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Народна библиотека Ужице, у години значајног јубилеја – 160
година од оснивања Читалишта у Ужицу, на предлог Стручног већа и
Подружнице Библиотекарског друштва Србије за Златиборски округ,
покреће електронски часопис „Корак библиотеке: часопис за културу и
библиотечко-информациону делатност”. Часопис ће објављивати
оригиналне радове из библиотечко-информационе теорије и праксе и
културне историје Златиборског округа. Биће објављени и радови за
које редакција процени да могу унапредити савремену библиотечку
праксу или су, пак, од изузетног значаја, иако нису везани за зaвичај.
Редакција ће за стручне радове обезбедити рецензију компетентних
стручњака.

Радови ће бити груписани у рубрике:
 Из прошлости – радови из историје библиотекарства и културне
историје
 Истраживања – истраживачки радови из библиотекарства
 Библиографија – библиографије и библиографска истраживања
 Савремени токови – радови из области савремених
библиотечких услуга, програми и пројекти у библиотекарству,
примери добре праксе и сл.
 Преводи – преводи стручних радова, стандарда, смерница и
других докумената
 Прикази – прикази стручних монографија и часописа.
Покретањем стручног часописа желимо
унапређењу савремене библиотечке праксе.

да

допринесемо
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Биљана Давидовски
Народна библиотека Ужице
biljana.davidovski@gmail.com
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02(497.11 Златиборски округ)"1845/1945"

Милица Росић
Народна библиотека Ужице
rosic.milica@gmail.com

Библиотекарство Златиборског округа од
настанка до Другог светског рата
Сажетак: Историјски, по времену настанка у свету, библиотеке су много
старије од читаоница и читалишта. У нашој земљи, претече библиотека су
читалишта, a јављају се знатно касније у односу на Европу. Поступно и аргументовано, рад приказује политичке, друштвене и економске факторе који
утичу на њихов настанак, развој и трајање, на релацији прилике у Европи –
Србија – данашњи Златиборски округ, из разлога што су узрочно-последично
повезани. У раду се прати стогодишњи период (1845–1945), подељен на три
дела: 19. век, почетак 20. века и период између два светска рата. У овом временском периоду настале су народне библиотеке у ужичкој, пожешкој, ариљској, бајинобаштанској и пријепољској општини. Осниване су углавном на
иницијативу образованих појединаца или група тог доба, као и указима, препорукама надлежног министарства. Поред културно-просветних активности и
описмењавања, ове установе неретко су вршиле и политичку агитацију. У културној историји Србије, а нарочито Златиборског округа, заузимају веома значајно место.
Кључне речи: читалиште, читаоница, библиотеке, Србија, Златиборски округ,
културна историја, описмењавање.

Увод
Ослобађањем од турске власти, вишевековног ропства и тешког
живота, стварањем модерне српске државе у 19. веку, долази до стицања предуслова за културни и просветни развој. Читалишта у Србији ја-
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вљају се у време када уставобранитељски режим чини велике напоре да
организује модерну грађанску државу. Напоредо су текли процес конституисања државе и процес враћања националног идентитета. Промене у друштвео-економском животу (разарање феудалних односа, интензивирање робноновчане производње и постепено успостављање капиталистичких односа) нужно су биле праћене променама и у друштвеном
животу. Потреба грађанске класе да успостави одређену комуникацију
са светом, да буде информисана, да користи искуства развијенијих земаља за развој сопствене земље, условила је и појаву читалишта. Вуковом реформом језика и правописа и Гарашаниновим Начертанијем, у
другој половини 19. века, Србија и њен народ нашли су се као део
европске заједнице народа, у свим манифестацијама свог живота и последицама које из тога произилазе. У Србији се више него икад поклања пажња науци и просвети. Отварају се основне школе, гимназије, развија се Велика школа, оснива се Друштво српске словесности. Знатан
број ђака школује се у европским универзитетским центрима, где се и
упознају са радом читаоница. У земљи се покрећу новине и часописи,
књига је све више, те наука почиње да напредује.1
У кући Глигорија Возаревића, фебруара 1832. године, основано је
прво читалиште у Србији, и нема прецизног податка до када је радило.
Најугледнији и најшколованији грађани на челу са секретаром вароши
београдске чинили су Одбор за оснивање читалишта које је формирано
крајем 1845. године. На молбу овог Одбора, 24. фебруара 1846, у општинској згради2 свечано је отворено Србско читалиште у Београду, а
његова правила одобрили су Министарство просвете и Министарство
унутрашњих дела. Након тога и у Смедереву (8. марта 1846), Крагујевцу (24. августа 1846), Неготину (18. октобра 1846), Пожаревцу (1. јануара 1847) и Шапцу (24. јуна 1847). Претпоставља се да је ужичко читалиште настало међу првих шест у Србији (6. августа 1846). Зато рад „креће” управо од овог периода, базирајући се на, административно гледано, област данашњег Златиборског округа.
Десанка Стаматовић. Читалишта у Србији у XIX веку (Панчево: Градска библиотека, 2011): 111‒112.
2 Данашња Основна школа „Краљ Петар I”.
1
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Настанак читалишта у Златиборском округу у 19. веку
Због постојања поузданог документа, о коме ће касније бити речи,
19. август 1856. усвојен је као датум оснивања читалишта у Ужицу.
Свакако, ово читалиште најстарија је установа културе Златиборског
округа и једна од најстаријих библиотека у Србији. У првој години рада
имало је 63 редовна и 6 почасних чланова, а пре свега набављало је новине. Његов рад био је регулисан уставом, са 29 чланова, што је обезбеђивало ефикасан рад.3
У Друштво српске словесности рађа се патриотска идеја да се у
Србији изгради читава мрежа читалишта, преко којих би се подстакао
умни развој народа. Тадашњи министар просвете и црквених дела Димитрије Матић, 28. јануара 1860. године упућује распис окружним начелствима да се оснивају читалишта по окружним и среским варошима.
Његова идеја преточена у апел звучала је овако: „Читалишта потпомажу књижевност, распростиру образовање и развитак у народу и многе
друге ползне приносе и појединима и општини...”.4 На његов апел одговорило је само седам читалишта. Распис је поновљен 7. децембра 1868.
године, са потпунијим упутствима: „да се народу нађу добре књиге за
читање и како да се удесе прилике, да се што већи број може користити
књигом и читањем”. Конкретне препоруке гласиле су овако. Потребно
је да се:
„1. Заводе читаонице, где год је могуће, а то би било могуће где
има школа,
2. У свакој школи већ има ормар за чување књига и записака. Он
може послужити да се сместе књиге и листови, које би општине набавиле ради читања у читаоници својој,

