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уВодна рЕч Српска академија наука и уметности објавила је у последње три године, упркос 
свим тешкоћама изазваним епидемијом вируса короне, укупно 155 публикација. 
према типу публикација, објављено је 39 зборника радова, 34 монографија, 40 
бројева часописа, 34 каталога, шест библиографија, један том, по реду двадесет 
и први, речника Сану и један том, по реду други, речника ликовних појмова и 
архитектуре. Сви научни радови прихваћени су за објављивање на скуповима 
одељења Сану, на основу позитивних и научно релевантних рецензија, и уврштени 
су у издавачки план за текућу годину. академијина издања традиционално излазе 
у оквиру серија, које установљава председништво Сану уз претходно прибављено 
мишљење издавачког одбора. Следећи наведене принципе, издања у каталогу 
распоређена су према издавачким плановима председништгва, одељења Сану, 
огранака у новом Саду и нишу и Центра за научноистраживачки рад Сану и 
универзитета у Крагујевцу.

посебно бих издвојио из овогодишње продукције академије први том едиције 
Живот и стваралаштво жена чланова Српског ученог друштва, Српске краљевске 
академије и Српске академије наука и уметности. главни уредници су академици 
Љубомир максимовић и зоран Кнежевић, а уредник едиције је академик нада 
милошевић-Ђорђевић. графичко уређење поверено је техничком уреднику Сану 
николи Стевановићу. први том садржи једанаест биографија првих жена чланова 
академије: Катарине ивановић, аделајн полине ирби, исидоре Секулић, десанке 
максимовић, зоре петровић, Љубице марић, Љубице јанковић, Љубице Цуце Сокић, 
Фануле папазоглу, олге јеврић и онор Бриџит Фел. пошто се издавачки планови 
академије не смањују ни у години пред нама, други том је већ у припреми. пратећи 
хронолошки редослед пријема у академију, у другом тому ће се наћи биографије: 
милке ивић, милеве мице тодоровић, ирене грицкат-радуловић, пауле путанов,  
милеве првановић, олге Хаџић, гордане Бабић-Ђорђевић, Веселинке Шушић, десанке 
Ковачевић-Којић, јованке Калић и Стојанке алексић.

Едиција посвећена животу и делу жена чланова академије је литерарно уобли-
чени споменик њиховим изузетним научним и уметничким достигнућима. попут 
алегоријске фигуре жене са бакљом на куполи палате Сану, коју је недавно пре-
минула уред ница академик нада милошевић-Ђорђевић изабрала за визуелни 
лајтмотив едиције, суптилно истичући симболику жене светлоноше и предводнице 
која осветљава пут културног и научног (само)остваривања, ова едиција је прва „у 
потпуности посвећена женама члановима Српске академије наука и уметности и 
њених претходница до наших дана“ (из предговора издању, подвукао з. К.). 

захвалност за овако богату издавачку делатност припада, пре свега, руко-
водству Српске академије наука и уметности, њеном издавачком одбору, уред-
ницима, ауторима, научним и стручним сарадницима, суиздавачима, штампаријама 
и Сектору за издавачку делатност Сану.
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Bulletin of scientific  
and art research:  
аnnual report for 2018
Еditor-in-chief Marko Anđelković
Еditor Vidojko Jović

Belgrade 2019, 174 стр.
Цена: 1.700,00

Bulletin of scientific  
and art research:  
аnnual report for 2019
Еditor-in-chief Marko Anđelković
Еditor Vidojko Jović

Belgrade 2021, 180 стр.
Цена: 1.700,00

Bulletin of scientific  
and art research:  
аnnual report for 2020
Еditor-in-chief Zoran Knežević
Еditor Vidojko Jović

Belgrade 2021, 182 стр.
у припрЕми

годиШњаК
СрпСКe аКадЕмијe науКа и умЕтноСти 
ISSN 0351-0336

објављује податке о саставу и извештаје о раду Сану.  
излази годишње.

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 2018. годину,  
бр. 44 
главни и одговорни уредник 
марко анђелковић  
уредник Видојко јовић

Београд 2019, 230 стр.
Цена: 560,00

Билтен Фонда Сану за 
истраживања у науци и 
уметности за 2019. годину,  
бр. 45 
главни и одговорни уредник 
марко анђелковић  
уредник Видојко јовић

Београд 2020, 247 стр.
Цена: 600,00

Билтен Фонда Сану за 
истраживања у науци и 
уметности за 2020. годину,  
бр. 46 
главни и одговорни уредник  
зоран Кнежевић  
уредник Видојко јовић

Београд 2021, 223 стр.
Цена: 670,00

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.

годишњак cXXVII за 2020.
главни и одговорни уредник  
зоран Кнежевић 

Београд 2021, 303 стр.
Цена: 800,00

годишњак cXXVI за 2019.
главни и одговорни уредник  
марко анђелковић 

Београд 2020, 322 стр.
Цена: 800,00

годишњак cXXV за 2018.
главни и одговорни уредник  
марко анђелковић

Београд 2019, 331 стр.
Цена: 700,00

аКадЕмСКЕ БЕСЕдЕ
ISSN 2466-5134

излази сваке треће године.

академске беседе, књ. 2
главни уредник марко анђелковић
уредник миро Вуксановић

Београд 2019, 443 стр. + 3 dVd-a
Цена: 2.600,00

БиБлиограФијЕ чланоВа 
Сану
ISSN 2683-4243

излази сваке треће године.

Библиографије чланова Сану, књ. 1 
главни уредник марко анђелковић
уредник миро Вуксановић

Београд 2019, 742 стр.
Цена: 2.000,00

приСтупна прЕдаВања 
допиСниХ чланоВA
ISSN 2683-4251

излази сваке треће године.

приступна предавања  
дописних чланова, књ. 1
главни уредник марко анђелковић
уредник миро Вуксановић

Београд 2019, 378 стр.
Цена: 2.100,00
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ЖиВот и СтВаралаШтВо ЖЕна 
чланоВа СрпСКог учЕног 
друШтВа, СрпСКЕ КраЉЕВСКЕ 
аКадЕмијЕ и СрпСКЕ аКадЕмијЕ 
науКа и умЕтноСти
том 1
главни уредници  
Љубомир максимовић,  
зоран Кнежевић

уредник  
нада милошевић-Ђорђевић

Београд : Сану, 2020.
460 стр. : илустр. ; 29 цм

ISBN 978-86-7025-879-2 (низ)
ISBN 978-86-7025-880-8 (том 1; тврд повез)
Цена: 2.500,00

ЖиВот и СтВаралаШтВо ЖЕна 
чланоВа СрпСКог учЕног друШтВа, 
СрпСКЕ КраЉЕВСКЕ аКадЕмијЕ 
и СрпСКЕ аКадЕмијЕ науКа и 
умЕтноСти
том 2

главни уредник  
зоран Кнежевић

уредник 
нада милошевић-Ђорђевић

Београд : Сану, 2022.
470 стр. : илустр. ; 29 цм

ISBN 978-86-7025-879-2 (низ)
ISBN 978-86-7025-917-1 (том 2; тврд повез)
у припрЕми
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јоВан дучиЋ: 
ЖиВот, дЕло, ВрЕмЕ
главни уредник зоран Кнежевић
уредници Љубодраг димић, јован делић
Београд : Сану, 2021.
450 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-915-7 (брош.)
у припрЕми

