник драган Шкорић
научни скупови Сану, књ. 161

одељење хемијских и биолошких наука, књ. 10 
Београд : Сану, 2016.

XVI, 257 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-697-2 (брош.)
Цена: 1.600,00

етно-Села и СеоСКе амБијенталне 
Целине у репуБлиЦи СрБији  
и репуБлиЦи СрпСКој 
зБорниК радоВа Са научног СКупа одржаног  
11. Aприла 2017. године

уредник драган Шкорић
научни скупови Сану, књ. 169
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 11
Београд : Сану, 2018.
332 стр. : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-762-7 (брош.)
Цена: 1.600,00

eКолоШКи и еКономСКи значај  
Фауне СрБије 

зБорниК радоВа Са научног СКупа одржаног  
17. ноВемБрA 2016.

уредник радмила петановић
научни скупови Сану, књ. 171 

одељење хемијских и биолошких наука, књ. 12
Београд : Сану, 2018.

412 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-777-1 (брош.)
Цена: 1.700,00
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жиВот и дело СрпСКих научниКа 16
уредник Владан д. Ђорђевић
Биографије и библиографије Сану, књ. 16 
II одељење, одбор за проучавање живота и рада научника  
у Србији и научника српског порекла, књ. 16
Београд : Сану, 2018.
VII, 633 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-772-6 (картон)
Цена: 1.400,00

LIVeS AND worK of tHe SerBIAN 
SCIeNtIStS
BooK of ABStrACtS

еditor Vladan D. Djordjević
Biographies and Bibliographies, vol. 11–15 
II Section, Committee for research into the Lives and work  
of the Scientists in Serbia and Scientists of Serbian origin:  
book of abstracts
Belgrade : SASA, 2017.
VI, 256 стр. : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-738-2 (картон)
Цена: 650,00

жиВот и дело СрпСКих научниКа 15
уредник Владан д. Ђорђевић
Биографије и библиографије Сану, књ. 15
II одељење, одбор за проучавање живота и рада научника  
у Србији и научника српског порекла, књ. 15
Београд : Сану, 2016.
VII, 582 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-707-8 (картон)
Цена: 1.750,00
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БиБлиограФија радоВа 
аКадемиКа жиВорада 
чеКоВића 
у чаСт оСамдеСет година жиВота

Саставила марина нинић
уредник мирослав гашић
Библиографије Сану, књ. 19 
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 4
Београд : Сану, 2016.
71 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-713-9 (брош.)
Цена: 160,00

гени и геном
уредник милена Стевановић
Циклус предавања, књ. [2]
Београд : Сану, 2016.
VIII, 101 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-714-6 (брош.)
Цена: 600,00

О
де

љ
ењ

е 
хе

м
иј

ск
их

 и
 б

ио
ло

ш
ки

х 
на

ук
а 



22

О
де

љ
ењ

е 
хе

м
иј

ск
их

 и
 б

ио
ло

ш
ки

х 
на

ук
а 

HALf A CeNtury  
of SpeCtroSCopy 
oN StuDeNtSKI trG 
(BeLGrADe)
аuthor of the catalogue Slobodan Milosavljević
Gallery of Science and technology SASA, No. 29
Beograd : SASA : the institute for medicinal 
plant research “Dr. Josif pančić“, 2017.
35 стр. : илустр. ; 21 x 24 цм

ISBN 978-86-7025-733-7 (брош.)
није у продаји

пола ВеКа 
СпеКтроСКопије  
на СтудентСКом тргу 
аутор каталога Слободан милосављевић
галерија науке и технике Сану,  бр. 25
Београд : Сану : институт за проучавање 
лековитог биља „др јосиф панчић“, 2016.
35 стр. : илустр. ; 21 x 24 цм

ISBN 978-86-7025-696-5 (брош.)
није у продаји 
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и оВо је СрБија
аутор каталога зоран Цветковић
галерија науке и технике Сану, бр. 33
Београд : Сану, 2018.
51 стр. : илустр. ; 21 x 24 цм

ISBN 978-86-7025-770-2 (брош.)
није у продаји

иВан Ђаја   
БеоградСКа ШКола Физиологије – 
од СорБоне до Београда

аутори каталога негослав Ђаја, павле анђус, 
Бато Кораћ
уредник каталога дејан поповић
галерија науке и технике Сану, бр. 31
Београд : Сану, 2018.
43 стр. : илустр. ; 21 x 24 цм

ISBN 978-86-7025-763-4 (брош.)
није у продаји
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proCeeDINGS  
of tHe 22nd INterNAtIoNAL 
CoNfereNCe oN GAS 
DISCHArGeS AND tHeIr 
AppLICAtIoNS
2nd–7th SepteMBer 2018 NoVI SAD, SerBIA. 
VoL. 1–2

editors Zoran Lj. petrović et al.
Belgrade : SASA, 2018.
2 књ. (661 стр.) : илустр. ; 30 цм