Раде Вучићевић. Библиотекарство западне Србије: (од 1835–2000. године) (Ужице:
Народна библиотека, 2013): 11, 65.
4 Радован Зарић, Народна библиотека Пожега: Сто двадесет пет година (Пожега:
Народна библиотека Пожега, 1995): 25‒26.
3
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3. Зграда за скупљање не мора бити богзна како пространа и богато намештена: астал и неколико столица доста је да буде намештај за
прво време,
4. Књиге за читање могу се препоручити понајпре оне, које имају
за циљ да шире и тврде хришћански морал у народу, да снаже родољубље, да упознају с појмовима најпречима народу у животу и за живот, а
тако исто и листови. Особито ваља гледати да се што више прибави
знања од најближе практичне потребе.
5. Начелству се препоручује, да живо настоји и светује да се ове
читаонице као веома полезне установе за ширење нужних у народу знања отварају, да им се рукопомоћ од власти указује, како би се народ, и
на тај начин могао користити благом, које даје знање и дружење.
6. Начелство ће ме известити увек кад се где која читаоница отвори, а доцније од времена до времена јављаће ми за стање њихово”.5
Дванаест округа је одговорило министру. Из сачуваних извештаја
видимо да су почетком 1869. године у Ужичком округу у пет насеља
биле основане читаонице (у Ужицу, Пожеги, Ивањици, Карану, Сечој
Реци).
Омладина из редова грађанства и чиновника дала је иницијативу
за оснивање читаонице у Ужицу, по узору на друга места у Кнежевини
Србији, са потребом да у њој читају књиге и новине и одржавају „дружељубиве и пријатне састанке”. Стојан Обрадовић (1817–1879), човек
широког образовања, са највећим заслугама за културни и просветни
развој у тада заосталом ужичком крају, половином 19. века службовао
је у Ужицу као члан Окружног суда. Њему се приписује и оснивање првог Читалишта на Преображење 1856. године. Имало је прекид у раду
1860–1862. године, када се у часопису Видовдан бележи да је у његовом
оквиру основано и Театрално друштво, а затим 1868. Певачка дружина
и 1869. недељна школа. Правилима читалишта (пројекат устава):