JoVAN duČIĆ:
lIfe, WorK, tIMeS
editor-in-chief Zoran Knežević
editors ljubodrag dimić, Jovan delić
translators Jelena Mitrić, tatjana ružin 
Ivanović, tatjana Ćosović
Belgrade : SASA, 2021.
450 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-918-8 (брош.)
у припрЕми

Владан ЂорЂЕВиЋ: 
ЖиВот, дЕло, ВрЕмЕ
главни уредник  
марко анђелковић
уредник радоје чоловић
Београд : Сану, 2020.
386 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-860-0 (брош.)
Цена: 2.300,00

VlAdAN ĐorĐeVIĆ: 
lIfe, WorK, tIMeS
editor-in-chief  
Marko Anđelković
editor radoje Čolović
english translation Jelena 
Mitrić, tatjana ružin Ivanović
Belgrade : SASA, 2020.
386 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-861-7 (брош.)
Цена: 2.300,00

Владан ЂорЂЕВиЋ: 
поВодом Сто 
СЕдамдЕСЕт ШЕСт 
година од роЂЕња
главни уредник  
зоран Кнежевић 
уредници Владимир Кањух, 
радоје чоловић, мира 
радојевић, јован делић
научни скупови Сану, књ. 189
председништво, књ. 14
Београд : Сану, 2020.
542 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-888-4 (брош.)
Цена: 2.500,00
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СлоБодан јоВаноВиЋ: 
поВодом 150 година  
од роЂЕња
научни СКуп одрЖан у СрпСКој 
аКадЕмији науКа и умЕтноСти 
7. и 8. ноВЕмБра 2019. годинЕ

главни уредник  
марко анђелковић
уредници Коста чавошки, 
александар Костић
научни скупови Сану, књ. 188
председништво, књ. 13
Београд : Сану, 2020.
497 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-869-3 (брош.)
Цена: 2.100,00

СлоБодан јоВаноВиЋ:  
ЖиВот, дЕло, ВрЕмЕ 
главни уредник  
марко анђелковић
уредници Коста чавошки, 
александар Костић
Београд : Сану, 2019.
452 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-827-3 (брош.)
Цена: 2.800,00
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SloBodAN JoVANoVIĆ:  
lIfe, WorK, tIMeS
editor-in-chief Marko Anđelković
editors Kosta Čavoški, 
Aleksandar Kostić
english translation Jelena Mitrić, 
tatjana Ćosović, tanja ružin 
Ivanović
Belgrade : SASA, 2019.
452 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-828-0 (брош.)
Цена: 2.800,00
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приСтупнЕ БЕСЕдЕ СрпСКиХ  
аКадЕмиКа (1886-1947)
Књ. 1

главни уредник марко анђелковић
уредник миро Вуксановић
Београд : Сану, 2020.
465 стр. : илустр. ; 24 цм

978-86-7025-866-2 (низ)
978-86-7025-867-9 (књ. 1; тврд повез)
Цена: 3.400,00

приСтупнЕ БЕСЕдЕ СрпСКиХ  
аКадЕмиКа (1886-1947)
Књ. 2

главни уредник зоран Кнежевић
уредник миро Вуксановић
Београд : Сану, 2021.
670 стр. : илустр. ; 24 цм

978-86-7025-866-2 (низ)
978-86-7025-916-4 (књ. 2; тврд повез)
у Штампи
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рЕзултати доСадаШњиХ 
и праВЦи БудуЋиХ 
иСтраЖиВања СрпСКиХ 
народниХ гоВора КоСоВа  
и мЕтоХијЕ
главни уредник зоран Кнежевић
уредници радивоје младеновић, 
предраг пипер 

научни скупови Сану, књ. 199
председништво, књ. 17
Београд : Сану : институт за српски језик 
Сану ; Косовска митровица : Филозофски 
факултет, 2021.
420 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-912-6 (брош.)
у припрЕми

праВо на поБуну.
‘68. Код наС и у СВЕту
зБорниК радоВа Са научног СКупа 
одрЖаног 4. јуна 2018. годинЕ

главни уредник зоран Кнежевић
уредници Љубодраг димић,  
Војислав павловић
научни скупови Сану, књ. 198
председништво, књ. 16
Београд : Сану : Балканолошки институт 
Сану, 2021.
262 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-909-6 (брош.)
Цена: 890,00

СЕЦЕСија Са СтаноВиШта 
унутраШњЕг и мЕЂународног 
праВа и њЕнЕ политичКЕ 
поСлЕдиЦЕ
зБорниК радоВа Са научног СКупа 
одрЖаног 3. јула 2020. годинЕ

главни уредник зоран Кнежевић
уредник Коста чавошки
научни скупови Сану, књ. 191
председништво, књ. 15
Београд : Сану, 2020.
457 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-874-7 (брош.) 
Цена: 1.350,00

КЉучни подаЦи о  
оБразоВању у СрБији
аутори иван ивић, ана пешикан, 
александар Костић
уредник зоран Кнежевић
Београд : Сану, 2021.
107 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-913-3 (брош.)
Цена: 1.100,00

БЕоград и СоФија: арХЕолоШКи БиСЕри 
= СоФиЯ и БЕлград: арХЕологичЕСКи БиСЕри
редактори Снежана горјанова и др.
Београд : Сану : археолошки институт ;  
Софија : Бугарска академија наука,  
национални археолошки институт с музејем, 2019.
96, 95 стр. : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-820-4 (брош.)
Цена: 1.363,64
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миХаило пЕтроВиЋ алаС:  
поВодом Сто пЕдЕСЕт 
година од роЂЕња
научни СКуп Са мЕЂународним 
учЕШЋЕм одрЖан у СрпСКој 
аКадЕмији науКа и умЕтноСти, 
2–3. оКтоБра 2018.

уредници градимир миловановић, 
Стеван пилиповић, Жарко 
мијајловић
научни скупови Сану, књ. 182
председништво, књ. 12
Београд : Сану : математички 
факултет : математички институт 
Сану : друштво математичара 
Србије, 2019. 
168 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-825-9 (брош.)
нијЕ у продаји

јоВан ЦВијиЋ:
ЖиВот, дЕло, ВрЕмЕ
2. издање

главни уредник зоран Кнежевић
уредници александар Костић, Видојко 
јовић
Београд : Сану : географски институт 
„јован Цвијић“ Сану, 2021.
286 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-677-4 (брош.)
Цена: 1.000,00

froM the NoteBooKS  
of JoVAN cVIJIĆ
Selected pAgeS ANd INterpretAtIoNS

editors Ana Milanović pešić et al.
translation dejan Vukelić
Belgrade : SASA : geographical Institute 
“Jovan cvijić” SASA, 2019.
199 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-792-4 (брош.)
Цена: 2.100,00
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миХаило пЕтроВиЋ алаС:  
ЖиВот, дЕло, ВрЕмЕ 
главни уредник марко анђелковић
уредници публикације Стеван 
пилиповић, градимир В. миловановић, 
Жарко мијајловић
Београд : Сану, 2019.
374 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-808-2 (брош.)
Цена: 2.800,00

MIhAIlo petroVIĆ AlAS:  
lIfe, WorK, tIMeS
editor-in-chief Marko Anđelković
editors of publication Stevan pilipović, 
gradimir V. Milovanović, Žarko Mijajlović
Еnglish translation tatjana Ćosović et al.
Belgrade : SASA, 2019.
374 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-808-2 (брош.)
Цена: 2.800,00
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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
доступно и на http://emis.maths.adelaide.edu.au/journals/BSANu/index.html
излази годишње.

