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уВодна рЕч

Каталог издања Српске академије наука и уметности представља издавачку  
делатност академије у претходне три године. упркос светској пандемији, публика-
ције су објављиване несмањеним интензитетом – објављен је 161 наслов. према типу 
публикација, одштампано је 50 зборника радова, 40 монографија, 41 број часописа, 
22 каталога, шест библиографија, један лексикон, а у суиздаваштву са матицом срп-
ском и заводом за уџбенике трећи том Српске енциклопедије. Сва издања у каталогу 
распоређена су према издавачким плановима председништва, осам одељења Српске 
академије наука и уметности, огранака у новом Саду и нишу и Центра за научно-
истраживачки рад Сану и универзитета у Крагујевцу, и пропраћена су неопходним 
библиографским информацијама и графичким изгледом корица. 

посебно место међу издањима заузимају едиције: Живот и стваралаштво жена  
чланова Српског ученог друштва, Српске краљевске академије и Српске академије  
наука и уметности, приступне беседе српских академика (1886–1947), академске бе-
седе, приступна предавања дописних чланова, Живот и дело српских научника, затим  
сетови јубиларних издања посвећених знаменитим члановима академије – николи 
добровићу, јовану дучићу, Владану Ђорђевићу, јовану Цвијићу и другима, а у припре-
ми је и вишетомна едиција председници друштва српске словесности, Српског ученог 
друштва, Српске краљевске академије и Српске академије наука и уметности. 

наведени издавачки подухвати представљају част, али и дужност Српске акаде-
мије наука и уметности, јер „читањем приступних беседа српских академика из де-
ветнаестог и с почетка прошлог века, [....] не враћамо се онима којих нема, који нису 
с нама, напротив, враћамо се себи, јер је реч о људима који су нам своја научна и 
уметничка остварења оставили као темељ и узор, као оно у чему запажамо одакле 
смо кренули, где смо стали и којим путем треба да идемо. реч је о повезивању тра-
диције и нашег доба, о избору најбољег, о континуитету који је природан тек онда ако 
је сваки следећи нанос бољи од претходног“ (навод из предговора академика мира 
Вуксановића другој књизи приступних беседа српских академика).

напослетку, захвалност за овако богату издавачку продукцију припада руковод-
ству Српске академије наука и уметности и њеном издавачком одбору, члановима 
академије, ауторима, уредницима, научним и стручним сарадницима, институцијама 
и издавачким кућама које су учествовале у припреми заједничких издања, Сектору за 
издавачку делатност и штампаријама Службени гласник, планета принт, Colorgrafx и 
однедавно Бирограф, чији професионализам доприноси да публикације својим квали-
тетом буду примерене институцији која их објављује. 
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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 научно-
истраживачких 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 2021. годину,  
бр. 47
главни и одговорни уредник  
зоран Кнежевић 
уредник Видојко јовић

Београд 2022, 275 стр.
у Штампи

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

годишњак CXXVII за 2020.
главни и одговорни уредник  
зоран Кнежевић 

Београд 2021, 303 стр.
Цена: 800,00

годишњак CXXVIII за 2021.
главни и одговорни уредник  
зоран Кнежевић 

Београд 2022, 324 стр.
Цена: 1.300,00

годишњак CXXVI за 2019.
главни и одговорни уредник  
марко анђелковић 

Београд 2020, 322 стр.
Цена: 800,00
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Bulletin of scientific  
and art research:  
аnnual report for 2021
Еditor-in-chief Zoran Knežević
Еditor Vidojko Jović

Belgrade 2022, 180 стр.
у припрЕми

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

Belgrade 2021, 180 стр.
Цена: 1.000,00

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

Belgrade 2021, 173 стр.
Цена: 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.

аКадЕмСКЕ БЕСЕдЕ
ISSN 2466-5134

излази сваке треће године.

академске беседе, књ. 3
главни уредник зоран Кнежевић
уредник миро Вуксановић

Београд 2022, 500 стр. 
у припрЕми

БиБлиограФијЕ  
чланоВа Сану
ISSN 2683-4243

излази сваке треће године.