5

Исто, 26‒27.
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- планирано је да се из финансијског прихода набављају књиге,
периодика и неопходан инвентар (редовни чланови плаћали су годишњу
чланарину од једног дуката, док су почасни давали новчане прилоге);
- утврђена је дужност библиотекара – да уредно води инвентар
књига и осталих поклона и издаје књиге и дневну штампу, која се могла
износити из читалишта тек након приспелог другог и трећег броја;
- прописано је да сваки члан има једнака права (тј. право „отменог
странца, био он грађанин, свештеник или чиновник, у Читалиште довести, стање и устројство показати и дружеству представити га”);
- члановима је дозвољено да воде дискусије, али се могући нереди изричито забрањују.
Правила Ужичког читалишта добила су сагласност (након увођења измена по примедбама везаним за формулацију појединих чланова)
Министарства просвете и црквених послова 19. новембра 1857. године.
Након мање од месец дана Министарства унутрашњих послова послало
је одобрење за примену.
Смештено у кући председника Окружног суда и трговца Милана
Каљевића, Читалиште је имало добар простор за рад. Из писама управе
Ужичког читалишта мецени Максиму Евгенијевићу, као и реферата
управе на Годишњој скупштини 29. септембра 1857. године, сазнајемо
да је Читалиште успешно радило као просветна институција, захваљујући донацијама добротвора.6
Мрежа ових просветно-културних установа почиње ширење. У
Ужицу је 1862. године поново основана читаоница, након многих прекида у раду после првог формирања 1856, а у Ивањици 1868. године.
Поред читаонице, у Ивањици је постојала и књижница са фондом од 68
књига.
Читаонице се издржавају од чланарине (просек у округу 5 динара
и 10 пара) и поклона мецена. Статистика из 1874. године говори да је од
Стеван Игњић. „Ужичко читалиште 1856–1941”. У Народна библиотека Ужице:
1856–2006: 150 година постојања. Гл. ур. Иван Ршумовић (Ужице: Народна библиотека, 2006): 15‒19.
6
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7.892 становника Округа 2.300 било писмено, а просек каже да су од
100 писмених 7,17% становника чланови читаонице, што је бољи проценат од других округа.7
У периоду намесничког режима у Србији 1868–1872. године долази до ширења либералних идеја које прихватају омладина и образовани људи критикујући лични и бирократски режим Обреновића, тражећи
демократске слободе и учешће у државној управи. Опет, на иницијативу омладине у Ужицу, 11. јануара 1868, након угашеног читалишта, почела је да ради новооснована читаоница у кући кафеџије Дрндара. Наредне године, имала је фонд од 268 књига, примала је чак 14 листова и
бројила 132 члана.
Даљи рад читаонице обележавају идеолошке разлике између конзервативних грађана и либералних тежњи Уједињене омладине српске,
односно мешања појединих њених чланова у политику. Трвења су довела до тога да група професора и омладинаца Гимназије тежи оснивању
Омладинске задруге, с циљем ширења просвете и културе у складу са
програмом Уједињене омладине српске. Окружни начелник Станоје
Симић био је свестан да би нова омладинска организација довела до
урушавања рада Читаонице, те надлежно Министарство није одобрило
правила ове задруге 1870. године. Исте године у новоизабраном руководству управе читаонице није било ниједног либерала, те опада интересовање грађана за читаоницу. Након три године, уз ново руководство
она оживљава. У Карану је од 1869, поред школе и Беле цркве, залагањем кмета и свештеника, основана и читаоница.
Средином друге половине 19. века у јеку је „читалишна” кампања.
Многа уређенија читалишта ангажована су на просвећивању народа путем књиге на народном језику. Уобичајене образовне активности биле
су вечерње школе и курсеви за описмењавање. Тако нешто било је неопходно у земљи у којој је 80% становништва било апсолутно неписмено. Духовна заосталост и неписменост, у складу са политичким прили-
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кама, основни су аргументи за споро, седамдесетогодишње оснивање
ових културних установа.
Преношењем административне и судске власти у Бајину Башту из
Рогачице, 1858. године почиње њено формирање као варошице, а самим тим и њен привредно-економски и друштвени развој. Рогачица
своју библиотеку добија 1874. године. Бајинобаштанска читаоница
оснива се 15. октобра исте године. Осим пет листова (Видовдан, Враголан, Будућност, Глас јавности и Исток) на које је била претплаћена,
имала је само две књиге у свом фонду, а њене услуге користило је 29
чланова. Од средине друге половине наредне године више се не помиње. Имала је искључиво социјалну улогу. Несумњиво је да су политичка дешавања утицала на њено гашење.
Тринаест година после Ужица, Пожега је добила своју Читаоницу,
тачније 1. јануара 1869. године. То је била замена за некадашње читалиште.8 Пожешку библиотеку основали су добровољно удружени грађани
желећи да у овој установи обезбеде услове за културно, политичко и
национално уздизање. Основана је без материјалне потпоре државе, добровољним прилозима, чланским улозима и поклонима. Будући да су се
у Читаоници водиле и расправе на актуелна питања из свакодневног
живота, како је то бивало у Србији, пожешка читаоница претварала се у
својеврстан демократски парламент. Све друштвене и економске ситуације у Пожеги одражавале су се и на рад Читаонице. Више пута је гашена
и поново почињала са радом, а последњи пут основана је 1878. године.
Атмосфера пред рат, као и догађања у време Српско-турског рата
1876–1878. године, одразиће се на друштвено-економске прилике у Србији, а свакако ће оставити трага на просвету и културу, самим тим и на
читалишта. Неке читаонице су престале са радом, неке изгубиле књиге
и инвентар, а многе су уништене. „Неуредност управе” и недостатак
простора 1878. године довели су готово до гашења пожешке читаонице.
Године 1880. радила је са 25 чланова из места и околних села који су
плаћали полугодишњу чланарину (улог) од 2 динара. Прву половину те
8
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године набављани су листови: Видело, Исток, Српске новине, Хришћански весник и Застава, а у другој половини године сасвим се угасила.
Те 1880. године извршена је реорганизација Министарства просвете, формиран Главни просветни савет и покренут Просветни преглед. Тадашњи министар просвете Стојан Новаковић9 тражи податке о
читалиштима. Те године у Србији ради 31 читалиште. Закон о народним библиотекама 1881. године доказује интересовање Министарства
просвете и црквених послова за рад читаоница и библиотека у унутрашњости, што се види из захтева да све библиотеке шаљу извештаје о
свом раду. Извештај Читалишта у Ужицу евидентира: 76 чланова, добро финансијско стање претходне године, скроман књижни фонд у односу на стварне потребе, набавку релативно великог броја периодичних
публикација (за тадашње прилике), изненађујуће велики број географских карата у инвентару, али изостаје оцена и коментар о раду. Одатле
сазнајемо да поред ужичке читаонице у Округу раде и пожешка у којој
је 25 чланова, ивањичка са 30 чланова и добрињска за коју немамо податак о чланству.
Из извештаја председника општине Пожега, упућеном окружном
начелству, сазнајемо да су 1880. године пријатељи просвете на Тодорову суботу, у част 100-годишњице од рођења кнеза Милоша Т. Обреновића I, установили Читаоницу у Горњој Добрињи где је кнез и рођен.
Примала је 7 српских листова: Видело, Исток, Српска зора, Порота,
Хр. весник, Фрушка гора и Зоља као и 4 руска: Восток, Недеља, Газета, Гатуцка и Журнал Романов и Повсетеј. Све публикације након коришћења поклањала је школској књижници. Као и већина читаоница
тог доба, у потпуности је зависила од донација. Нереалне амбиције које
су карактерисале њен почетак рада јењавале су, те је убрзо и угашена.
Читаоница у Ивањици почела је с радом 30. децембра 1868. године, а 9. априла 1874. добија свој статут. Била је претплаћена на 8 листоБио је управник Народне библиотеке у Београду 1869–1874. Успео је да се законом
из 1870. обезбеде за Библиотеку три обавезна примерка и да се помогне развој билиотека у унутрашњости. Његовом заслугом донет је 1881. Закон о Народној библиотеци
и Народном музеју.
9
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ва. Ужичко окружно начелство је 1881. године поднело извештај Министарству просвете и црквених дела да је број чланова у овој читаоници
опао у поређењу са 1874. годином, да је број књига у њој незнатно повећан, а финансијско стање поражавајуће.10
У то време политички живот у Србији постаје динамичан због
оснивања политичких партија, које показују интерес за просветни и
културни развој. Радикали у Ужицу успевају да заузму већину одборничких места у општини, истовремено и управу читаонице. Драгиша
Лапчевић, уредник локалног листа Златибор, Читалиште у Ужицу описује као „неки клуб слободоумних људи”, који им служи „за састанке,
за разговор, за претресање многих научних и социјалних и политичких
проблема”.11 Убрзо, 1883. полиција почиње да прогони радикале. На
предлог Напредњачке партије повећан је члански улог у Читалишту, те
су врата сиромашнијима била затворена. Доласком радикала на власт
1891. године, окружна радикална скупштина са ужичком општином
преузима бригу на плану народног просвећивања. Новоизабрана управа
Читалишта мења правила рада у циљу доступности и сиромашнијима.
Читалиште бива отворено за све класе.
На иницијативу социјалиста, исте године основана је ђачка организација Напредак у Ужичкој гимназији, при којој раде књижница и
читаоница. Занимљив податак је да је Народна књижница и читаоница,
са својим скромним фондом, радила само недељом од 9 до 12 часова,
док је Гимназијска књижница имала богатији књижни фонд и радила
свакодневно. Рад Народнe књижницe и читаоницe у Ужицу у потпуности
се угасио 1894. године.
Као и друге крајеве у Србији, 1880-их година и Бајину Башту карактерише „страначка грозница”. Захваљујући свом политичком програму прихватљивом за најшире народне масе, радикали су постали воРаде Вучићевић. Библиотекарство западне Србије: (од 1835–2000. године)(Ужице:
Народна библиотека, 2013): 82‒84.
11 Стеван Игњић. „Ужичко читалиште 1856–1941”. У Народна библиотека Ужице:
1856–2006: 150 година постојања. Гл. ур. Иван Ршумовић (Ужице: Народна библиотека, 2006): 26.
10
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дећа странка и у овој варошици. Подстакнути Ивањским атентатом
1899. године, краљ Милан Обреновић, са сином Александром и присталицама круне, успева радикале да „приклони” режиму.
Из наведеног видимо да су и у овом периоду у Србији, па и у нашем Округу, читалишта оснивана на иницијативу појединаца или група, учитеља, свештеника и чиновника. Финансирана су од малих чланских улога, који нису били довољни за квалитетнију и обимнију набавку књига и периодике. Књижни фонд формиран је од поклона и случајном куповином, корисницима углавном некористан и неинтересантан.
Општине су углавном обезбеђивале простор за њих и ништа више. Jован Скерлић тада пише чланак О Народним књижницама:
У народу није довољно развијена свест о значају и користи читања, не осећа се тежња за усавршавањем, без којег нема правог напретка... Народне књижнице и читаонице треба да се установе нарочитим државним законом, као што је то већ учињено у земљама где
има много више свести и приватне иницијативе.12
У последње две деценије 19. века све су ређи извештаји о раду читаоница, али се интензивира оснивање школских библиотека.
Златиборски
округ

Народне књижнице и читаонице у 19. веку
Читалиште основано 1856, имало многе прекиде у раду
Читаоница основана 1862.

Ужице

Читаоница основана 1868/1869, угашена 1894.
Књижница и читаоница „Напредак” основана 1891.

Каран

Читаоница основана 1869.

Ивањица

Читаоница основана 1868.

Слободан Јовановић, „Један непознат Скерлићев текст о народним читаоницама и
књижницама”, Годишњак НБС (1978): 185, цитирано у: Слободан Радовић. Ариљска
библиотека (Пожега: Жиравац, 2002): 37.
12
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Читаоница основана 1869, више пута гашена и обнављана,
последњи пут основана 1878, а сасвим се угасила 1880.