Bulletin de l’Académie Serbe des Sciences 
et des Arts, t. clII. classe des sciences 
mathematiques et naturelles, Sciences 
mathematiques, no. 44
rédacteur gradimir V. Milovanović

Belgrade 2019, 110 стр.
Цена: 180,00

Bulletin de l’Académie Serbe des Sciences 
et des Arts, t. clIV. classe des sciences 
mathematiques et naturelles, Sciences 
mathematiques, no. 46
тематски број посвећен академику  
александру ивићу

rédacteur gradimir V. Milovanović

Belgrade 2021, 216 стр.
Цена: 740,00

Bulletin de l’Académie Serbe des Sciences 
et des Arts, t. clIII. classe des sciences 
mathematiques et naturelles, Sciences 
mathematiques, no. 45
rédacteur gradimir V. Milovanović

Belgrade 2020, 119 стр.
Цена: 390,00

зБорниК радоВа одБора за 
КраС и СпЕлЕлологију XI
уредник Слободан марковић
посебна издања Сану, књ. 698
одељење за математику, физику и 
гео-науке, књ. 6
Београд : Сану, 2021.
140 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-897-6 (брош.)
Цена: 530,00

гЕоХазард у СрБији у 21. ВЕКу –  
знањЕ јЕ најБоЉи БЕдЕм протиВ 
СтиХијЕ
уредник Владица Цветковић
Циклус предавања, књ. 5
Београд : Сану, 2019.
129 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-844–0 (брош.)
Цена: 770,00

Владимир д. лаСКарЕВ –  
ЖиВот и дЕло
поВодом 150 година од роЂЕња
уредници Видојко јовић, мери ганић
научни скупови Сану, књ. 185
одељење за математику, физику и гео-науке, књ. 8
Београд : Сану : Српско геолошко друштво, 2019.
90 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-845-7 (брош.)
Цена: 1.000,00

СтЕВан БоШКоВиЋ –  
ЖиВот и дЕло 
поВодом 150 година од роЂЕња
уредници Видојко јовић, Саша Бакрач
научни скупови Сану, књ. 184
одељење за математику, физику и гео-науке, књ. 7
Београд : Сану : Војногеографски институт, 2019.
97 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-846-4 (брош.)
нијЕ у продаји

миХаило пЕтроВиЋ алаС: 
зБирКЕ и КолЕКЦијЕ

аутор новица Бабовић
галерија науке и технике Сану, бр. 45
Београд : Сану, 2021.
43 стр. : илустр. ; 21 × 24 цм

ISBN 978-86-7025-896-9 (брош.)
нијЕ у продаји
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СупСтанЦијално ноВа рЕаКЦија  
у органСКој ХЕмији
аутор Живорад чековић
уредник Владимир Стевановић
посебна издања Сану, књ. 699
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 16
Београд : Сану, 2021.
125 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-907-2 (брош.)
у Штампи

Фауна паразитоидниХ оСа (hymenoptera, 
Braconidae, Aphidiinae) СрБијЕ
аутори Жељко томановић, Владимир Жикић, анђељко петровић
уредник радмила петановић
посебна издања Сану, књ. 697
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 15
Београд : Сану, 2021.
262 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-898-3 (брош.)
Цена: 800,00

ФитоФагнЕ и прЕдаторСКЕ грињЕ 
СамониКлиХ ВоЋаКа у Шумама СрБијЕ
аутори Катарина младеновић,  
Бојан Стојнић, радмила петановић
уредник радмила петановић
посебна издања Сану, књ. 696
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 14
Београд : Сану, 2021.
334 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025- 906-5 (брош.)
Цена: 1.600,00

до ФиСијЕ, о ФиСији  
и о уранијуму
аутори Шћепан С. миљанић,  
јелена радић-перић, миљенко перић 
уредник Владимир Стевановић
посебна издања Сану, књ. 691
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 11
Београд : Сану, 2019.
172 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-826-6 (брош.)
Цена: 1.300,00

Фауна ФитоФагниХ ВрСта  
муВа галиЦа у СрБији 
(dIpterA: cecIdoMYIIdAe, cecIdoMYINAe) 
аутор душанка Симова-тошић
уредник радмила петановић
посебна издања Сану, књ. 692
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 12
Београд : Сану, 2020.
323 стр. : илустр. ;  24 цм

ISBN 978-86-7025-853-2 (брош.)
Цена: 1.800,00

Фауна СлЕпиХ миШЕВа  
(Mammalia, chiroptera) СрБијЕ
аутори милан пауновић, Бранко Карапанџа, ивана 
Будински, Срђан Стаменковић
уредник радмила петановић
посебна издања Сану, књ. 693
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 13
Београд : Сану : природњачки музеј, 2020.
601 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-887-7 (брош.)
Цена: 1.850,00

раЦионално КориШЋЕњЕ 
зЕмЉиШта и Вода у СрБији
уредник драган Шкорић
научни скупови Сану, књ. 197
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 19
Београд : Сану, 2021.
311 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-905–8 (брош.)
у Штампи

ЂорЂЕ радиЋ родоначЕлниК 
модЕрнЕ поЉоприВрЕдЕ у СрБији
180 година од роЂЕња прВог доКтора 
поЉоприВрЕдниХ науКа Код СрБа
уредници драган Шкорић, часлав лачњевац
научни скупови Сану, књ. 194
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 18
Београд : Сану : Савез инжењера и техничара 
Србије, 2021.
276 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-891-4 (брош.)
Цена: 230,00

утиЦај малиХ ХидроЕлЕКтрана  
на ЖиВотну СрЕдину
уредник марко анђелковић
научни скупови Сану, књ. 187
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 17
Београд : Сану, 2020.
227 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-854-9 (брош.)
Цена: 1.380,00

16 | одЕЉЕњЕ ХЕмијСКиХ и БиолоШКиХ науК а одЕЉЕњЕ ХЕмијСКиХ и БиолоШКиХ науК а | 17



зБорниК Са научног СКупа 
поВодом пЕдЕСЕт година од 
Смрти аКадЕмиКа милутина 
радоВаноВиЋа
уредници радмила петановић, драгослав 
маринковић
научни скупови Сану, књ. 180
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 15
Београд : Сану, 2019. 
206 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-821-1 (брош.)
Цена: 1.500,00

оБноВЉиВо КориШЋЕњЕ 
природниХ рЕСурСа у СЕоСКим 
подручјима СрБијЕ
уредник драган Шкорић
научни скупови Сану, књ. 179
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 14
Београд : Сану, 2019. 
318 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-814-3 (брош.)
Цена: 1.100,00

КориШЋЕњЕ пЕСтиЦида у БиЉној  
произВодњи и заШтита ЖиВотнЕ 
СрЕдинЕ
уредници драган Шкорић, марко анђелковић
научни скупови Сану, књ. 181
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 16
Београд : Сану, 2019. 
293 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-829-7 (брош.)
Цена: 750,00

ЖиВот и дЕло СрпСКиХ научниКа 18
уредник Владан д. Ђорђевић
Биографије и библиографије Сану, књ. 18
II одељење, одбор за проучавање живота и рада 
научника у Србији и научника српског порекла, књ. 18
Београд : Сану, 2021.
VII, 650 стр. : илустр. ; 24 цм 

ISBN 978-86-7025-919-5 (картон)
у припрЕми

ЖиВот и дЕло СрпСКиХ научниКа 17
уредник Владан д. Ђорђевић
Биографије и библиографије Сану, књ. 17
II одељење, одбор за проучавање живота и рада 
научника у Србији и научника српског порекла, књ. 17
Београд : Сану, 2020.
VII, 643 стр. : илустр. ; 24 цм 