ISBN 978-86-7025-780-1 (брош.) 
ISBN 978-86-7025-781-8 (т. 1)
ISBN 978-86-7025-782-5 (т. 2)
није у продаји

теСла за СВа Времена
уредници зоран В. поповић, дејан Б. поповић,  
Слободан Вукосавић
научни скупови Сану, књ. 164
одељење техничких наука, књ. 5
Београд : Сану, 2016.
184 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-715-3 (брош.)
није у продаји
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науКа и техниКа  
реализоВана реШења чланоВа 
одељења техничКих науКа Сану 

уредник каталога дејан поповић
галерија науке и технике Сану, бр. 26/I
Београд : Сану, 2016.
52 стр. : илустр. ; 21 x 24 цм

ISBN 978-86-7025-698-9 (брош.)
није у продаји

науКа и техниКа  
реализоВана реШења чланоВа 
одељења техничКих науКа Сану

уредник каталога дејан поповић
галерија науке и технике Сану, бр. 26/II
Београд : Сану, 2016.
83 стр. : илустр. ; 21 x 24 цм

ISBN 978-86-7025-699-6  (брош.)
није у продаји
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доКтор Владан ЂорЂеВић 
педеСетогодиШњиЦа КњижеВнога рада 
1860. – 25. ФеБруар – 1910. 

аутор Војислав м. Суботић
репринт изд. [из 1910], са допунама  
радоја чоловића и душана иванића
посебна издања Сану, књ. 680
одељење медицинских наука, књ. 39
Београд : Сану : Српско лекарско  
друштво, 2016.
239 стр. : фотогр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-679-8 (брош.)
Цена: 550,00

ВелиКани СрпСКе медиЦине 
19. ВеК и прВа полоВина 20. ВеКа

аутор каталога јелена јовановић Симић
галерија науке и технике Сану, бр. 27
Београд : Сану : музеј науке и технике :  
Српско лекарско друштво, 2016.
120 стр. : илустр. ; 27 цм

ISBN 978-86-7025-705-4 (брош.)
Цена: 1.000,00
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епидемија гојазноСти  
и СрБија
уредник драган мицић
проблеми јавног здравља и система здравствене 
заштите, књ. 1
Београд : Сану, 2017.
VIII, 110 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-734-4 (брош.)
Цена: 400,00

КарЦином деБелог ЦреВа 
од преВенЦије преКо КарЦиногенезе  
до метаСтазе 

аутори зоран В. Кривокапић и др.
уредници зоран B. Кривокапић, Бранислав ј. Ђерић 
Београд : завод за уџбенике : Сану, 2018.
XXXIII, 348 стр. : илустр. ; 30 цм

ISBN 978-86-17-19893-8 (зу; картон)
није у продаји
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речниК СрпСКохрВатСКог 
КњижеВног и народног 
језиКа 
Књ. 20, петогодан – погдегод

уредници даринка гортан премк и др.
Београд : Сану : институт за српски језик 
Сану, 2017.
VII, 800 стр. ; 30 цм

ISBN 978-86-7025-756-6 (полукожа) 
Цена: 2.000,00

глаС
СрпСКе аКадемије науКа  
и уметноСти 
одељење језиКа и КњижеВноСти
ISSN 0351-7365

Глас Сану, књ. CDXXVII 
одељење језика и књижевности, књ. 30 
уредник Слободан грубачић

Београд 2017, 142 стр.
Цена: 750,00
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СрпСКи 
дијалеКтолоШКи 
зБорниК
ISSN 0353-8257  

излази годишње.

Српски дијалектолошки зборник LXIV
главни уредник Слободан реметић

Београд 2017, 1066 стр. 
Цена: 2.800,00

Српски дијалектолошки зборник LXIII
главни уредник Слободан реметић

Београд 2016, 855 стр.
Цена: 2.000,00

Српски дијалектолошки зборник LXIV/2
главни уредник Слободан реметић

Београд 2017, 376 стр. 
Цена: 1.000,00
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јужноСлоВенСКи 
Филолог
ISSN 0350-185X

излази два пута годишње.

јужнословенски филолог LXXIV, св. 1
главни уредник предраг пипер

Београд 2018, стр. 370
Цена: 800,00

јужнословенски филолог LXXIII, св. 1/2
главни уредник предраг пипер 

Београд 2017, стр. 392
Цена: 1.600,00

јужнословенски филолог LXXIII, св. 3/4 
главни уредник предраг пипер 

Београд 2017, стр. 484
Цена: 1.600,00

јужнословенски филолог LXXII, св. 1/2 
главни уредник предраг пипер

Београд 2016, стр. 392 
Цена: 900,00

јужнословенски филолог LXXII, св.3/4
главни уредник предраг пипер

Београд 2016, стр. 326 
Цена: 900,00
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ономатолоШКи 
прилози
ISSN 0351-9171

излази годишње.

ономатолошки прилози XXIII
уредник александар лома

Београд 2016, 548 стр.
Цена: 1.900,00

ономатолошки прилози XXIV
уредник александар лома

Београд 2017, 254 стр., [1] пресавијени лист
Цена: 1.200,00
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триБина 
БиБлиотеКе Сану
ISSN 2335-0121 

излази годишње.