Горња Добриња

Читаоница основана 1880.

Бајина Башта

Читалиште основана 1874

Рогачица

Читаоница основана 1874.

Прибој

Читалиште основано 1898, од 1900. део КД „С. Сава”

Ариље

Читаоница основана 1895.

Табела 1. Оснивање народних књижница и читаоница у Златиборском округу
у 19. веку

Настанак радничких читаоница
Велики револуционарни покрети 19. века у Европи, Револуције
1848–1849. и Париска комуна 1871, нису могли проћи без одјека и у нашим земљама. Последње деценије 19. века почела су се стварати радничка друштва и социјалистички покрет у југословенским земљама.13
Оснивачи радничког покрета, Димитрије Туцовић и Радован Драговић,
посебну пажњу поклањају образовно-идејном уздизању радника, те се
залажу за оснивање радничких читаоница. Суштински, улога читаоница
и књижница, као и основни циљ Радничког друштва, био је да утиче на
умни, морални и материјални развој својих чланова. Правилник радничке читаонице прописивао је:
- дужности и права чланова (месечна чланарина, долазак на састанке,
предавања скупштине, часове, као и придобијање нових чланова, унапређење друштва, куповина поклона),
- рад управног и надзорног одбора (води рачуна о материјалном и моралном стању читаоница) и

Јован Марјановић. Настанак и развитак радничког покрета у југословенским земљама до првог светског рата (Београд: Рад, 1958): 10.
13
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- рад скупштине (бавила се свим питањима која потекну било од управе или
од чланова).14
Писменост сељака у унутрашњости Србије сводила се на потписивање свог имена, срицање пореске књижице и војничке буквице. Радничка, тј. више просветна удружења старала су се о умном образовању,
али су садржала и агитационе активности против владе. Могло би се рећи да је Светозар Марковић најреалније сагледавао стање у српској култури јер је први уочио и јавно критиковао духовну декаденцију Србије
у самом заласку романтизма, који је у Европи готово ишчезао. Сматра
се да су његове идеје допринеле оснивању радничке читаонице, од
1874. па надаље. Претпоставља се да им је првобитна сврха била прикупљање помоћи „у случају болести и смрти” за чланове из сиромашних
радничких породица. Након смрти Светозара Марковића његови следбеници су се разишли у два правца. Бројнији правац залагао се за трансформацију читаоница у установе за хуманитарну помоћ.15 Основне и
најзначајније идеје С. Марковића о успостављању праведнијег друштва
на нашем простору и имплементирање те замисли делом кроз радничке
читаонице, нажалост, пропале су због полуписмених и неписмених радника – чланова, који уз тежак материјални положај нису били у стању да
спознају сврху читаоница – друштава.16 Ратови са Турском 1876/78. и Бугарском 1885. године Србију су довели до потпуног слома и, такође,
знатно допринели престанку рада читаоница, нарочито у Подрињу. 17
Као што је поменуто, у последњој деценији 19. века радничка
удружења оснивају своје еснафске читаонице и књижнице. Оне постају
део политичке борбе тих удружења. У овим читаоницама организовала
су се разна предавања, забаве, дружења... Крајем 19. века Радничко друштво је у Ариљу основало радничку књижницу и читаоницу по узору
Радован Зарић. Народна библиотека Пожега: Сто двадесет пет година (Пожега:
Народна библиотека Пожега, 1995): 54‒57.
15 За време Марковићевог боравка у Швајцарској, на Западу је било професионалних
организација, односно установа за узајамну, хуманитарну помоћ.
16 У неким нашим крајевима радничке читаонице називали су друштва.
17 Више о томе у Добривоје Мрдаковић. Сто тридесет година читаонице и библиотеке у Бајиној Башти: 1974–2004 (Бајина Башта: Библиотека „Милош Требињац”,
2004): 27.
14
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на сличне у другим местима. Иницијатори оснивања били су из занатлијско-радничких редова. Ово је била велика и значајна вест за малу
варош. Иако није била дугог века, ипак је означавала схватање новог
раздобља.18
У Прибоју читалиште је основано 1898. године, а од 1900. саставни је део активности Културног друштва „Свети Сава”. Ова српска просветна установа није била самостално организована, јер је питање образовања и просвете у османској Турској било неодвојиво од религијске
припадности. Радила је у ширем оквиру локалне црквено-школске општине.
Након атентата на краља Милана уведено је ванредно стање у Србији. Реакциона влада Владана Ђорђевића забранила је радничка друштва 1899. године, а самим тим престао је и рад њихових читаоница.

Почетак 20. века
У првој деценији 20. века долази до интензивнијег рада на унапређењу библиотекарства у Србији. Мајским превратом, 1903. године,
књига поново бива популарисана, и оснивају се радничке читаонице. У
то време социјалистички покрет у Србији имао је развијену издавачку
делатност. Социјалистичка књижара из Београда снабдевала је радничке читаонице агитационом литературом. Осим наведене грађе, књижни
фонд радничких читаоница чинила су и дела: Чернишевског, Толстоја,
Горког, Золе и других светских класика, као и књиге српских писаца.
Радничка читаоница у Ужицу формирана је 6. јула 1903. године на
оснивачкој скупштини, где је одлучено да ступи у Раднички савез Србије. Правилник је обавезивао чланове да уредно долазе на састанке и
предавања из области културе и политике. Право бирања руководства
имали су сви чланови, а могућност уласка у управу само пунолетни.
При њој је основано културно-уметничко друштво са хором и секцијом.
Као и раније читаонице, и ова је поред културно-просветне активности
18

Слободан Радовић. Ариљска библиотека (Пожега: Жиравац, 2002): 31‒32.
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и описмењавања радника, вршила и политичку агитацију. Тешкоће у
раду радничке читаонице у Ужицу наступиле су зато што је полиција
онемогућавала њене акције19 и због отворених напада послодаваца на
свако организовање радника. Њене чланове, социјалисте, третирали су
као велеиздајнике и рушиоце реда, што је многе раднике уплашило и
довело до престанка рада. Ипак, треба истаћи да је за време рада ова
читаоница допринела образовању и васпитању радника. Уз велику помоћ ужичке радничке читаонице дошло је и до поновног отварања Радничке читаонице у Пожеги (16. новембар 1903), која се углавном користила за политичко деловање. На почетку 20. века поново се оснива и
Радничка читаоница у Ариљу, али се не зна до када и како је радила.
Љубомир Давидовић, министар просвете, 1904. године Расписом
утиче на оснивање народних књижница при основним школама. Читаонице су подизане свуда по Србији, чак и у већим селима, а учитељи су
били први библиотекари и књигоноше.20 Правилима о народним књижницама, донетим те године, утврђени су главни задаци: да набављају
књиге и штампу, дају их члановима на коришћење и помажу опште
образовање. Нажалост, нису дуго опстајале.
Тражећи извор за прву библиотеку у Пријепољу морали смо поћи
од „Гајретове” читаонице. „Гајрет” је било друштво за економско и
културно подизање муслимана, основано у Сарајеву 1903. године. Имало је велики културно-просветни значај.21 Пододбор „Гајрета” у Пријепољу основан је 27. маја 1921. године, где је била смештена „Гајретова”
Једна од најзначајнијих акција радничке читаонице је организовање протестног збора у Ужицу, поводом сукоба радника и војске у Крагујевцу. Тог 18. јула 1904. године,
пред окупљеним члановима Читаонице и осталим грађанима, говорио је Димитрије
Туцовић.
20 Слободан Радовић. „Развојни пут школских библиотека у ужичком крају”, Ужички
зборник, бр. 11 (1982): 493‒503.
21 Издржавало се од чланарине, поклона, улазница за забаве и друге програме, добровољних прилога и завештања. Имало је фонд за помоћ сиромашнима, приређивало је
разне забаве, курсеве, предавања... Издавали су лист Гајрет, који је излазио два пута
месечно, ћирилицом и латиницом, од 1907. до 1941. Лист је доносио књижевне текстове, родољубиве и социјалне песме, позоришне комаде, чланке о прошлости муслимана, књизи, васпитању и образовању деце и жена.
19