ISBN 978-86-7025-868-6 (картон)
Цена: 1.400,00

БиБлиограФија аКадЕмиКа 
драгана ШКориЋа
Саставила Светлана Симоновић мандић
уредник миро Вуксановић
издања Библиотеке Сану, књ. 36
Београд : Сану, 2021. 
149 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-902-7 (брош.)
у Штампи

БиБлиограФија радоВа 
аКадЕмиКа мироСлаВа ј. 
гаШиЋа
Саставила марина нинић
уредник миро Вуксановић
издања Библиотеке Сану, књ. 31
Београд : Сану, 2019. 
42 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-823-5 (брош.)
Цена: 120,00

момчило Ст. моКрањаЦ –  
ХЕмичар, проФЕСор, тоКСиКолог
аутори текста данијела Ђукић-Ћосић и др. 
галерија науке и технике Сану, бр. 38
Београд : Сану : Фармацеутски факултет ; 
неготин : музеј Крајине, 2019. 
102 стр. : илустр. ; 22 × 24 цм

ISBN 978-86-7025-813-6 (брош.)   
нијЕ у продаји

Флора СрБијЕ 3
уредник Владимир Стевановић
Београд : Сану, 2022.
XIV, 607 стр. : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-920-1 (картон)
у припрЕми
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прЕВЕнЦија у ФунКЦији заШтитЕ 
здраВЉа у рЕпуБлиЦи СрБији 
уредник Љубиша ракић
проблеми јавног здравља и система 
здравствене заштите, књ. 2
Београд : Сану, 2019.
91 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-809-9 (брош.)
Цена: 340,00

глас Сану, књ. cdXXX
одељење медицинских наука, 
књ. 52
тематски број посвећен 
новинама у ендокринологији

уредник драган мицић

Београд 2020, 197 стр.
Цена: 525,00

Владан ЂорЂЕВиЋ:  
портрЕт нЕуморног СтВараоЦа
аутор јелена јовановић Симић
уредник душан оташевић
галерија Српске академије наука и уметности, 151
Београд : Сану : музеј науке и технике, 2020.
257 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-871-6 (брош.)
Цена: 909,09

VlAdAN ĐorĐeVIĆ:  
A portrAIt of A tIreleSS Begetter
Author Jelena Jovanović Simić
editor dušan otašević
gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 151 
translation Katarina Spasić
Belgrade : SASA : Museum of Science and technology, 2020.
257 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-872-3 (брош.)
Цена: 909,09

fAScINAtINg World 
of NANoScIeNce ANd 
NANotechNologY 
= ФаСЦинантни 
СВЕт нанонауКа и 
нанотЕХнологија 
уредници Велимир р. радмиловић  
и Џеф т. м. деХосон
Циклус предавања, књ. 6
Београд : Сану, 2020.
287 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-859-4 (брош.)
Цена: 1.500,00

рајКо томоВиЋ –  
Сто година од роЂЕња
излоЖБа поВодом јуБилЕја

уредник каталога дејан поповић
галерија науке и технике Сану, бр. 42
Београд : Сану, 2019.
46 стр. : илустр. ; 22 × 24 цм

ISBN 978-86-7025-838-9 (брош.) 
нијЕ у продаји

СрпСКи научниЦи у 
ЕнЕргЕтСКој ЕлЕКтрониЦи
аутор каталога Слободан Вукосавић
галерија науке и технике Сану, бр. 43
Београд : Сану, 2020.
68 стр. : илустр. ; 22 × 24 цм

ISBN 978-86-7025-886-0 (брош.)
нијЕ у продаји

БиБлиограФија аКадЕмиКа 
Владана д. ЂорЂЕВиЋа
у чаСт оСамдЕСЕт година ЖиВота

Саставила драгана Крстић лукић
уредник миро Вуксановић
издања Библиотеке Сану, књ. 37
Београд : Сану, 2021. 
49 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-901-0 (брош.)
Цена: 120,00
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глаС 
СрпСКЕ аКадЕмијЕ науКа и умЕтноСти
одЕЉЕњЕ мЕдиЦинСКиХ науКа

ISSN 0371-4039
излази повремено.
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рЕчниК СрпСКоХрВатСКог КњиЖЕВног 
и народног јЕзиКа
Књ. 21, погдЕКад(а) – поКупити
уредници даринка гортан премк и др.
Београд : Сану : институт за српски језик Сану, 2019.
VII, 800 стр. ; 29 цм

ISBN 978-86-7025-849-5 (полукожа)
Цена: 3.350,00

БиБлиограФија аКадЕмиКа 
матијЕ БЕЋКоВиЋа
у чаСт оСамдЕСЕт година ЖиВота
Саставио дејан Вукићевић
уредник миро Вуксановић
издања Библиотеке Сану, књ. 33
Београд : Сану, 2019.
362 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-843-3 (брош.)
Цена: 1.300,00

СрпСКи дијалЕКтолоШКи зБорниК
ISSN 0353-8257  

први број објављен је 1905. године. после другог светског рата, приликом 
осамостаљења института за српскохрватски језик Сан, ова серија је 
изашла из академијиних издања, тако да су се књ. XIV–XXVI (1964–1980) 
појавиле у издању института, али су после тога враћене у академијина 
издања и од 1981. године објављују се као заједничко издање Сану и 
института за српски језик Сану.

Српски дијалектолошки зборник 
lXVI/1
главни уредник Слободан реметић

Београд 2019, 1047 стр. 
Цена: 2.700,00

Српски дијалектолошки зборник 
lXVI/2
главни уредник Слободан реметић

Београд 2019, 882 стр. 
Цена: 2.350,00

глас Сану, књ. cdXXIX
одељење језика  
и књижевности, књ. 31
уредник злата Бојовић

Београд 2019, 186 стр.
Цена: 625,00

глаС 
СрпСКЕ аКадЕмијЕ науКа и умЕтноСти
одЕЉЕњЕ јЕзиКа и КњиЖЕВноСти

ISSN 0351-7365
излази повремено.

јуЖноСлоВЕнСКи Филолог
ISSN 0350-185X

први број објављен је 1913. године. после другог светског рата, излазио је 
у оквиру института за српскохрватски језик Сан, књ. XVIII–XXIV (1949–1961). 
од књ. XXV ова серија је изашла из академијиних издања. Враћена је 2017. 
године и од тада се објављује као заједничко издање Сану и института за 
српски језик Сану. излази два пута годишње.

јужнословенски филолог lXXVI, 
св. 1
главни уредник рајна драгићевић

Београд 2020, 396 стр.
Цена: 1.890,00

јужнословенски филолог lXXV, 
св. 1
главни уредник рајна драгићевић

Београд 2019, 385 стр. 
Цена: 900,00

јужнословенски филолог lXXV, 
св. 2
главни уредник рајна драгићевић

Београд 2019, 269 стр.
Цена: 1.160,00

јужнословенски филолог lXXVII, 
св. 1
главни уредник рајна драгићевић 

Београд 2021, 448 стр.
Цена: 2.130,00

јужнословенски филолог lXXVI, 
св. 2
главни уредник рајна драгићевић 

Београд 2020, 240 стр.
Цена: 1.420,00
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триБина БиБлиотЕКЕ Сану
ISSN 2335-0121 

излази годишње.

ономатолоШКи прилози
ISSN 0351-9171

излази годишње.