трибина Библиотеке Сану  
год. VI, бр. 6
уредник миро Вуксановић

Београд 2018, 293 стр. 
Цена: 660,00

трибина Библиотеке Сану  
год. V, бр. 5
уредник миро Вуксановић

Београд 2017, 351 стр. 
Цена: 600,00

трибина Библиотеке Сану  
год. IV, бр. 4
уредник миро Вуксановић

Београд 2016, 302 стр. 
Цена: 650,00
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препиСКа лодоВиКа БеКаделија, 
надБиСКупа дуБроВачКог (1555–1560)
аутори Снежана милинковић, никша Стипчевић
уредник Слободан грубачић
посебна издања Сану, књ. 682
одељење језика и књижевности, књ. 59
Београд : Сану, 2016.
455 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-693-4 (брош.)
Цена: 2.000,00

СлоВенСКа терминологија данаС
уредници предраг пипер, Владан јовановић

научни скупови Сану, књ. 157
одељење језика и књижевности, књ. 28

Београд : Сану : институт за српски језик Сану, 2017.
689 стр. : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-741-2 (картон)
Цена: 2.700,00

КњижеВноСт и језиК у друШтВу 
СрпСКе СлоВеСноСти
уредник злата Бојовић
научни скупови Сану, књ. 158
одељење језика и књижевности, књ. 29
Београд : Сану, 2017.
223 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-751-1 (брош.) 
Цена: 720,00
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дело иВе андрића
уредник миро Вуксановић
научни скупови Сану, књ. 170
одељење језика и књижевности, књ. 30
Београд : Сану, 2018.
580 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-773-3 (брош.)
Цена: 1.500,00

преглед издања 
СрпСКе аКадемије 
науКа и уметноСти 
1999–2009
уредник миро Вуксановић
Каталог израдила Биљана јовановић
издања Библиотеке Сану,  
књ. 27/I–II
Београд : Сану, 2016.
2 књ. (1011 стр.) ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-716-0 (брош.)
Цена: 3.000,00
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БиБлиограФија радоВа аКадемиКа 
љуБомира СимоВића  

у чаСт 80 година жиВота

Саставила Светлана Симоновић-мандић
уредник миро Вуксановић

Библиографије Сану, књ. 21
одељење језика и књижевности, књ. 7

Београд : Сану, 2017.
348 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-755-9 (брош.)
Цена: 560,00

КохерентноСт и еВалуаЦија  
у теКСту у СрпСКом и руСКом језиКу
аутор радослава трнавац
уредник предраг пипер
Српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и 
књижевностима, књ. 4
Београд : Сану, 2018.
215 стр. : табеле ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-766-5 (брош.)
Цена: 860,00

БиБлиограФија радоВа аКадемиКа 
драгоСлаВа михаилоВића  
у чаСт оСамдеСет пет година жиВота

Саставила марина нинић
уредник миро Вуксановић
Библиографије Сану, књ. 20
одељење језика и књижевности, књ. 6
Београд : Сану, 2017.
206 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-731-3 (брош.)
Цена: 400,00
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СрпСКи молитВениК 
СпомениЦа  
милану реШетару  
1512–1942–2012

уредници јасмина грковић-мејџор, Виктор Савић
Београд : Сану : Фонд „Ђорђе зечевић“ за унапређење  
и заштиту ћириличког писма, 2016.
158, 279 стр. : факс. ; 35 цм

ISBN 978-86-7025-717-7 (картон са омотом)
Цена: 5.400,00

језиК Као запиС Културе  
у етнолоШКој и лингВиСтичКој анализи на 
релаЦији СрБија – маКедонија
том 1 

= јазиКот КаКо запиС на Културата  
Во етнолоШКата и лингВиСтичКа анализа на 
релаЦија СрБија – маКедонија
том 1

главни уредници предраг пипер, марјан марковиќ
уредници првог тома Станислав Станковић, Веселинка 
лаброска
Београд : Сану; Скопје : ману, 2018.
204 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-783-2 (брош.) 
Цена: 710,00
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изаБрана дела мирона ФлаШара 
том 1

приредили Војислав јелић, александар лома, 
ненад ристовић
Београд : Филозофски факултет : Сану ; нови Сад : 
матица српска, 2017. 
635 стр. ; 24 цм 

ISBN 978-86-6427-078-6 (ФФ) 
ISBN 978-86-7946-216-9 (мС; брош.) 
није у продаји

изаБрана дела мирона ФлаШара 
том 2

приредили александар лома, ненад ристовић
Београд : Филозофски факултет : Сану ; нови Сад : 
матица српска, 2017.
631 стр. ; 24 цм 