И З П Р О Ш Л О С ТИ

КОРАК БИБЛИОТЕКЕ │ 16

читаоница која је била један од најважнијих циљева Друштва. Како је
недостајало простора за предавања, забаве и остала окупљања, дошло
се на идеју да се разни клубови и грађанске читаонице-кираетхане22
претворе у „Гајретове” читаонице, и тако оживи њихов рад.
Постоје наговештаји да је пре 1904. године постојала књижница
или читаоница у Пријепољу, али су нам извори непоуздани. Најпотпуније сведочанство о културном животу у Пријепољу и књижници, при
друштву „Свети Сава”, даје нам Димитрије Дико Зиндовић. Један листић из културне историје Пријепоља, његово је сећање написано поводом тридесетогодишњице Српског православног црквено-певачког
друштва „Свети Сава”. Између осталог, наводи да је ово друштво у
Пријепољу учинило много на просвећивању својих чланова и околине.
Основано је 1904. године с једном од главних идеја да своје чланове
друштвено-интелектуално образује. У том циљу оснива се друштвена
књижница. Најпре су књиге добијане на поклон од појединих чланова,
а затим је набављена целокупна библиотека Браће Јовановића из Панчева и неколико кола Српске књижевне задруге и Матице српске. Чланови су књиге добијали бесплатно, а они који нису били чланови морали су да плате пет крајцара месечно. Постојала је велика жеља за читањем и било је доста прочитаних књига. Закључујемо да су књижнице и
читаонице у овом периоду засниване на таласу политичких и социјалних идеја, а у милешевском крају више на родољубљу и просветним потребама.
Правила о оснивању прве златиборске књижнице и читаонице
усвојена су на Скупштини управе одржане 14. марта 1904. године у Чајетини. Прописано је да читаоница носи име „Златиборска читаоница”,
да има свој печат са истим називом и да је њено седиште у Чајетини.
Циљ оснивања ове читаонице био је да набавком књига, новина и других списа (књижевних, политичких и економских) унесе шира знања
међу Златиборце. Предвиђено је и на који начин ће се остварити ти циљеви: улозима чланова, добротвора, као и приређивањем забава у коО њима сазнајемо више из прилога Хазима Муфтића у часопису Гајрет, бр. 11
(1910): 176‒178.
22
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рист читаоничке касе. Чланови су могли бити сви српски грађани који
су имали грађанска права, али и странци. Били су дужни да бране част
и углед читаонице. Чланови би у случају болести добијали лекарски
надзор и помоћ у виду старања, уколико то није подразумевало велике
финансијске издатке. Нема података до када је радила прва златиборска
библиотека, али с обзиром на друштвене, економске и политичке прилике тога доба, сигурно је имала много проблема.
Са променом династија 1903. године радикали поново доминирају
над осталим странкама и у Бајиној Башти. Читаоница се оснива по други пут 1905. године, логично, као Радничка читаоница. Имала је социјално-политички, делом синдикални статус, а мање карактер културне
установе, за разлику од прве из 1874. која је имала углавном хуманитарну улогу. Основни циљ ове читаонице био је помагање члановима
(редовним, помажућим, као и симпатизерима и сарадницима) на подизању „нивоа класне свести радништва” и прикупљању материјалне помоћи за своје чланство.23 Водила је рачуна о својим члановима, организовала предавања за њих, решавала разне проблеме, старала се о њиховом економском положају, одржавала курсеве политичког садржаја, али
и забаве.
И поред потешкоћа и кризе Читаонице 1906/1907. године, већ наредне године страсти су се стишале и све је дошло на своје место. Јосиф Требињац успешно је контролисао рад читаонице и приближио је
идејама Српске социјалдемократске партије.24 Из Читаонице су се обављале многе активности, акције, као и координација у пружању помоћи
сиромашним и оболелим радницима. Са овог места потекле су многе
значајне идеје за напредак Бајине Баште. Мада је Читаоница требало да
буде културно-просветна установа која ради на описмењавању народа,
може се рећи да је била више информативни центар. Уз то је имала изДобривоје Мрдаковић, Сто тридесет година читаонице и библиотеке у Бајиној Башти: 1974–2004 (Бајина Башта: Библиотека „Милош Требињац”, 2004): 47.
24 Након ангажовања социјалдемократа и студента филозофије Милоша Требињца и
њиховог иступања на политичку сцену Србије дошло се до оснивања прве синдикалне
подружнице (опанчарских радника) 1910. године, а затим и оснивање огранка Социјалдемократске партије у Бајиној Башти 1911. године.
23
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весну политичку димензију. У њој су се рађале динамичне иницијативе.
Из једне од њих, 24. јула 1911. године, произишао је велики народни
збор,25 упркос противљењу власти. Читаоница, која је трајала између
1905. и 1912. године, гаси се по други пут.
Прибојско Читалиште је 1904. године премештено у објекат у црквеном власништву и постаје центар друштвеног живота. По ослобођењу Прибоја, новембра 1912. године, Читалиште постаје „Парохијска читаоница”.
Ужице као административни, културни и економски центар шире
околине (Ариљски, Златиборски, Пожешки, Рачански и Ужички срез), у
то време заостаје у привредном и културно-просветном развоју у односу на остала места у Србији. Током Првог светског рата књижни фонд
је уништен, просторије су биле затворене, те је Окружна књижница и
читаоница у Ужицу престала са радом.
Међу образованим људима постојала је оправдана идеја да се на
друштвено-економске и културно-просветне прилике мора деловати како би се унапредиле. Одбор Културне лиге у Ужицу, 9. новембра 1910.
године, у гимназијској згради оснива Окружну књижницу и читаоницу,
чији задатак је био да јавним предавањима и читањем шири образованост и упознаје грађане са приликама у српским и словенским земљама.
Управни одбор Књижнице, као и народни посланик прота Милан Ђурић, обратили су се Министарству просвете с молбом да се одреди извесна државна помоћ како би се Читаоница могла успешно развијати и
испунити циљ распростирања знања. Није познато да ли је помоћ добијена, као ни то како је библиотека радила, колико књига и корисника је
имала. Није постојао ниједан извештај Министарству просвете након
обнављања њеног рада 1910. године. Претпоставља се да није имала
Имао је за циљ да спречи покушај Народне скупштине да повуче Закон о радњама,
донет 1910. године, из даље употребе. Њиме су радницима били загарантовани повећање надница, право на недељни одмор, увођење десеточасовног радног времена итд.
У збору је присуствовало око 500 радника и сељака из околних села. Истакао се Милош Требињац, студент филозофије, чији говор су поздравили присутни. Његово име
данас носи градска библиотека у Бајиној Башти.
25
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статус државне установе. Социјални став чланова њеног Управног одбора био је такав да су Окружну књижницу и читаоницу осим чиновника, професора и трговаца, прихватили и радници.
Подстицајем Културне лиге Ужица, основане су библиотеке у: Пожеги, Јежевици, Субјелу, Годечеву, Крвавцима и Бајиној Башти, нешто
касније и у Ариљу. Током Првог светског рата књижни фонд Окружне
књижнице и читаонице у Ужицу уништен је, те је престала с радом.
Траг сјеничког читалишта у архивској грађи и историографској
литератури води нас до Стевана Антонијевића, управитеља српске школе у Сјеници, чијим ангажовањем је 1910. године основана Читаоница.
Српска држава је пружала подршку културно-просветним организацијама организацијама у Старој Србији под турском влашћу. Сјеничку библиотеку помогла је новчано и у књигама. О њеном деловању недостају
подаци све до Другог светског рата.
Златиборски
округ