трибина Библиотеке Сану,  
год. VII, бр. 7
уредник миро Вуксановић

Београд 2019, 286 стр. 
Цена: 600,00

трибина Библиотеке Сану,  
год. VIII, бр. 8
уредник миро Вуксановић

Београд 2020, 350 стр.
Цена: 600,00

ономатолошки прилози XXVI
уредник александар лома

Београд 2019, 588 стр.
Цена: 2.100,00

ономатолошки прилози XXVII
уредник александар лома

Београд 2020, 254 стр.
Цена: 1.190,00

трибина Библиотеке Сану,  
год. IX, бр. 9
уредник миро Вуксановић

Београд 2021, 154 стр. 
Цена: 600,00

триБина БиБлиотЕКЕ Сану  
1991–2021
приредили данка Кужељ, драгослав Боро
уредник миро Вуксановић
издања Библиотеке Сану, књ. 35
Београд : Сану, 2021.
67 стр. : илустр. ; 21 × 24 цм

ISBN 978-86-7025-894-5 (брош.)
Цена: 500,00

БиБлиотЕКа СрпСКЕ аКадЕмијЕ науКа  
и умЕтноСти 1841–2021
аутори Сања Степановић тодоровић, марина нинић
уредник миро Вуксановић
издања Библиотеке Сану, књ. 34
Београд : Сану, 2021.
231 стр. : илустр. ; 21 × 24 цм

ISBN 978-86-7025-893-8 (брош.)
Цена: 2.650,00

јоВан дучиЋ:
трагањЕ за ноВим 
аутор злата Бојовић
уредник душан оташевић
галерија Српске академије наука и уметности, 154
Београд : Сану, 2021.
199 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-910-2 (брош.)
Цена: 909,09

JoVAN duČIĆ:
the queSt for the eVer NeW
Author Zlata Bojović
editor dušan otašević
тranslation Natalija Stepanović
gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 154
Belgrade : SASA, 2021.
199 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-911-9 (брош.)
у Штампи
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прозно дЕло Владана 
ЂорЂЕВиЋа
аутор Љиљана Костић
уредник злата Бојовић
посебна издања Сану, књ. 700
одељење језика и књижевности, књ. 60
Београд : Сану, 2021.
309 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-904-1 (брош.)
у Штампи

разВој поЕтиКЕ СрпСКЕ КњиЖЕВноСти – 
тЕорија КњиЖЕВноСти Код СрБа
уредник злата Бојовић
научни скупови Сану, књ. 193 
одељење језика и књижевности, књ. 32
Београд : Сану, 2020.
222 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-873-0 (брош.)
Цена: 800,00

пЕриодизаЦија ноВЕ СрпСКЕ 
КњиЖЕВноСти
поВодом 150. годиШњиЦЕ роЂЕња паВла попоВиЋа 
(16. IV 1868 – 4. VI 1939)
уредник злата Бојовић
научни скупови Сану, књ. 178 
одељење језика и књижевности, књ. 31
Београд : Сану, 2019.
358 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-816-7 (брош.)
Цена: 1.000,00

тридЕСЕт година рада одБора за 
проучаВањЕ ЖиВота и оБичаја 
рома: 1989-2019 
уредници тибор Варади, горан Башић
посебна издања Сану, књ. 689
одељење друштвених наука, књ. 110
Београд : Сану, 2019.
132 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-831-0 (брош.)
Цена: 500,00

заКониК Цара СтЕФана дуШана
Књ. V, румунСКи прЕВод заКониКа 
Цара СтЕФана дуШана и 
Епитимијиног номоКанона (1776)
уредници Коста чавошки, Ђорђе Бубало
извори српског права IV
Београд : Сану, 2021.
450 стр., lIV стр. с таблама : факс. ; 29 цм

ISBN 978-86-7025-921-8 (пл.)
у припрЕми

глас Сану, књ. cdXXVII 
одељење друштвених 
наука, књ. 33
уредник Коста чавошки

Београд  2021,  460 стр.
у припрЕми

глаС 
СрпСКЕ аКадЕмијЕ науКа и умЕтноСти
одЕЉЕњЕ друШтВЕниХ науКа
ISSN 0081-394X
излази повремено.
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тридЕСЕт година примЕнЕ КонВЕнЦијЕ 
ујЕдињЕниХ наЦија о праВима дЕтЕта – 
СаВрЕмЕни аСпЕКти
зБорниК радоВа Са научног СКупа одрЖаног  
10. дЕЦЕмБра 2020.

уредници тибор Варади, гордана Ковачек Станић
научни скупови Сану, књ. 200
одељење друштвених наука, књ. 48
Београд : Сану, 2021.
259 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-914-0 (брош.)
у припрЕми

СрБи у румунији –  
СадаШњЕ СтањЕ и пЕрСпЕКтиВЕ
зБорниК радоВа Са оКруглог Стола одрЖаног  
6. дЕЦЕмБра 2019. 

уредници тибор Варади, михај н. радан
научни скупови Сану, књ. 196
одељење друштвених наука, књ. 47
Београд : Сану, 2021.
182 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-903-4 (брош.)
Цена: 640,00

аВрамоВиЋ: ХипЕринФлаЦија,  
СтаБилизаЦија и рЕФормЕ
поВодом 100-годиШњиЦЕ роЂЕња  
драгоСлаВа аВрамоВиЋа (1919-2001)
уредник павле петровић
научни скупови Сану, књ. 195
одељење друштвених наука, књ. 46
Београд : Сану, 2021.
355 стр. : граф. прикази ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-891-1 (брош.)
Цена: 1.200,00

родна раВнопраВноСт – од јЕднаКиХ 
праВа до јЕднаКиХ могуЋноСти
зБорниК радоВа Са научног СКупа одрЖаног  
27. СЕптЕмБра 2019.
уредници тибор Варади, маријана пајванчић
научни скупови Сану, књ. 190
одељење друштвених наука, књ. 45
Београд : Сану, 2020. 
231 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-870-9 (брош.)
Цена: 640,00

праВа наЦионалниХ мањина  
у уСтаВнопраВном СиСтЕму 
рЕпуБлиКЕ СрБијЕ
зБорниК радоВа Са оКруглог Стола 
одрЖаног 27. ноВЕмБра 2017.
уредник тибор Варади
научни скупови Сану, књ. 177
одељење друштвених наука, књ. 42
Београд : Сану, 2019.
165 стр. : граф. прикази ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-811-2 (брош.)
Цена: 520,00

huMAN rIghtS IN the 21st ceNturY
editors tibor Várady, Miodrag Jovanović
the hague (Netherlands) : eleven International 
publishing ; Belgrade : SASA, 2020.
355 стр. ; 24 цм

ISBN 978-94-6236-993-1 (eleven; картон)
Цена: 4.270,00

друШтВЕно-политичКа и 
научна миСао и дЕлатноСт 
драгоЉуБа јоВаноВиЋа
зБорниК радоВа Са научног СКупа 
одрЖаног 29. марта 2019. годинЕ
уредник александар Костић
научни скупови Сану, књ. 186
одељење друштвених наука, књ. 44
Београд : Сану, 2019. 
284 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-848-8 (брош.)
Цена: 580,00

дрЖаВни порЕдаК: 
СуВЕрЕнитЕт  
у ВрЕмЕну глоБализаЦијЕ
зБорниК радоВа Са Симпозијума 
одрЖаног 8. и 9. ФЕБруара 2019. годинЕ
уредник александар Костић
научни скупови Сану, књ. 183
одељење друштвених наука, књ. 43
Београд : Сану, 2019.
392 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-837-2 (брош.)
Цена: 700,00
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СВЕт и ВрЕмЕ СлоБодана јоВаноВиЋа
(1869–1958)
главни уредник душан оташевић
уредник публикације Коста чавошки
галерија Српске академије наука и уметности, 150
Београд : Сану, 2019.
160 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-841-9 (брош.)
Цена: 909,09

the World ANd tIMeS of SloBodAN JoVANoVIĆ  
(1869–1958)
editor in chief dušan otašević
editor Kosta Čavoški
translator dejan Vukelić
gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 150
Belgrade : SASA, 2021.
160 стр. : илустр. ; 24 цм 

ISBN 978-86-7025-842-6 (брош.)
Цена: 909,09

примЕна дигитализаЦијЕ  
у Култури и науЦи
1. научно-Стручни СКуп
уредници Ђуро Кутлача, александар Костић, 
радослав зеленовић, драган прља
Београд : Сану : институт за упоредно право, 2019.
256 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-836-5 (брош.)
Цена: 1.090,91
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зБорниК о СрБима у ХрВатСКој
ISSN 0353-5967 
излази повремено.