ISBN 978-86-6427-079-3 (ФФ) 
ISBN 978-86-7946-217-6 (мС; брош.) 
није у продаји

изаБрана дела мирона ФлаШара 
том 3, античКо наСлеЂе у СрпСКој 
КњижеВноСти

приредили Војислав јелић, ненад ристовић
Београд : Филозофски факултет : Сану ;  
нови Сад : матица српска, 2017.
702 стр. ; 24 цм 

ISBN 978-86-6427-080-9 (ФФ) 
ISBN 978-86-7946-218-3 (мС; брош.) 
није у продаји
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СрпСКа леКСиКограФија 
од ВуКа до данаС  
Каталог изложБе  
= СерБСКая 
леКСиКограФия от ВуКа 
до СоВременноСти 
Каталог ВыСтаВКи

уредници милосав тешић, рајна 
драгићевић, ненад ивановић  
Београд : Сану : Савез славистичких 
друштава Србије, 2018.
407 стр. : илустр. ; 24 цм 

ISBN 978-86-7025-778-8 (брош.) 
није у продаји

оСниВачи друШтВа СрпСКе 
СлоВеСноСти
у чаСт јоВану Стерији попоВићу  
и атанаСију ниКолићу

уредник миро Вуксановић
Београд : Сану, 2016.
97 стр.: илустр. ; 22 цм

ISBN 978-86-7025-708-5 (картон)
Цена: 800,00
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глаС
СрпСКе аКадемије науКа и уметноСти 
одељење друШтВених науКа 
ISSN 0081-394X 

СтаноВање рома у СрБији
Стање и изазоВи 

уредници тибор Варади, злата Вуксановић-мацура
посебна издања Сану, књ. 684 
одељење друштвених наука, књ. 107
Београд : Сану, 2017.  
271 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-732-0 (брош.)
Цена: 800,00

о праВди и праВичноСти  

аутор Коста чавошки   
уредник димитрије Стефановић
посебна издања Сану, књ. 687 
одељење друштвених наука, књ. 108 
Београд : Сану, 2017.
266 стр. ; 24 цм 

ISBN 978-86-7025-752-8 (картон) 
Цена: 1.700,00
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Глас Сану, књ. CDXXVI
одељење друштвених наука, књ. 32  
уредник данило Баста

Београд  2016, 268 стр.
Цена: 1.600,00
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роми СрБије у XXI ВеКу 
уредник тибор Варади
посебна издања Сану, књ. 688
одељење друштвених наука, књ. 109
Београд : Сану, 2018. 
200 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-767-2 (брош.)
Цена: 900,00

науКа: Стање, Стратегија, 
перСпеКтиВе 

зБорниК радоВа Са научног СКупа одржаног  
5. и 6. јуна 2015. 

уредник александар Костић
научни скупови Сану, књ. 163

одељење друштвених наука, књ. 37
Београд : Сану, 2016.

329 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-701-6 (брош.)
Цена: 1.100,00

Стање и перСпеКтиВе 
мултиКултурализма у СрБији  
и држаВама региона
зБорниК радоВа Са научног СКупа одржаног 
10–11. СептемБра 2015.  

уредници Војислав Становчић, горан Башић
научни скупови Сану, књ. 165 
одељење друштвених наука, књ. 38 
Београд : Сану, 2016. 
441 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-710-8 (брош.)
Цена: 1.650,00
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Култура: оСноВа држаВног и 
наЦионалног идентитета

зБорниК радоВа Са научног СКупа одржаног 
24. и 25. ноВемБра 2016. године  

уредник александар Костић
научни скупови Сану, књ. 166

одељење друштвених наука, књ. 39
Београд : Сану, 2017.

321 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-747-4 (брош.)
Цена: 1.350,00

очуВање, заШтита и перСпеКтиВе 
ромСКог језиКа у СрБији

уредник тибор Варади  
научни скупови Сану, књ. 175 
одељење друштвених науке, књ. 40 
Београд : Сану, 2018. 
326 стр. ; 24 цм 

ISBN 978-86-7025-796-2 (брош.) 
у Штампи

еКономија: запоСленоСт и рад  
у СрБији у XXI ВеКу

уредник александар Костић
научни скупови Сану, књ. 176

одељење друштвених наука, књ. 41
Београд : Сану, 2018.

369 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-787-0 (брош.)
Цена: 800,00
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модернизаЦија СрБије 
градитељСКим заКонима  
од 1837. до 1903.  

приредио Бранислав Крстић 
уредници часлав оцић, милан лојаница 
Београд : Сану, 2016. 
306 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-718-4 (брош.)
Цена: 1.500,00

СВетло и тамно 
СтаноВање рома у Београду  

на прелазу 20. у 21. ВеК 

аутори злата Вуксановић-мацура, Владимир мацура
галерија науке и технике Сану, бр. 23

Београд : Сану, 2016.
46 стр. : илустр. ; 21 x 24 цм 

ISBN 978-86-7025-687-3 (брош.)
није у продаји

БраниСлаВ Којић – проСтор у 
Селу, Село у проСтору 

аутори злата Вуксановић-мацура и др.
галерија науке и технике Сану, бр. 30 

Београд : Сану ; географски институт „јован Цвијић“ 
Сану, 2017. 