Библиографије чланова Сану, књ. 2 
главни уредник зоран Кнежевић
уредник миро Вуксановић

Београд 2022, 714 стр.
у припрЕми

приСтупна прЕдаВања 
допиСниХ чланоВA
ISSN 2683-4251

излази сваке треће године.

приступна предавања  
дописних чланова, књ. 2
главни уредник зоран Кнежевић
уредник миро Вуксановић

Београд 2022, 362 стр.
у припрЕми 
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ЖиВот и СтВаралаШтВо ЖЕна 
чланоВа СрпСКог учЕног 
друШтВа, СрпСКЕ КраЉЕВСКЕ 
аКадЕмијЕ и СрпСКЕ аКадЕмијЕ 
науКа и умЕтноСти
том I
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 II
главни уредник  
зоран Кнежевић

уредник 
нада милошевић-Ђорђевић

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

ISBN 978-86-7025-879-2 (низ)
ISBN 978-86-7025-917-1 (том 2; тврд повез)
Цена: 2.500,00
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ЖиВот и СтВаралаШтВо ЖЕна  
чланоВа СрпСКог учЕног друШтВа, 
СрпСКЕ КраЉЕВСКЕ аКадЕмијЕ  
и СрпСКЕ аКадЕмијЕ науКа и 
умЕтноСти

том III
главни уредник  
зоран Кнежевић

уредник 
нада милошевић-Ђорђевић

Београд : Сану, 2023.
470 стр. : илустр. ; 29 цм

ISBN 978-86-7025-879-2 (низ)
ISBN 978-86-7025-958-4 (том 3; тврд повез)
у припрЕми
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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

ISBN 978-86-7025-866-2 (низ)
ISBN 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

ISBN 978-86-7025-866-2 (низ)
ISBN 978-86-7025-916-4 (књ. 2; тврд повез)
Цена: 3.800,00

приСтупнЕ БЕСЕдЕ СрпСКиХ 
аКадЕмиКа (1886–1947) 
Књ. 3

главни уредник зоран Кнежевић
уредник миро Вуксановић
Београд : Сану, 2022.
706 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-866-2 (низ)
ISBN 978-86-7025-959-1 (књ. 3; 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.
432 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-915-7 (брош.)
Цена: 2.500,00

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.
428 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-918-8 (брош.)
Цена: 2.500,00

јоВан дучиЋ –  
пЕСниК и дипломата
поВодом Сто пЕдЕСЕт година 
од роЂЕња
главни уредник зоран Кнежевић
уредник јован делић
научни скупови Сану, књ. 210
председништво, књ. 20
Београд : Сану, 2022.
500 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-944-7 (брош.)
у припрЕми

ниКола доБроВиЋ: 
ЖиВот, дЕло, ВрЕмЕ
главни уредник зоран Кнежевић
уредници милан марић, марта Вукотић лазар, 
иван рашковић
Београд : Сану, 2022.
350 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-955-3 (брош.)
у припрЕми

NIKolA doBroVIĆ:
lIfe, WorK, tIMeS
editor-in-chief Zoran Knežević
editors Milan Marić, Marta Vukotić lazar, 
Ivan rašković
translators Jelena Mitrić, tatjana Ćosović, 
Jelena ratković
Belgrade : SASA, 2022.
350 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-960-7 (брош.)
у припрЕми

година николе добровића

Year of Nikola dobrović

година јована дучића

година јована дучића

Year of Jovan dučić
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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

година Слободана јовановића

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

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

година јована Цвијића

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

година Владана Ђорђевића

Year of Vladan Đorđević

година Владана Ђорђевића
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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.
405 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-912-6 (брош.)
Цена: 1.400,00

Капитална улагања  
у научноиСтраЖиВачКу 
инФраСтруКтуру  
у рЕпуБлиЦи СрБији у 21. ВЕКу 
аутор зоран В. поповић
уредник Љубомир максимовић
посебна издања Сану, књ. 702
председништво, књ. 8
Београд : Сану, 2022.
276 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-927-0 (брош.)
Цена: 2.000,00