зборник о Србима у 
Хрватској 13
уредник Василије Ђ. Крестић

Београд 2021, 300 стр. 
у припрЕми

Косовско-метохијски 
зборник 8 
уредник драган Војводић

Београд 2019, 292 стр.
Цена: 1.500,00

Хиландарски зборник 15
уредник  
мирјана Живојиновић

Београд 2021, 220 стр.,  
[106] стр. с таблама у боји
у Штампи

зборник о Србима у 
Хрватској 12
уредник Василије Ђ. Крестић 

Београд 2019, 304 стр. 
Цена: 2.450,00

КоСоВСКо-мЕтоХијСКи зБорниК 
ISSN 0354-284X 
излази двогодишње.

ХиландарСКи зБорниК
ISSN 0584-9853
излази повремено

зБирКа одлиКоВања  
арХиВа Сану
аутори Василије Ђ. Крестић, Борко масалушић
уредник Василије Ђ. Крестић
Бeоград : Сану, 2020.
192 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-878-5 (брош.)
Цена: 1.500,00
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дуХоВно и Културно 
наСлЕЂЕ манаСтира 
СтудЕниЦЕ
дрЕВноСт, поСтојаноСт, 
СаВрЕмЕноСт 
аутор изложбе и уредник публикације 
миодраг марковић
главни уредник душан оташевић
Београд : Сану, 2019.
506 стр. : илустр. ; 30 цм

ISBN 978-86-7025-850-1 (картон)
Цена: 3.636,36

SpIrItuAl ANd culturAl 
herItAge of the MoNASterY of 
StudeNIcA
pASt, perSeVerANce, 
coNteMporANeItY
exhibition creator and editor of publication 
Miodrag Marković
editor-in-chief dušan otašević
translators Miljana protić et al.
Belgrade : SASA, 2019.
506 стр. : илустр. ; 30 цм

ISBN 978-86-7025-851-8 (картон)
Цена: 5.454,55

умЕтничКо наСлЕЂЕ СрпСКог 
народа на КоСоВу и мЕтоХији
иСторија, идЕнтитЕт,  
угроЖЕноСт, заШтита 

2. издање

уредници драган Војводић,  
миодраг марковић  
Београд : Сану, 2019.  
551 стр., XXXIII листа с таблама :  
илустр. ; 27 цм

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

дуХоВно и Културно 
наСлЕЂЕ манаСтира 
СтудЕниЦЕ
дрЕВноСт, поСтојаноСт, 
СаВрЕмЕноСт
аутор изложбе и публикације 
миодраг марковић
главни уредник душан оташевић
изложбена свеска, бр. 41
Београд : Сану, 2019.
111 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-847-1 (брош.)
Цена: 454,55

SpIrItuAl ANd 
culturAl herItAge 
of the мoNASterY of 
StudeNIcA 
pASt, perSeVerANce, 
coNteMporANeItY
Author of the publication 
Miodrag Marković
editor-in-chief dušan otašević
translators Miljana protić et al.
exhibition Booklet, no. 41
Belgrade : SASA, 2019.
111 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-852-5 (брош.)
Цена: 454,55

Крај рата, СрБи и СтВарањЕ 
југоСлаВијЕ
зБорниК радоВа Са мЕЂународног 
научног СКупа одрЖаног  
29-30. ноВЕмБра 2018.
уредник михаило Војводић
научни скупови Сану, књ. 192
одељење историјских наука, књ. 41
Београд : Сану, 2021.
666 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-908-9 (картон)
у Штампи

иСториограФСКи чланЦи  
и раСпраВЕ
аутор Василије Ђ. Крестић
уредник михаило Војводић
Београд : Сану ; нови Сад : матица 
српска, 2020.
2 књ. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-875-4 (целина; брош.)
ISBN 978-86-7025-876-1 (том 1)
ISBN 978-86-7025-877-8 (том 2)
Цена: 2.950,00

КраЉЕВСтВо и арХиЕпиСКопија  
у СрпСКим и поморСКим 
зЕмЉама нЕмањиЋа
уредници Љубомир максимовић,  
Срђан пириватрић
Београд : Сану : Српски комитет за 
византологију, 2019.
592 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-840-2 (брош.)
ЦЕна: 1.300,00

граЂа о СрпСКоХрВатСКим 
одноСима и СрБима у ХрВатСКој 
(1848-1914) 
аутор Василије Ђ. Крестић 
уредник михаило Војводић
Београд : Сану : архив Србије, 2019.
598 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-807-5 (брош.)
Цена: 1.500,00
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натпиСи манаСтира Хиландара
том 1, XIV-XVII ВЕК
аутори гојко Суботић, Бојан миљковић, никола дудић
уредник мирјана Живојиновић
Београд : Сану, Византолошки институт Сану ;  
[Света гора атонска] : манастир Хиландар, 2019.
166 стр. : илустр. ; 33 цм

ISBN 978-86-7025-830-3 (брош.)
ЦЕна: 2.100,00

манаСтир СВЕтог јоВана 
прЕтЕчЕ у јаШуњи
аутори гојко Суботић, мићитака Сузуки
уредник михаило Војводић
посебна издања Сану, књ. 694
одељење историјских наука, књ. 31
Београд : Сану, 2020.
252 стр. : илустр. ; 30 цм

ISBN 978-86-7025-862-4 (брош.)
Цена: 2.000,00

БиБлиограФија радоВа аКадЕмиКа 
момчила СпрЕмиЋа 
у чаСт оСамдЕСЕт година ЖиВота
Саставио илија Синдик
уредник миро Вуксановић 
издања Библиотеке Сану, књ. 32 
Београд : Сану, 2019.
83 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-824-2 (брош.) 
Цена: 210,00

гаБријЕл мијЕ и иСтраЖиВања СтарЕ 
СрпСКЕ арХитЕКтурЕ 
уредници дубравка прерадовић, миодраг марковић
Београд : Сану, 2021.
322 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-889-1 (брош.)
Цена: 1.300,00

гаБријЕл мијЕ и иСтраЖиВања СтарЕ 
СрпСКЕ арХитЕКтурЕ 
уредник каталога дубравка прерадовић
галерија науке и технике Сану, бр. 41
Београд : Сану, 2019.
127 стр. : илустр. ; 23 цм