110 стр. : илустр. ; 21 цм

ISBN 978-86-80029-74-0 (гијЦ; брош.)
није у продаји
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глаС 
СрпСКe аКадемијe науКа и уметноСти 
одељење иСторијСКих науКа

ISSN 0351-4765 

ВардарСКи 
зБорниК 
ISSN 1450-8486
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Глас Сану, књ. CDXXVIII
одељење историјских наука, књ. 18 
тематски број посвећен академику милораду екмечићу

уредник михаило Војводић 

Београд 2018, 586 стр. 
Цена: 1.650,00

Вардарски зборник 11  
уредник Владимир Стојанчевић  

Београд 2016, 377 стр. 
Цена: 2.400,00
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зБорниК  
о СрБима  
у хрВатСКој 
ISSN 0353-5967 

Зборник о Србима у Хрватској 11  
уредник Василије Ђ. Крестић 

Београд 2017, 288 стр. 
Цена: 2.000,00

Зборник о Србима у Хрватској 10  
уредник Василије Ђ. Крестић 

Београд 2016, 453 стр. 
Цена: 3.800,00
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хиландарСКи 
зБорниК 
ISSN 0584-9853 

КоСоВСКо- 
-метохијСКи 
зБорниК  
ISSN 0354-284X 

косовско-метохијски зборник  7  
уредник михаило Војводић 

Београд 2017, 303 стр. 
Цена: 1.500,00

Хиландарски зборник 14 
уредник мирјана живојиновић  

Београд 2017,  307 стр. 
Цена: 2.650,00

излази двогодишње.
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СрБија и руСија 
1814–1914–2014
меЂународни научни СКуп,  
13–14. оКтоБар 2014, Београд 

уредник михаило Војводић 
научни скупови Сану, књ. 155 
одељење историјских наука, књ. 38 
Београд : Сану, 2016. 
426 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-706-1 (брош.) 
Цена: 1.500,00

манаСтир СтудениЦа  
700  година КраљеВе ЦрКВе 

уредници љубомир максимовић, Владимир Вукашиновић 
научни скупови Сану, књ. 159 

одељење историјских наука, књ. 39 
Београд : Сану, 2016.   

298 стр. :  илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-711-5 (брош.) 
Цена: 1.400,00

СВет СрпСКе руКопиСне Књиге  
(XII–XVII ВеК) 

уредници душан оташевић, зоран ракић, ирена Шпадијер
галерија Српске академије наука и уметности, 137
Београд : Сану, 2016.  
455 стр. : илустр. ; 24 x 21 цм 

ISBN 978-86-7025-695-8 (брош.)
Цена: 2.272,73
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СрпСКа аКадемија науКа  
и уметноСти  
1841–2016 

уредник душан оташевић 
галерија Српске академије наука и уметности, 138 
Београд : Сану, 2016.  
181 стр. : илустр. ; 24 цм + 1 uSB флеш меморија (картица) 

ISBN 978-86-7025-702-3 (брош.) 
Цена: 1090, 91

СрпСКа аКадемија науКа  
и уметноСти  

1841–2016  
КратКа иСторија 

текстове приредиле марина нинић,  
Сања Степановић тодоровић 

уредник душан оташевић
Београд : Сану, 2016.   

19 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-703-0 (брош.) 
Цена: 181,82

SerBIAN ACADeMy  
of SCIeNCeS AND ArtS  

1841–2016
A SHort HIStory 

redacted by Marina Ninić, Sanja Stepanović todorović  
editor in chief Dušan otašević

Belgrade : SASA, 2016.  
19 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-719-1 (брош.)  
Цена: 181,82
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СрпСКо уметничКо наСлеЂе  
на КоСоВу и метохији  
идентитет, значај, угроженоСт 

уредници миодраг марковић, драган Војводић 
галерија Српске академије наука и уметности, 141 
Београд : Сану, 2017.  
588 стр. : илустр. ; 24 цм 

ISBN 978-86-7025-739-9 (брош.) 
раСпродато

СрпСКо уметничКо наСлеЂе  
на КоСоВу и метохији  
идентитет, значај, угроженоСт 
измењено и допуњено издање

уредници миодраг марковић, драган Војводић  
галерија Српске академије наука и уметности, 141 
Београд : Сану, 2017.  
588 стр. : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-746-7 (картон) 
Цена: 1.364,64

SerBIAN ArtIStIC HerItAGe IN KoSoVo  
AND MetoHIJA   
IDeNtIty, SIGNIfICANCe, VuLNerABILIty 

уредници миодраг марковић, драган Војводић  
Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 141 
Belgrade : SASA, 2017. 
588 стр. : илустр. ; 24 цм 

ISBN 978-86-7025-740-5 (брош.) 
раСпродато

SerBIAN ArtIStIC HerItAGe IN KoSoVo  
AND MetoHIJA  
IDeNtIty, SIGNIfICANCe, VuLNerABILIty 
2nd revised ed.