ФилозоФија и науКа
зБорниК радоВа Са научног СКупа  
одрЖаног 21. и 22. оКтоБра 2020. годинЕ

главни уредник зоран Кнежевић
уредник ненад Цекић
научни скупови, књ. 204
председништво, књ. 18
Београд : Сану : Филозофски факултет, 
2022. 
453 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-930-0 (брош.)
Цена: 1.500,00
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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

дигитализаЦија 
мироСлаВЉЕВог 
јЕВанЂЕЉа 
аутори александар Костић, 
Бранислав Војновић
главни уредник зоран Кнежевић
издања аудиовизуелног архива и 
центра за дигитализацију Сану, књ. 1
Београд : Сану, 2022. 
90 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-919-5 (брош.)
Цена: 1.300,00

СрпСКа ЕнЦиКлопЕдија
том 3, књ. 2, демократија – Ђуша

уређивачки одбор драган Станић и др.
нови Сад : матица српска ; Београд : Сану : 
завод за уџбенике, 2021. 
972 стр. : илустр. ; 31 цм

ISBN 978-86-7946-382-1 (мС; пласт.)
нијЕ у продаји

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
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прЕдСЕдниЦи 
друШтВа СрпСКЕ СлоВЕСноСти, 
СрпСКог учЕног друШтВа, 
СрпСКЕ КраЉЕВСКЕ аКадЕмијЕ и 
СрпСКЕ аКадЕмијЕ науКа и умЕтноСти
главни уредник зоран Кнежевић
уредник Живорад чековић

Београд : Сану, 2023.
2 књ. : илустр. ; 29 цм

у припрЕми

ПРЕДСЕДНИЦИ 
ДРУШТВА СРПСКЕ СЛОВЕСНОСТИ, 

СРПСКОГ УЧЕНОГ ДРУШТВА, 
СРПСКЕ КРАЉЕВСКЕ АКАДЕМИЈЕ 

И 
СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА  

И УМЕТНОСТИ
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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. 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. ClV. Classe des sciences 
mathematiques et naturelles, Sciences 
mathematiques, no. 47
rédacteur Gradimir V. Milovanović

Belgrade 2022, 128 стр.
у припрЕми

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 СпЕлЕологију 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

миХаило пЕтроВиЋ алаС 
зБирКЕ и КолЕКЦијЕ

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

ISBN 978-86-7025-896-9 (брош.)
нијЕ у продаји
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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, 2022.
VII, 675 стр. : илустр. ; 24 цм 

ISBN 978-86-7025-939-3 (картон)
Цена: 3.060,00

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.)
Цена: 370,00

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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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.)
Цена: 500,00

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

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

Флора орХидЕја (orchidaceae)  
западнЕ СрБијЕ
аутор Владан Ђорђевић
уредник Владимир Стевановић
посебна издања Сану, бр. 701
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 17
Београд : Сану, 2021.
467 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-923-2 (брош.)
Цена: 1.700,00
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значај СточарСтВа у произВодњи 
ХранЕ и одрЖиВом разВоју СЕла
уредник драган Шкорић
научни скупови Сану, књ. 206
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 22
Београд : Сану, 2022.
189 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-934-8 (брош.)
Цена: 1.150,00

заШтита здраВЉа БиЉаКа
уредник драган Шкорић
научни скупови Сану, књ. 205
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 21
Београд : Сану, 2022.
176 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-933–1 (брош.)
Цена: 850,00

пројЕКат јадар – Шта јЕ познато?
уредници Владимир Стевановић,  
Богдан Шолаја, Велимир радмиловић
научни скупови Сану, књ. 202
одељење хемијских и биолошких наука, књ. 20
Београд : Сану, 2021.
317 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-924-9 (брош.)
Цена: 1.700,00

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.)
Цена: 900,00

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
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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

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

инФормаЦиона БЕзБЕдноСт 
и БлоКчЕјн тЕХнологија
аутор миодраг михаљевић
галерија науке и технике Сану, бр. 48
Београд : Сану, 2022.
43 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-954-6 (брош.)
нијЕ у продаји
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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

глаС 
СрпСКЕ аКадЕмијЕ науКа и умЕтноСти
одЕЉЕњЕ мЕдиЦинСКиХ науКа

ISSN 0371-4039
излази повремено.