Ужице

Књижнице и читаонице почетком 20. века
Радничка читаоница основана 6. јул 1903.
Окружна књижница и читаоница основана 1910.

Пожега

Радничка читаоница основана 16. новембар 1903.

Бајина Башта

Радничка читаоница основана 1905.

Прибој

Парохијска читаоница основана 1912.

Ариље

нема прецизан податак

Пријепоље

Књижница Српског црквено-певачког друштва „Свети Сава”
основана 1904.

Чајетина

Златиборска читаоница основана 1904.

Сјеница

Читаоница основана 1910.

Табела 2. Оснивање књижница и читаоница у Златиборском окруту почетком
20. века
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Период између два светска рата
Између два светска рата народне књижнице и читаонице осниване
су више захваљујући појединцима него држави. Полако се подизала
свест о значају књиге и библиотеке за један од најзаосталијих крајева у
тадашњој Југославији. Након ратова 1912–1918. године,26 уз економску
обнову опустошене земље, настале су повољније прилике за развој писмености, културе и самог библиотекарства. Ентузијазам младих доводи до препорода у сваком, па и културно-просветном сегменту. Оснивају се тзв. соколска и друга друштва, која почев од 1920. године, уз низ
активности покрећу и обнову или оснивање књижница са читаоницама.
У Бајиној Башти читаоница је по трећи пут обновљена 18. септембра
1920. године. Напокон је имала обележја културне установе с просветном мисијом, првенствено намењена младима. Добила је назив библиотека, иако је у годинама између два светска рата више имала улогу читаонице, у правом смислу те речи. Нема прецизних података где је била
смештена, нити када је тачно добила назив „Хаџи Мелентије”. Из сведочења старих Бајинобаштана, овај назив по први пут се појављује
1930/31. године. У оквиру библиотеке радиле су музичка, драмска и
фолклорна секција. Број чланова, књижни фонд и материјално стање
уопште, били су прескромни. Из извештаја о стању библиотека у Ужичком округу, упућеном Министарству просвете у Београду 14. јула 1930.
године, сазнајемо и то да је у целом Рачанском срезу радила само градска библиотека у Бајиној Башти. Јасно је да је оскудица у новчаним
средствима била примарни разлог престанка рада осталих читаоницабиблиотека, у овом срезу. Нажалост, почетни полет и занос младих трајао је само 2–3 године, те је ова библиотека таворила све до почетка
Другог светског рата, а за његово време ни градска библиотека, ни библиотеке при школама нису радиле. Немачка команда из Ваљева наредила је да се заплене и униште све књиге сумњиве садржине, које се затекну у тим објектима, што је учињено по хитном поступку. У том злочину
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страдали су и класици – дела која су била ван сваке прокомунистичке
или пронационалистичке идеологије.27
Грађанска читаоница „Напредак” у Пријепољу била је најбоља библиотека у Санџаку и трајала је од рата до рата, за разлику од других,
које су имале периоде рада и замирања. Из монографије Век библиотеке у Пријепољу 1904–2004. сазнајемо да су се у периоду између два
светска рата књижнице и читаонице овог краја, разликовале од осталих
кафана и механа по посетиоцима, и по томе што се у њима није служио
алкохол, већ чај, кафа и салеп. Месни одбор у Пријепољу упутио је
молбу разним књижарама да се овој књижници поклони известан број
књига, и у томе је донекле и успео. Књижница је изгорела у лето 1941.
као и књиге у њој, али је нешто књига и разнето.
Ипак, у овом међуратном периоду најважнија књижница у Пријепољу била је Гимназијска библиотека. Гимназија је почела са радом 3.
марта 1914. године, а отворена је Указом краља Петра Првог од 20. новембра 1913. године. Књижница је имала управу коју су чинили наставници и ученици. Професор који је водио књижницу – Милосав Пушоњић, ангажовао је одличне ученике да издају књиге и уређују књижницу.
За време Првог светског рат укупан фонд „Парохијске читаонице”
у Прибоју уништио је аустроугарски окупатор. По ослобођењу она ипак
наставља свој рад, али под окриљем прибојске цркве. Између два светска рата у Прибоју делује и огранак „Гајрета”, како смо већ навели муслиманског просветно-културног друштва, које је имало читаоницу о
којој немамо ближе информације.28
Обнова рада књижнице у Ужицу поклапа се са победом радничке
класе на општинским изборима 1920. године. Из непотпуних сећања савременика, имала је своје просторије, фонд од 1800 књига, примала актуелну периодику. Ускоро буржоазија започиње обрачун с радничким и реДобривоје Мрдаковић. Сто тридесет година читаонице и библиотеке у Бајиној Башти: 1974–2004 (Бајина Башта: Библиотека „Милош Требињац”, 2004): 67.
28 Раде Вучићевић. Библиотекарство западне Србије: (од 1835–2000. године) (Ужице:
Народна библиотека, 2013): 166‒167.
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волуционарним покретом, те издаје Закон о заштити државе 1921. године, што доводи до ликвидације ужичке комунистичке општине и престанка рада књижнице.
Одељење за народно просвећивање Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца било је доста активно на пољу ширења писмености. Указима, препорукама и саветима нарочито се залагало за оснивање народних књижница и читаоница, у градским и у сеоским срединама. Њихова
делатност била је организовање различитих курсева, посела и културних дешавања, с циљем да се потреба за књигом, читањем и просвећивањем измести из школских оквира и постане свакодневица што већег
броја становника.29 У Алманаху Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
1922. године, на страни 73, у рубрици Културне и просветне институције, наводи се да „у Србији постоје само три библиотеке, у Београду,
Нишу и Крагујевцу”.30 Ово Одељење је, због наведеног стања, 1924. године штампало Правила о народним књижницама и читаоницама, по
којима ће народне књижнице и читаонице по оснивању радити набавку
књига, часописа и новина, а све то по препоруци и одобрењу Одељења
за народно просвећивање при Министарству просвете, и давати их својим члановима на читање код куће. Осим тога, правила су налагала и
организовање аналфабетских течајева за неписмене, организовање посела у зимском периоду, приређивање домаћичких курсева за жене, одржавање предавања из чувања народног здравља и културног напретка,
чак и подизање властитих домова. Из наведеног се види да је држава поново усмерила пажњу на ширење просвете и културе путем библиотека.
У Ужицу је, најпре издвајањем Педагошког одељења при Гимназији 1919, затим оснивањем Државне мешовите учитељске школе
(1925), формирана и школска библиотека у новој школи.