ISBN 978-86-7025-833-4 (брош.)
Цена: 800,00

пут праВиХ ВрЕдноСти
аутори текста дејан зец, марија павловић
уредници душан оташевић, наташа јанковић
галерија Српске академије наука и уметности, 153
Београд : Сану : олимпијски комитет Србије –  
олимпијски музеј Београда, 2021.
161 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-895-2 (брош.)
Цена: 909,09

oN the rIght trAcK
аuthors of the exhibition catalogue dejan Zec, Marija pavlović
editors dušan otašević, Nataša Janković
translation tijana Borić
gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 153
Belgrade : SASA : olympic committee of Serbia –  
olympic Museum Belgrade, 2021.
161 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-900-3 (брош.)
у Штампи
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рЕчниК појмоВа лиКоВниХ умЕтноСти и 
арХитЕКтурЕ
том II, e – K 
аутори ана анакијев и др.
главни и одговорни уредник милан лојаница
Београд : Сану : завод за уџбенике, 2020.
679 стр. : илустр. ; 30 цм

ISBN 978-86-17-20195-9 (зу; картон)
Цена: 7.500,00

умЕтничКи прЕоБраЖаји 
ВлаХа БуКоВЦа у КонтЕКСту 
ЕВропСКог СлиКарСтВа
аутор игор Борозан
уредник душан оташевић
галерија Српске академије наука  
и уметности, 152
Београд : Сану, 2020.
320 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-864-8 (брош.)
раСпродато

ArtIStIc trANSforMAtIoN  
of VlAho BuKoVAc IN the 
coNteXt of europeAN pAINtINg
Author Igor Borozan
editor dušan otašević
тranslator tijana Borić
gallery of the Serbian Academy  
of Sciences and Arts, 152
Belgrade : SASA, 2020.
320 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-865-5 (брош.)
Цена: 1.818,19

умЕтничКи прЕоБраЖаји 
ВлаХа БуКоВЦа у КонтЕКСту 
ЕВропСКог СлиКарСтВа
2. издање
аутор игор Борозан
уредник душан оташевић
галерија Српске академије наука  
и уметности, 152
Београд : Сану, 2020.
320 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-864-8 (брош.)
Цена: 1.363,64традиЦионално 

арХитЕКтонСКо наСлЕЂЕ у 
рЕгиону СтарЕ планинЕ
арХитЕКтура Која нЕСтајЕ

аутор горица Љубенов
уредник милан лојаница
посебна издања Сану, књ. 695
одељење ликовне и музичке уметности, 
књ. 13
Београд : Сану : орионарт, 2020. 
320 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-863-1 (брош.)
Цена: 2.050,00
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ЉуБа попоВиЋ
(1934–2016)
2. неизмењено изд.
аутори текстова никола Кусовац, ален 
Вијо, Славица Батос
одговорни уредник душан оташевић
галерија Српске академије наука и 
уметности, 149
Београд : Сану, 2019.
164 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-832-7 (брош.)
Цена: 1.363,64

lJuBA popoVIĆ
(1934–2016)
Authors Nikola Kusovac, Alain Vuillot, 
Slavica Batos
editor-in-chief dušan otašević
тranslators Milica Ševkušić, Ksenija 
todorović
gallery of the Serbian Academy of Sciences 
and Arts, 149
Belgrade : SASA, 2019.
164 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-834-1 (брош.)
Цена: 1.363,64

lJuBA popoVIĆ
(1934–2016)
Auteurs des textes Nikola Kusovac,  
Alain Vuillot, Slavica Batos
directeur de la publication dušan otašević
тraducteurs Slavica Batos, Jean-frédéric 
Samie
galerie de l’Académie Serbe des Sciences 
et des Arts, 149
Belgrade : ASSA, 2019.
164 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-835-8 (брош.)
Цена: 1.363,64

отиСаК ВрЕмЕна 70/∞
граФичКи КолЕКтиВ  
– 70 година
главни уредник душан оташевић
галерија Српске академије наука  
и уметности, 148
Београд : Сану : графички колектив, 2019.
256 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-815-0 (брош.)
Цена: 1.363,64

СВЕтомир арСиЋ БаСара
радоВи 1998-2018 
уредник душан оташевић
галерија Српске академије наука  
и уметности, 147
Београд : Сану, 2019.
162 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-810-5 (брош.)
Цена: 909,09

радоВи алЕКСандра дЕроКа 
у умЕтничКој зБирЦи 
СрпСКЕ аКадЕмијЕ науКа и 
умЕтноСти
аутор јелена межински миловановић
уредник душан оташевић
изложбена свеска, бр. 42
Београд : Сану, 2020.
139 стр. : илустр. ; 21 × 24 цм

ISBN 978-86-7025-855-6 (брош.)
Цена: 681,82

ЉуБа попоВиЋ 
(1934–2016)
аутори текстова никола Кусовац, ален 
Вијо, Славица Батос
одговорни уредник душан оташевић
галерија Српске академије наука и 
уметности, 149
Београд : Сану, 2019.
164 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-832-7 (брош.)
раСпродато
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Салон пЕјзаЖнЕ  
арХитЕКтурЕ 8 
галерија науке и технике Сану, бр. 40
Београд : Сану : удружење пејзажних 
архитеката Србије, 2019. 
105 стр. : илустр. ; 21 × 24 цм 

ISBN 978-86-7025-822-8 (брош.)
нијЕ у продаји

Ћилим – пут нити
аутор изложбе Станко Костић
галерија науке и технике Сану, бр. 44
Београд : Сану, 2021. 
82 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-890-7 (брош.)
нијЕ у продаји

прича о ВодЕниЦи 
од Кола до турБинЕ
аутор Станко Костић
галерија науке и технике Сану, бр. 37
Београд : Сану, 2019. 
70 стр. : илустр. ; 22 × 24 цм

ISBN 978-86-7025-812-9 (брош.)
нијЕ у продаји

примЕњЕна умЕтноСт  
у Сану
граФичКи дизајн мЕдаЉЕ и 
промотиВног матЕријала Сану
аутор текста зоран Блажина
галерија науке и технике Сану, бр. 39
Београд : Сану, 2019. 
35 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-817-4 (брош.)
нијЕ у продаји

анали огранКа 
Сану у ноВом Саду
ISSN 1452-4112
излази годишње.

анали огранка Сану  
у новом Саду, бр. 14 за 2018. 
главни и одговорни уредник 
зоран л. Ковачевић

нови Сад 2019, 136 стр.
нијЕ у продаји

анали огранка Сану  
у новом Саду, бр. 15 за 2019. 
главни и одговорни уредник 
зоран л. Ковачевић

нови Сад 2020, 250 стр.
нијЕ у продаји

анали огранка Сану  
у новом Саду, бр. 16 за 2020. 
главни и одговорни уредник 
зоран л. Ковачевић 

нови Сад 2021, 178 стр.
нијЕ у продаји

ХрониКа огранКа 
Сану у ноВом Саду
ISSN 2217-894Х
излази годишње.