CoVId-19 пандЕмија: поруКЕ, 
ноВа Сазнања и дилЕмЕ
уредници небојша лалић,  
миодраг чолић
научни скупови, књ. 209
одељење медицинских наука, књ. 12
Београд : Сану, 2022.
180 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-946-1 (брош.)
у припрЕми

парКинСоноВа БолЕСт: 
2020/2021
уредник Владимир С. Костић
посебна издања, књ. 704
одељење медицинских наука, књ. 40
Београд : Сану, 2022.
395 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-931-7 (брош.)
Цена: 1.000,00
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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

Year of Vladan Đorđević

Владан ЂорЂЕВиЋ
уСпомЕнЕ : КултурнЕ СКиЦЕ из  
другЕ полоВинЕ дЕВЕтнаЕСтогA ВЕКа 1
дипломатичКо издањЕ

уредници радоје чоловић, јован делић
приредила драгана Бедов
Београд : Сану, 2022.
409 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-926-3 (низ) 
ISBN 978-86-7025-928-7 (књ. 1)
Цена: 1.350,00

Владан ЂорЂЕВиЋ
уСпомЕнЕ : КултурнЕ СКиЦЕ из  
другЕ полоВинЕ дЕВЕтнаЕСтогA ВЕКа 2
дипломатичКо издањЕ

уредници радоје чоловић, јован делић
приредила драгана Бедов
Београд : Сану, 2022.
462 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-926-3 (низ) 
ISBN 978-86-7025-942-3 (књ. 2)
у припрЕми

година Владана Ђорђевића
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глас Сану, књ. CdXXXII
одељење језика  
и књижевности, књ. 32
уредник злата Бојовић

Београд 2022, 153 стр.
Цена: 530,00

глаС 
СрпСКЕ аКадЕмијЕ науКа и умЕтноСти
одЕЉЕњЕ јЕзиКа и КњиЖЕВноСти
ISSN 0351-7365
излази повремено.

ономатолоШКи прилози
ISSN 0351-9171
излази годишње.

ономатолошки прилози XXVII
уредник александар лома

Београд 2020, 254 стр.
Цена: 1.190,00

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 враћене у академијина 
издања и од 1981. године објављују се као заједничко издање Сану и 
института за српски језик Сану.
излази годишње.

Српски дијалектолошки зборник 
lXVIII
главни уредник Слободан реметић

Београд 2021, 829 стр. 
Цена: 2.600,00

Српски дијалектолошки зборник 
lXVII
главни уредник Слободан реметић

Београд 2020, 555 стр. 
Цена: 1.850,00

триБина БиБлиотЕКЕ Сану
ISSN 2335-0121 
излази годишње.

трибина Библиотеке Сану,  
год. X, бр. 10
уредник миро Вуксановић

Београд 2022, 252 стр. 
Цена: 1.400,00

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

Београд 2021, 154 стр. 
Цена: 600,00

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

Београд 2020, 350 стр.
Цена: 600,00
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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 lXXVIII,  
св. 1
главни уредник рајна драгићевић 

Београд 2022, 452 стр.
у Штампи

јужнословенски филолог lXXVII,  
св. 2
главни уредник рајна драгићевић 

Београд 2021, 304 стр.
Цена: 750,00

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

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

ISBN 978-86-7025-893-8 (брош.)
Цена: 2.650,00
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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.)
Цена: 2.400,00

СрпСКа КњиЖЕВноСт у иСторијама 
КњиЖЕВноСти: поВодом 225. годиШњиЦЕ 
роЂЕња паВла јоСиФа ШаФариКа
зБорниК радоВа Са научног СКупа одрЖаног  
23. и 24. ноВЕмБра 2021. годинЕ