еdited by Miodrag Marković, Dragan Vojvodić  
Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 141 
Belgrade : SASA, 2017.  
588 стр. : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-753-5 (картон) 
Цена: 3.181,82
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StoJAN NoVAKoVIć  
AND HIS erA 

аuthors of the Catalogue Mihailo 
Vojvodić, Aleksandar Marković    
Gallery of the Serbian Academy of 
Sciences and Arts, 142 
197 стр. : илустр. ; 24 цм 
Belgrade : SASA, 2017.
 
ISBN 978-86-7025-749-8 (брош.)  
Цена: 727,28

Стојан ноВаКоВић  
и његоВо доБа  

аутори каталога михаило Војводић, 
александар марковић 
галерија Српске академије наука и 
уметности, 142 
Београд : Сану, 2017.  
196 стр. : илустр. ; 24 цм 
 
ISBN 978-86-7025-748-1 (брош.) 
Цена: 727,28

Поводом 
175 година 
од рођења 

Стојана 
Новаковића
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уметничКо наСлеЂе 
СрпСКог народа  
на КоСоВу и метохији
иСторија, идентитет, угроженоСт, 
заШтита 

уредници драган Војводић,  
миодраг марковић  
Београд : Сану, 2017.  
551 стр. : илустр. ; 27 цм 

ISBN 978-86-7025-754-2 (картон) 
Цена: 5.454,55

ArtIStIC HerItAGe  
of tHe SerBIAN peopLe  
IN KoSoVo AND MetoHIJA
HIStory, IDeNtIty, VuLNerABILIty, 
proteCtIoN  

еditors  Dragan Vojvodić, Miodrag Marković  
Belgrade : SASA, 2017.  
553 стр. : илустр. ; 29 цм

ISBN 978-86-7025-758-0 (картон) 
Цена: 7.272,73
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БиБлиограФија радоВа  
аКадемиКа ниКоле таСића 

Саставила милена обрадовић
уредник миро Вуксановић 
издања Библиотеке Сану, књ. 28  
Београд : Сану, 2018. 
90 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-757-3 (брош.) 
Цена: 140,00

Водич Кроз архиВ  
СрпСКог ученог друШтВа  

1864–1892 

приредили Василије Ђ. Крестић,  
драгослав опсеница, миле Станић 

уредник Василије Ђ. Крестић 
издања архива Сану, књ. 3 

Београд : Сану, 2017.   
2 књ. (1120 стр.) : факс. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-735-1 (брош.) 
ISBN 978-86-7025-736-8 

Цена: 2.500,00

градина на јелиЦи 
раноВизантијСКи утВрЂени Центар у 
илириКу 

уредник михаило милинковић 
галерија Српске академије наука и уметности, 140 
Београд : Сану ; чачак : народни музеј „чачак“, 2017. 
254 стр. : илустр. ; 24 цм  

ISBN 978-86-7025-728-3 (брош.) 
Цена: 909,09
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ФорензиКа дреВноСти  
20 година ноВих археолоШКих 

иСтражиВања Винче 

аутори ненад тасић, Кристина пенезић 
галерија науке и технике Сану, бр. 34 

Београд :  Сану, 2018. 
44 стр. : илустр.; 21 x 24 цм 

 
ISBN 978-86-7025-774-0 (брош.)  

није у продаји      

СолунСКи Фронт 1916–1918.

аутор новица Бабовић
галерија науке и технике Сану, бр. 35
Београд : Сану, 2018.
40 стр. : илустр. ; 21 х 24 цм

ISBN 978-86-7025-788-7 (брош.)
није у продаји      

ВизантијСКо градитељСтВо 
Као инСпираЦија СрпСКих 
неимара ноВијег доБа 

аутор каталога александар Кадијевић   
галерија науке и технике Сану, бр. 24 
Београд : Сану, 2016.   
121 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-694-1 (брош.)  
није у продаји
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јелена, ВелиКа 
КраљиЦа 
Седам ВеКоВа од Смрти 
КраљиЦе јелене  
1314–2014 

Aутори татјана михаиловић,  
Сузана новчић  
Београд : Сану, 2016.  
84 стр. : илустр. ; 24 цм 

ISBN 978-86-7025-688-0 (брош.) 
Цена: 363,64

КонтроВерзе у СрпСКој 
иСториограФији 

уредник михаило Војводић 
Циклус предавања, књ. 4 
Београд : Сану, 2018.  
130 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-776-4 (брош.) 
Цена: 600,00
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КраљеВСтВо СрБа, хрВата  
и СлоВенаЦа (1918–1920)  
зБорниК доКумената 
т. 1, Војна заШтита отаЏБине 

одабрао Владо Стругар  
приредио милић Ф. петровић  
уредник михаило Војводић  
Београд : Сану ; подгорица : Цану, 2018. 
2 књ. (1178 стр.) : илустр. ; 25 цм 
 