Хроника огранка Сану  
у новом Саду, бр. 8 
одговорни уредник  
Стеван пилиповић

нови Сад 2019, 12 стр.
нијЕ у продаји

Хроника огранка Сану  
у новом Саду, бр. 9 
одговорни уредник  
Стеван пилиповић

нови Сад 2020, 12 стр.
нијЕ у продаји

Хроника огранка Сану  
у новом Саду, бр. 10 
одговорни уредник  
Стеван пилиповић 

нови Сад 2021, 12 стр.
нијЕ у продаји

Салон пЕјзаЖнЕ  
арХитЕКтурЕ 9 
галерија науке и технике Сану, бр. 46
Београд : Сану : удружење пејзажних 
архитеката Србије, 2021. 
103 стр. : илустр. ; 21 × 24 цм 

ISBN 978-86-7025-899-0 (брош.)
нијЕ у продаји
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гаСна јЕдначина – изазоВи 
СнаБдЕВања гаСом
(радоВи Са оКруглог Стола, 12. Х 2018)
уредник теодор атанацковић
нови Сад : огранак Сану, 2019.
192 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-81125-99-1 (брош.)
нијЕ у продаји

мЕдиЦина прЕд Енигмом 
КомплЕКСниХ БолЕСти
аутор зоран Ковачевић
уредник Бојан павловић 
нови Сад : огранак Сану ; Београд : 
завод за уџбенике, 2019.
199 стр ; 24 цм

ISBN 978-86-17-20206-2 (зу; брош.)
нијЕ у продаји

лиКоВи милана КоњоВиЋа
текст миро Вуксановић
нови Сад : огранак Сану, 2020.
36 стр. : илустр. ; 21 цм

ISBN 978-86-6032-000-3 (брош.)
нијЕ у продаји

иСторијСКа лЕКСиКограФија 
СрпСКог јЕзиКа 
уредници јасмина грковић-мејџор, исидора 
Бјелаковић, марина Курешевић
нови Сад : огранак Сану : матица српска, 2021.
399 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7946-361-6 (брош.)
у припрЕми 

ХрониКа огранКа 
Сану у ниШу
ISSN 2620-0198
излази годишње.

Хроника огранка Сану  
у нишу, бр. 2
приредили нинослав 
Стојадиновић, драган Жунић 

ниш 2019, 16 стр.
нијЕ у продаји

Хроника огранка Сану  
у нишу, бр. 3 
приредили нинослав 
Стојадиновић, драган Жунић

ниш 2020, 20 стр.
нијЕ у продаји

Хроника огранка Сану  
у нишу, бр. 4 
приредили милорад 
митковић, драган Жунић, 
драган н. Стојадиновић  

ниш 2021, 12 стр.
нијЕ у продаји

паСтирСКа лЕКСиКа југоиСточнЕ СрБијЕ 
КолЕКтиВна монограФија 
аутори недељко Богдановић и др.
уредник недељко Богдановић
ниш : огранак Сану, 2020.
216 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-882-2 (брош.)
нијЕ у продаји

КњиЖЕВно дЕло рада драинЦа:
ноВо читањЕ
приредио горан максимовић
ниш : огранак Сану : Филозофски факултет ; прокупље 
: народна библиотека „раде драинац“, 2020.
203 стр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-856-3 (картон)
нијЕ у продаји
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ЦЕнтар за научноиСтраЖиВачКи рад 
Сану и униВЕрзитЕта у ниШу 
1990–2016
приредили: драган Жунић, Светлана Станојевић, 
оливера марковић 
ниш : огранак Сану : универзитет, 2019. 
80 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-790-0 (брош.)
нијЕ у продаји

музичКи cd - БратиСлаВ златКоВиЋ - 
„оВо јЕ моја зЕмЉа” 
универзитет у нишу – Факултет уметности у нишу и 
Сану – огранак Сану у нишу
ниш, 2019.

ISBN 978-86-85239-59-5
нијЕ у продаји

умЕтноСт и КонтЕКСт 3: миграЦијЕ 
умЕтноСт и КонтЕКСт 4: природа 
(зБорниК радоВа Са научниХ СКупоВа)

приредили: драган Жунић, данијела петровић, зоран 
Стаменковић, Сава Стаменковић
ниш : огранак Сану, 2019. 
224 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-839-6 (брош.)
нијЕ у продаји

умЕтноСт и КонтЕКСт 5:  
ВрЕдноСти – лоКално и униВЕрзално
зБорниК радоВа Са мЕЂународног научног 
Симпозијума
уредници драган Жунић, Биљана Ћирић, наташа трнавац 
Ћалдовић, Сава Стаменковић 
ниш : огранак Сану, 2021.

ISBN 978-86-7025-884-6 (брош.)
у припрЕми

приСуСтВо традиЦионалнЕ  
музиКЕ у СрБији данаС
у измЕњЕном радном  
и празничном СВаКоднЕВЉу
уредници јелена јовановић,  
драган Жунић
ниш : огранак Сану, 2020.
99 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-881-5 (брош.)
нијЕ у продаји

умЕтноСт и КонтЕКСт 6:  
заБораВЉЕни умЕтниЦи и умЕтничКа дЕла
зБорниК радоВа Са мЕЂународног научног 
Симпозијума
уредници драган Жунић, Сава Стаменковић, зоран Стаменковић
ниш : огранак Сану ; нови Сад : огранак Сану, 2021.
223 стр. ; 25 цм

ISBN 978-86-7025-883-9 (брош.) 
нијЕ у продаји

драгоЉуБ јоВаноВиЋ:  
научниК и политичар (1895–1977)
зБорниК радоВа Са научног СКупа „125 година 
од роЂЕња научниКа и политичара драгоЉуБа 
јоВаноВиЋа”
уредници нинослав Стојадиновић, драган Жунић
ниш : огранак Сану ; пирот : народна библиотека ;  
ниш : правни факултет, 2020.

ISBN 978-86-7025-857-0 (брош.)
у припрЕми

одаБрана поглаВЉа из урологијЕ
главни уредник јован Б. Хаџи-Ђокић
Коуредници миодраг Ж. аћимовић, драгослав т. Башић
ниш : огранак Сану ; Београд : завод за уџбенике, 2020.
685 стр. ; 29 цм

ISBN 978-86-17-20295-6 (зу; тврд повез) 
нијЕ у продаји
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eNergIeS of grAphS
SurVeY, ceNSuS, BIBlIogrAphY
Authors Ivan gutman, Boris furtula
editor Miloš Đuran
Kragujevac : center for Scientific research of SASA : university, 2019
150 стр. : граф. прикази ; 24 цм

ISBN 978-86-81037-62-1 (брош.)
нијЕ у продаји

ХЕмијСКЕ причЕ из ЦарСтВа БиЉаКа
аутори иван гутман, горица Ђелић, Владимир Стевановић
Крагујевац : Центар за научноистраживачки рад Сану : 
универзитет, 2020.
183 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-81037-63-8 (брош.)
нијЕ у продаји

од прЕСтониЦЕ до индуСтријСКог ЦЕнтра 
СрБијЕ: КрагујЕВаЦ СрЕдином 19. ВЕКа
уредник милош Ђуран
Крагујевац : Центар за научноистраживачки рад Сану : 
универзитет, 2020.
190 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-81037-64-5 (брош.)
нијЕ у продаји

зБорниК о драгоСлаВу СрЕјоВиЋу
уредник Видојко јовић
Крагујевац : Центар за научноистраживачки рад Сану : 
универзитет, 2020.
114 стр. ; 27 цм

ISBN: 978-86-81037-66-9 (брош.)
нијЕ у продаји

Каталог издања Српске академије наука и уметности први пут 
је објављен 2018. године на иницијативу академика марка 
анђелковића, са циљем да се широј читалачкој и научној 
јавности представи богата и разноврсна издавачка делатност 
академије. 

Каталог се објављује сваке године и пружа детаљне податке и 
слику свих академијиних издања објављених у претходне три 
године. до сада је представљено укупно 308 наслова. 

за припрему Каталога издања Сану задужен је Сектор за 
издавачку делатност. главни уредник је генерални секретар 
Сану академик зоран Кнежевић.
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