уредник злата Бојовић
научни скупови Сану, књ. 211 
одељење језика и књижевности,  књ. 35
Београд : Сану, 2022.
300 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-945-4 (брош.)
у припрЕми

поЕзија јоВана дучиЋа: од 
ЕмпиријСКог нЕгатиВитЕта 
до узВиШЕноСти лирСКЕ 
мЕтаФизиКЕ
аутор драган Станић (иван негришорац)
уредник јован делић
посебна издања Сану, књ. 705
одељење језика и књижевности, књ. 61
Београд : Сану, 2022.
130 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-957-7 (брош.)
у припрЕми

романи доБриЦЕ ЋоСиЋа
зБорниК радоВа Са научног СКупа 
одрЖаног 1. ноВЕмБра 2021. годинЕ

уредник јован делић
научни скупови Сану, књ. 213 
одељење језика и књижевности,  књ. 36
Београд : Сану, 2022.
278 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-951-5 (брош.)
у припрЕми

ПОЕЗИЈА ЈОВАНА 
ДУЧИЋА: ОД 

ЕМПИРИЈСКОГ 
НЕГАТИВИТЕТА 

ДО УЗВИШЕНОСТИ 
ЛИРСКЕ МЕТАФИЗИКЕ

РОМАНИ 
ДОБРИЦЕ 
ЋОСИЋА
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СрпСКи КњиЖЕВниЦи и СрпСКо 
позориШтЕ до прВог СВЕтСКог 
рата
уредник злата Бојовић
научни скупови Сану, књ. 203 
одељење језика и књижевности,  књ. 34
Београд : Сану, 2022.
197 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-925-6 (брош.)
Цена: 1.700,00

милоШ н. ЂуриЋ – КлаСично 
наСлЕЂЕ на размЕЂи 
традиЦионалног и модЕрног
уредник злата Бојовић
научни скупови Сану, књ. 201 
одељење језика и књижевности,  књ. 33
Београд : Сану, 2021.
218 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-922-5 (брош.)
Цена: 770,00

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
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БиБлиограФија иВЕ андриЋа 
Књ. 2 (2011–2021)
аутори Љиљана Клевернић и др.
главни уредник миро Вуксановић
Београд : задужбина иве андрића : Српска 
академија наука и уметности ; нови Сад : 
Библиотека матице српске, 2022.
485 стр. ; 31 цм

ISBN 978-86-81131-31-2 (зиа)
ISBN 978-86-7025-935-5 (Сану)
ISBN 978-86-80061-73-3 (БмС)
Цена: 3.000,00

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.)
Цена: 909,09

година јована дучића Year of Jovan dučić
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глас Сану, књ. CdXXXI 
одељење друштвених 
наука, књ. 33
уредник Коста чавошки

Београд 2021, 359 стр.
Цена: 1.050,00

тридЕСЕт година рада 
одБора за проучаВањЕ 
наЦионалниХ мањина  
и ЉудСКиХ праВа 1989–2019
уредник тибор Варади 
посебна издања Сану, књ. 703
одељење друштвених наука, књ. 111
Београд : Сану, 2022.
106 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-929-4 (брош.)
Цена: 770,00

глаС 
СрпСКЕ аКадЕмијЕ науКа и умЕтноСти
одЕЉЕњЕ друШтВЕниХ науКа
ISSN 0081-394X
излази повремено.

доприноС радЕта уХлиКа 
лингВиСтиЦи и Култури рома 
зБорниК радоВа Са научног СКупа 
одрЖаног 5. ноВЕмБра 2019.

уредници тибор Варади, Биљана Сикимић
научни скупови Сану, књ. 212
одељење друштвених наука, књ. 50
Београд : Сану, 2022.
250 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-949-2 (брош.)
у припрЕми

доприноС рома Култури 
народа у СрБији
зБорниК радоВа Са научног СКупа 
одрЖаног 22. оКтоБра 2021.