ISBN 978-86-7025-759-7 (брош.) 
ISBN 978-86-7025-760-3 
Цена: 4.350,00
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уметничКа 
зБирКа Сану  
лиКоВни уметниЦи 
аКадемиЦи 
II издaње

уредник душан оташевић  
Београд : Сану, 2017. 
167 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-690-3 
(брош.) 
Цена: 454,55

IVAN JeVtIC 
ItINérAIre DʼuN MuSICIeN LIBre 
= иВан JеВтић  
Композитор на путеВима СлоБоде 

аутор Силви нисефор
уредник дејан деспић 
Београд : paideia : Сану, 2016. 
278 стр. : ноте, илустр. ; 21 цм 

ISBN 978-86-7448-624-5 (paideia; картон)  
Цена: 900,00

глигор чемерСКи 
догаЂаји и знаЦи земље маКедонСКе 

аутори текстова Влада урошевић  
и митко маџунков  

Београд : Сану ; Скопје : ману : министерство за култура на 
република македонија : галерија грал, 2016.  

114 стрстр. : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-692-7 (картон са омотом) 
није у продаји

уметничКа 
зБирКа Сану 
лиКоВни уметниЦи 
аКадемиЦи  

уредник душан оташевић  
Београд: Сану, 2016.  
167 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-690-3 
(брош.) 
раСпродато
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СлиКари, ратниЦи, 
СВедоЦи 
СлиКарСтВо и ФотограФија  
у СрБији 1914–1918 
= pAINterS, wArrIorS, 
wItNeSSeS  
pAINtING AND pHotoGrApHy  
IN SerBIA 1914–1918 

аутор пројекта и уредник каталога  
жана гвозденовић 
одговорни уредник душан оташевић 
галерија Српске академије наука  
и уметности, 139 
Београд: Сану, 2017.  
415 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-720-7 (брош.) 
Цена: 1.090,91

илија димић 

аутори душан оташевић и др.
галерија Српске академије наука  
и уметности, 136 
Београд : Сану : Фондација Колекција 
трајковић, 2016.   
159 стр. ; илустр.; 24 цм

ISBN 978-86-7025-682-8 (брош.) 
Цена: 909,09
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делатноСт недељКа 
гВозденоВића у СрпСКој 
аКадемији науКа  
и уметноСти и његоВ 
доприноС оСниВању  
и раду галерије Сану

аутор јелена межински миловановић 
одговорни уредник душан оташевић 
изложбена свеска галерије Сану, бр. 40 
Београд : Сану, 2018. 
134 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-775-7 (брош.) 
Цена: 454,55

недељКо гВозденоВић
у потрази за апСолутним 
СлиКарСтВом  

аутор дијана метлић 
одговорни уредник душан оташевић 
галерија Српске академије наука  
и уметности, 144 
Београд: Сану, 2018.  
316 стр. : илустр. ; 24 цм  
 
ISBN 978-86-7025-771-9 (брош.)  
Цена: 1.363,64

О
де

љ
ењ

е 
ли

ко
вн

е 
и 

м
уз

ич
ке

 у
м

ет
но

ст
и



58

Салон пејзажне 
архитеКтуре 7 

Каталошка свеска галерије науке  
и технике Сану, бр. 28 
Београд : Сану, 2017.  
56 стр. : илустр. ; 21 x 24 цм 

ISBN 978-86-7025-725-2 (брош.)
није у продаји

традиЦионално 
архитеКтонСКо 
наСлеЂе у региону 
Старе планине 

аутор горица љубенов 
галерија науке и технике Сану, бр. 32  
Београд: Сану, 2018.   
59 стр. : илустр. ; 21 x 24 цм 
 
ISBN 978-86-7025-765-8 (брош.)  
није у продајиО
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анали огранКа у 
ноВом Саду 
ISSN 1452-4112

излази годишње.

анали огранка Сану у новом Саду 
бр. 11 за 2015. 
главни и одговорни уредник зоран л. Ковачевић  

нови Сад 2016, 140 стр.
није у продаји

анали огранка Сану у новом Саду 
бр. 12 за 2016.  
главни и одговорни уредник зоран л. Ковачевић 

нови Сад 2017, 192 стр.
није у продаји
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анали огранка Сану у новом Саду  
бр. 13 за 2017.  
главни и одговорни уредник зоран л. Ковачевић 

нови Сад 2018, 136 стр.
није у продаји
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хрониКа огранКа 
Сану у ноВом Саду 
ISSN 2217-894Х

излази годишње.

Хроника огранка Сану у новом Саду, бр. 7 
одговорни уредник Стеван пилиповић 

нови Сад 2018, 12 стр.
није у продаји

Хроника огранка Сану у новом Саду, бр. 6 
одговорни уредник Стеван пилиповић 

нови Сад 2017, 12 стр. 
није у продаји

Хроника огранка Сану у новом Саду, бр. 5  
одговорни уредник Стеван пилиповић 

нови Сад 2016, 12 стр. 
није у продаји
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оБразоВање за модерну 
пољоприВреду 
зБорниК радоВа Са научног СКупа, 
ШаБаЦ, 27. мај 2016. година 

уредник драган Шкорић 
нови Сад : огранак Сану, 2016.    
172 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-81125-91-5 (брош.)
није у продаји

мигранти у еВропи 21. ВеКа 
= MIGrANtS IN 21st CeNtury europe

зБорниК радоВа Са научног СКупа одржаног 5–6 маја 2017. 