Јасминка Ђурић. „Оснивање сеоских народних књижница и читаоница пожешког
краја у периоду између два светска рата”. Пожешки годишњак: часопис за историографију, културу и уметност 10, бр. 1 (2001): 105‒120.
30 Радован Зарић. Народна библиотека Пожега: Сто двадесет пет година (Пожега:
Народна библиотека Пожега, 1995): 61.
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Нововарошка читаоница настала је 1922. године као део Културно-уметничког друштва „Ђура Јакшић”, и то у време када је овај крај
био ослобођен од вишевековне турске и кратке аустроугарске окупације.
Након завођења Шестојануарске диктатуре 1929. године укинуто је. Као
Градска читаоница и књижница обновљено је неколико година касније,
да би након слома Краљевине Југославије поново престала с радом.31
Такође, при културно-просветним друштвима почеле су се отварати школске књижнице и народне читаонице. Априла 1925. настала је
Грађанска читаоница „Напредак” обједињавањем „Пријепољске читаонице”, Пријепољког омладинског друштва „Подмладак” и пријепољског
омладинског друштва „Слога”. Била је отворена за све грађане. Ова читаоница се до тридесетих година налазила у парохијској згради, која је
уступљена Хипотекарној банци, па је премештена у малу црквену кућу.
Описују је као скромно намештену, али уредну. Као зграда у којој је била читаоница помиње се и црквена кафана преко пута цркве, а о раду
читаонице сазнајемо из молбе учитеља Ђорђа Андоновића, председника Управног одбора Пријепољске читаонице, коју је 29. августа 1925.
године упутио поменутом Одељењу Министарства просвете. Неписменост је владала, што недостатком књига, што сиромаштвом, а професор
из Берана, Батрић Марјановић, указује на њу и на значај књиге, уочава
паланачку учмалост и испразан живот, као и оптерећеност прошлошћу:
„Могло би се рећи да је књига скупа и да се тешко до ње долази. То је
сурова истина, али, када би неко загледао колико се попије у нашим паланкама, а колико прокоцка, морао би доћи до закључка да ће и најскупљу књигу купити лако, као од шале”. Нешто касније, у једном чланку
под називом „Једна препорука” наилазимо на податке о пријепољским
читаоницама где, између осталог, пише да Грађанска читаоница има добро уређену читаоницу и богату јавну библиотеку, али да и међу најшколованијима нема жеље за читањем.32