уредници тибор Варади, драгољуб Б. 
Ђорђевић, драган тодоровић
научни скупови Сану, књ. 208
одељење друштвених наука, књ. 49
Београд : Сану, 2022.
284 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-938-6 (брош.)
у припрЕми

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

Year of Slobodan Jovanović

ДОПРИНОС 
РОМА КУЛТУРИ 

НАРОДА У 
СРБИЈИ
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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.)
Цена: 700,00

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

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
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заКониК Цара СтЕФана дуШана
Књ. V, румунСКи прЕВод заКониКа Цара СтЕФана 
дуШана и Епитимијног номоКанона (1776)
уредници Коста чавошки, Ђорђе Бубало
извори српског права IV
Београд : Сану, 2021.
XIII, 450 стр., [64] стр. с факс. ; 29 цм

ISBN 978-86-7025-921-8 (пл.)
Цена: 3.000,00
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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)
Цена: 1.500,00

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

БиБлиограФија аКадЕмиКа 
јоВанКЕ КалиЋ
Саставила марина нинић
уредник миро Вуксановић
издања Библиотеке Сану, књ. 39
Београд : Сану, 2022.
85 стр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-948-5 (брош.)
Цена: 300,00
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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 2022, 444 стр. 
Цена: 2.950,00

Хиландарски зборник 15
уредник мирјана Живојиновић
Београд 2021, 220 стр.,  
[106] стр. с таблама у боји
Цена: 3.200,00

ХиландарСКи  
зБорниК
ISSN 0584-9853
излази повремено.

Косовско-метохијски зборник  9 
уредник драган Војводић
Београд 2021, 300 стр.
у припрЕми

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

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

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
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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.)
Цена: 909,09

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
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глас Сану, књ. CdXXXIII
одељење уметности, књ. 10
уредник Бранислав митровић

Београд 2022, 80 стр. 
у припрЕми

глаС 
СрпСКЕ аКадЕмијЕ науКа и умЕтноСти
одЕЉЕњЕ умЕтноСти
ISSN 0352-6720
излази повремено.

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

ниКола доБроВиЋ:
под заСтаВама модЕрниХ поКрЕта
аутори марта Вукотић лазар и Бојан Ковачевић
уредник драган оташевић
галерија Српске академије наука и уметности, 155
Београд : Сану, 2022.
204 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-932-4 (брош.)
Цена: 909,09

NIKolA doBroVIĆ: 
uNder the BANNerS of ModerNISt 
MoVeMeNtS
аuthors Marta Vukotić lazar and Bojan Kovačević
editor dragan otašević
translator tijana Borić 
Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 155
Belgrade : SASA, 2022.
197 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-947-8 (брош.) 
Цена: 909,09

Year of Nikola dobrović

година николе добровића
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олга јЕВриЋ –  
КомпозиЦија и СтруКтура
уредник душан оташевић
галерија Српске академије наука и 
уметности, 156
Београд : Сану, 2022.
256 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-953-9 (брош.)
Цена: 909,09

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: 1.363,64

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

ISBN 978-86-7025-899-0 (брош.)
нијЕ у продаји

народни нЕимари СрБијЕ 
руКом, по мЕри
аутор изложбе Станко Костић
галерија науке и технике Сану, бр. 47
Београд : Сану, 2022. 
84 стр. : илустр. ; 21 цм

ISBN 978-86-7025-952-2 (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

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. ; 24 цм

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

традиЦионално 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

БиБлиограФија 
аКадЕмиКа тодора 
СтЕВаноВиЋа
Саставила Кристина игњатовић 
јововић
уредник миро Вуксановић
издања Библиотеке Сану, књ. 38
Београд : Сану, 2022.
110 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-7025-937-9 (брош.)
Цена: 480,00
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анали огранКа 
Сану у ноВом Саду
ISSN 1452-4112
излази годишње.