уредник тибор Варади  
нови Сад : огранак Сану, 2017.  

228 стр. : илустр. ; 24 цм 
 

ISBN 978-86-81125-94-6 (брош.)
није у продаји

научни СКуп  
„мигранти у еВропи 21. ВеКа“ 
ноВи Сад, 5–6. маја 2017. 
Књига апСтраКата  

главни и одговорни уредник тибор Варади 
нови Сад : огранак Сану, 2017.   
28 стр. ; 24 цм 
 
ISBN 978-86-81125-93-9 (брош.)
није у продаји
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понеШто о ћопићу 

аутор Светозар Кољевић  
приредио за штампу Богдан ракић 
нови Сад : академска књига : огранак Сану, 2018.  
150 стр. ; 23 цм 
 
ISBN 978-86-6263-198-5 (аК; картон са омотом)
није у продаји

СрпСКа драмСКа 
КњижеВноСт 
данаС [и] СрпСКа 
КњижеВноСт  
за деЦу данаС 
оКругли Сто 

уредник миро Вуксановић
наука и друштво, св. 6
Српска књижевност данас, 4
нови Сад : огранак Сану, 2017.
89 стр. ; 23 цм
 
ISBN 978-86-81125-95-3 (брош.)
није у продаји

СрпСКа КњижеВна 
КритиКа и еСеји-
СтиКа данаС
оКругли Сто

уредник миро Вуксановић
наука и друштво, св. 5
Српска књижевност данас, 3
нови Сад : огранак Сану, 2016.
126 стр. ; 23 cm

ISBN 978-86-81125-92-2 (брош.)
није у продаји

СрпСКа 
КњижеВноСт данаС
зБорниК радоВа Са 
оКруглих СтолоВа  
2014–2017.

уредник миро Вуксановић
нови Сад : огранак Сану, 2018.
331 стр. ; 23 цм 

ISBN 978-86-81125-96-0 (брош.)
није у продаји
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хрониКа огранКа 
Сану у ниШу  
ISSN 2620-0198

излази годишње.

СтаноВниШтВо 
југоиСточне СрБије 
одлиВ мозгоВа:  
узроЦи и поСледиЦе  
по наЦионални 
разВој и идентитет

приредио и предговор  
написао љубиша митровић   
ниш : огранак Сану : 
Филозофски факултет, 2016.  
246 стр. : илустр. ; 24 цм 
 
ISBN 978-86-7379-414-3 (брош.)
није у продаји

СтаноВниШтВо 
југоиСточне СрБије  
СоЦијални и 
здраВСтВени проБлеми 
СтаноВниШтВа 
југоиСточне СрБије,  
С поСеБним оСВртом на 
положај оСтарелих 

приредио и предговор 
написао љубиша митровић  
ниш : огранак Сану : 
Филозофски факултет, 2016.  
254 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-587-6 (брош.)
није у продаји

СтаноВниШтВо 
југоиСточне СрБије  
глоБални и регионални 
аСпеКти мигрантСКе 
Кризе и друШтВене 
поСледиЦе одлиВа 
мозгоВа по разВој 
СрБије и БалКана 

приредио и предговор 
написао љубиша митровић 
ниш : огранак Сану : 
Филозофски факултет, 2017.   
185 стр. : илустр. ; 24 цм 
 
ISBN 978-86-7025-588-3 (брош.)
није у продаји

Хроника огранка Сану у нишу, бр. 1  
уредник нинослав Стојадиновић  

ниш 2018, 12 стр.
није у продаји
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уметноСт и КонтеКСт
религија у уметничКим делима
зБорниК радоВа Са меЂународног научног 
Симпозијума

приредили драган жунић, Сава Стаменковић,  
Биљана ћирић 
ниш : огранак Сану : Центар за научноистраживачки  
рад Сану универзитета у нишу, 2016. 
135 стр. ; 24 цм 
 
ISBN 978-86-7025-586-9 (брош.)
није у продаји

традиЦионална  
еСтетСКа Култура, Књ. 9

проСтор 

приредио и предговор написао драган жунић   
ниш: огранак Сану : Центар за научноистраживачки рад Сану 

универзитета у нишу : Факултет уметности,  2016.  
315 стр. :  илустр. ; 24 цм 

 
ISBN 978-86-7025-585-2 (брош.) 

није у продаји

аКадемиК михаило гаВрилоВић
иСторичар, архиВиСт и дипломата

аутор изложбе и каталога миљана Ђорђевић
ниш : огранак Сану, 2018.
89 стр. ; 21 х 24 цм

ISBN 978-86-7025-787-0 (брош.)
није у продаји
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