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

анали огранка Сану  
у новом Саду, бр. 17 за 2021. 
главни и одговорни уредник 
зоран л. Ковачевић 

нови Сад 2022, 192 стр.
нијЕ у продаји

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

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

Хроника огранка Сану  
у новом Саду, бр. 11 
одговорни уредник  
Стеван пилиповић 

нови Сад 2022, 12 стр.
нијЕ у продаји
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друШтВо упрКоС пандЕмији
уредник алпар лошонц  
нови Сад : огранак Сану, 2022.
159 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-6032-001-0 (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.)
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

38 | огранаК Сану у ноВом Са ду



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

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

Хроника огранка Сану  
у нишу, бр. 5
приредили Влада Вељковић, 
драган Жунић, драган н. 
Стојадиновић  

ниш 2022, 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

уЉЕ КуКуруза Као СироВина 
за произВодњу БиодизЕла
аутори Влада Вељковић, милан 
Биберџић, ивана Банковић илић, 
оливера Стаменковић
лесковац : универзитет у нишу, 
технолошки факултет ; ниш : огранак 
Сану, 2022.
IV, 322 стр. : илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-89429-50-3 (унтФ)
нијЕ у продаји

примЕна јонСКиХ тЕчноСти 
и ЕутЕКтичКиХ раСтВарача у 
произВодњи БиодизЕла
аутори драган з. тротер, зоран Б. 
тодоровић, Биљана С. Ђорђевић, оливера 
С. Стаменковић, Влада Б. Вељковић  
лесковац : универзитет у нишу, 
технолошки факултет ; ниш : огранак 
Сану, 2021.
IV, 426 стр. ; илустр. ; 25 цм

ISBN 978-86-89429-48-0 (унтФ)
нијЕ у продаји

огранаК Сану у ниШу | 39



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

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

традиЦионална 
ЕСтЕтСКа Култура 11: 
лЕпо и руЖно
зБорниК радоВа Са научног 
Симпозијума
приредили драган Жунић, 
оливера С. марковић
ниш : огранак Сану : Факултет 
уметности, 2021.
208 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-85239-67-0 (брош.)
нијЕ у продаји

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
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тиХомир ЂорЂЕВиЋ
Цигани у СрБији: ЕтнолоШКа 
иСтраЖиВања
ФототипСКо издањЕ
приредила данијела поповић николић
Са немачког превела гордана тимотијевић
алексинац : Центар за културу и уметност 
„алексинац” ; ниш : огранак Сану, 2021. 
398 стр. : илустр. ; 24 цм

ISBN 978-86-89801-76-7 (ЦКуа; картон)
нијЕ у продаји

традиЦионална 
ЕСтЕтСКа Култура 12:
БЕСЕда
зБорниК радоВа Са научног 
СКупа
приредили драган Жунић, 
оливера С. марковић
ниш : огранак Сану : Факултет 
уметности, 2022.

ISBN 978-86-85239-87-8
у припрЕми

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

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

дЕмограФСКа оБноВа СрБијЕ
разВојно и наЦионално питањЕ
аутор Љубиша р. митровић
ниш : Филозофски факултет универзитета у 
нишу, огранак Сану у нишу

ISBN 978-86-7025-885-3
у припрЕми
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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

проСтор–зВуК–КонСтруКЦија
уредник Катарина лазаревић Сретеновић
Коуредник Филип мисита
Крагујевац : Центар за научна 
истраживања Сану и универзитета у 
Крагујевцу, 2022.
105 стр. : илустр., ноте ; 24 цм 

ISBN 978-86-81037-73-7 (брош.)
нијЕ у продаји

80 година од изБијања другог 
СВЕтСКог рата на проСтору 
југоСлаВијЕ и Страдања града 
ноВи помаЦи или рЕВизија иСторијЕ
уредници дмитар тасић, лела Вујошевић
Крагујевац : Центар за научноистраживачки 
рад Сану ; Београд : институт за новију историју 
Србије, 2021.
402 стр. : илустр. ; 23 цм

ISBN 978-86-81037-70-6 (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

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
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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 365 наслова. 

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

2018

2019

2020

2021



дистрибуција:  
палата Сану, Кнеза михаила 35,  
II спрат, канцеларија 240

Контакт-особа:  
нада Срећковић

телефон:  
011/2027-131

имејл:  
nada.sreckovic@sanu.ac.rs

www.sanu.ac.rs/izdanja-sanu/