Раде Вучићевић. Библиотекарство западне Србије: (од 1835–2000. године) (Ужице:
Народна библиотека, 2013): 112‒113.
32 Вујица Бојовић. Век библиотеке у Пријепољу: 1904–2004 (Пријепоље: Матична библиотека „Вук Караџић, 20005): 45‒46.
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Завођењем апсолутистичког режима краља Александра (1929) занемарен је рад на народном просвећивању, што доводи до културног осиромашења. Група ужичких студената, уз подршку професора и грађана, у
таквим условима формира Удружење студената ужичког и рудничког
краја, које оснива Народни универзитет, а убрзо потом и Народну књижницу и читаоницу. Одељење за просвету даје сагласност, 16. августа
1929. године, на предложена Правила Народне књижнице у Ужицу, а
Министарство просвете Краљевине СХС посебним решењем потврђује
њихов садржај. Најпре је била смештена у Кандића кафани, затим у просторијама Француског клуба – Житни трг, у кући Прљевића. Занимљиво
је да су по Правилу сви грађани Ужица и околине и свако лице које се
није одало „каквом пороку и неугледном животу” могли постати чланови. Ђаци и радници плаћали су чланарину 2, а остали 5 динара. У складу
са Правилима, читаоница је радила на популарисању књиге и читања,
пружала помоћ књижницама у варошицама Округа ужичког и сеоским
књижницама (вршиле су размену књига, часописа и новина).33
У периоду између два рата у сеоским насељима осниване су народне књижнице и читаонице које су обављале функције и школских
библиотека, тј. школске библиотеке у селима биле су истовремено и народне библиотеке, једине библиотеке у тим насељима. Решењем Министарства просвете у Срезу ужичком, основане су народне књижнице и
читаонице у школским зградама и то у: Карану, Мачкату, Равнима, Рибашевини и Севојну. Све ове књижнице и читаонице имале су правила
рада, књиге и уписане чланове. Услови за рад сеоских читаоница били
су далеко тежи него у граду. Било је мало писмених људи, углавном сиромашних, без навике читања и без услова за читање, и такве читаонице могле су опстати само захваљујући ентузијазму учитеља или помоћи
школског одбора.
Култура је у наш крај пристизала споро и тешко. Бановински пут
који је пролазио кроз средиште среза Дринске бановине могле су да користе само две, три општине, а тај пут је био једина веза са светом. Банска управа је годишњим буџетом предвиђала посебан фонд за помагање
Стеван Игњић. „Ужичко читалиште 1856–1941”. У Народна библиотека Ужице:
1856–2006: 150 година постојања. Гл. ур. Иван Ршумовић (Ужице: Народна библиотека, 2006): 35‒37.
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народних књижница ‒ у књигама и новцу, а документа доказују да су се
у књижнице и читаонице достављале књиге као поклон купљен банским новцем.
Статистички подаци Дринске бановине и извештај школског надзорника из 1931. године, говоре да је у бившем Ужичком округу по срезовима било народних књижница и читаоница основаних у:
- Ужичком (Каран 1921; Мачкат 1925; Равни и Рибашевина 1926;
Ужице, Севојно и Крвавци 1929);
- Пожешком (Горобиље 1930; Здравчићи 1932; Табановићи 1921;
Пожега, Д. Добриња, Јежевица, Каменица, нема податак);
- Ариљском (Ариље и Добраче 1921; Крушчица нема податак);
- Златиборском (Негбина 1922; Мокра Гора 1923; Гостиље 1924;
Чајетина 1925; Сирогојно 1926; Љубиш 1928);
- Рачанском (Бајина Башта 1920).
Забележено је да је Књижница у Севојну имала 43 књиге и 25 чланова, у Рибашевини 206 књига и 30 чланова, у Равнима 90 књига и 48
чланова, у Карану 41 књига и 40 чланова и у Крвавцима 105 књига и 50
чланова.
Захваљујући ангажовању културних посленика, нарочито просветних радника, учињен је значајан помак у оснивању књижница и читаоница. Запажа се такође да књижни фонд читаоница није могао да задовољи потребе грађана. Рецимо, 1931. године у Ужицу живи 7481 становник, а књижница располаже са 600 књига. У оквиру Народне читаонице у Ужицу радио је и Народни универзитет, који је повремено организовао предавања из области културе, науке, здравства и пољопривреде, не само у Ужицу већ и у: Бајиној Башти, Пожеги, Чајетини и Ариљу. Осим тога, читаоница помаже Клубу младих књижевника у окупљању талентованих младих писаца и приређује ликовне изложбе ликовним ствараоцима. Захваљујући наведеним активностима повећао се
број чланова читаонице и књижнице. Књиге су издаване два пута седмично, средом и недељом.
У пожешком крају бележи се изузетан културни замах тридесетих
година 20. века. Оснивају се народне књижнице у селима, а за њих 14
сачувана је архивска грађа:
- Табановићи – Податке о овој Књижници црпимо из две молбе
Министарству просвете 1939/40, за донацију књига и финансијску по-
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моћ за завршетак радова на Просветном дому. У овим молбама наводи
се да Књижница постоји од 1921. године, броји 111 чланова од којих је
80 активних читача, као и то да постојећи књижни фонд не може да задовољи њихове потребе;
- Висибаба – Покушај да се оснује, маја 1939. године као Задружна књижница и читаоница при Земљорадничкој набављачкој и продавачкој задрузи грађана општине висибабачке, пропао је због извесних
несугласица међу оснивачима Књижнице. У овом селу народна књижница биће основана тек после Другог светског рата;
- Глумач – По Р. Зарићу основана још 1929. године. Из школе је
пренета у Задружни дом, а 1935. године имала је фонд од 600 књига;
- Годовик – Народна књижница и читаоница „Напредак” основана
је 1933, а 1937. године обновила своју делатност, јер од оснивања до
обнављања није имала никаквих активности. Статистички подаци показују да је 1938. године имала 141 члана и знатан приход, што значи да
је добро радила, упркос превирањима у Управном и Надзорном одбору.
При њој је постојала и позоришна трупа. Податак да је 1940. године из
књижнице искључено 86 чланова, због неизмирења дуга за чланарину,
говори да је имала значајне финансијске тешкоће у раду. Радови на изградњи Просветно-културног дома „Свети Сава”, које је покренуо
Управни одбор годовичке Књижнице, прекинуо је Други светски рат;
- Гојна Гора – Народна књижница и читаоница основана у марту
1940. године у школској згради и имала 106 књига у фонду;
- Гугаљ – Постојао је покушај оснивања Пољопривредне књижнице и читаонице у овом селу децембра 1939. године, али поуздан податак
о одобрењу за рад немамо;
- Здравчићи – Пољопривредна књижница и читаоница радила је
од фебруара 1932. године при Земљорадничкој задрузи. Месечним улогом чланства од 1 динара набављане су књиге. Позоришна трупа
„Здравчићани” била је у саставу Књижнице којој је остављала 15% свог
прихода. Изјаве савременика сведоче о богатом књижном фонду (око
1000 примерака), већином из пољопривреде;
- Каленићи – Основана 1933. године у школском простору. Управитељ основне школе 1939/40. у свом извештају наводи да је да је имала 90
књига, 42 члана, 25 читалаца, 3 предавања и 2 приредбе, као и да је 30
књига добила на поклон од надлежног министарства;
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- Милићево Село – Народна књижница и читаоница „Расвит” основана је у марту 1939. године када је уписано 55 чланова. Управни одбор
чинили су земљорадници овог села, док је благајну водио учитељ. У њој
су, као и у другим сеоским књижницама тог доба, одржаване забаве. Следеће године имала је 138 књига и часописа, а број чланова се увећао за 10;
- Прилипац – Основана 1932. године и радила до Другог светског
рата;
- Роге – Ова пољопривредна књижница и читаоница радила је од
1933. године у школској згради и имала је собу за читање. За годину дана сакупила је 25 чланова, 574 књиге белетристике и пољопривредне
литературе. Примала је чак 8 листова и новина (Тежак, Пчеларски гласник, Земљорадничку задругу, Пољопривредни гласник, Пољопривредне
новине, Народно коло, Хришћанску заједницу и Народни напредак);
- Папратиште – Ова задружна књижница основана августа 1936. године, након две године рада имала је 34 члана – читаоца, 295 књига и организоване две приредбе. Занимљиво је да 1939. године ова књижница
није наплаћивала чланарину корисницима (улог) јер су имали довољан
број књига за читање, а град им је уништио летину, тј. сав годишњи приход;
- Сврачково – Народна књижница и читаоница „Зора” започела је
рад са 15 књига децембра 1939. године, а касније фонд формирала од
поклона. Налазила се при основној школи и имала је собу за читање.
- Средња Добриња – Већ смо навели када је основана, а да је у
овом периоду радила сазнајемо на основу извештаја Министарства просвете из маја 1940. године у коме се јој одобрава поклон од 30 књига.
Оснивањем ових читаоница и књижница тежило се организованом
деловању на пољу образовања и културе.34
Анонимни писац у Ужичком гласу, 12. септембра 1936. године
констатује да је рад Књижнице и читаонице скоро у потпуности занемарен, да нема својих просторија за рад и да је књижни фонд прескроман,
што је потврђено на годишњој конференцији Народне књижнице и читаонице 4. октобра исте године. Власти су установиле везу КПЈ са Народном књижницом и читаоницом у Ужицу. Након масовних хапшења
Ђурић, Јасминка. „Оснивање сеоских народних књижница и читаоница пожешког
краја у периоду између два светска рата”. Пожешки годишњак: часопис за историографију, културу и уметност 10, бр. 1 (2001): 105‒120.
34
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чланова, градско поглаварство јој је забранило рад. Године 1938, при
дописништву Радничке коморе у Ужицу, отворена је Радничка књижница, чији већи део фонда чине марксистичка литература и белетристика. Она је одиграла значајну улогу у културно-просветном уздизању,
као и у идеолошком изграђивању чланова УРС – синдиката, и чланова
КПЈ. Полиција је убрзо увидела да иза Народне књижнице стоји забрањена КПЈ, па је марксистичка литература прикривена.
Поред свих тешкоћа кроз које је пролазила, од оснивања до Другог светског рата, суочена с недостатком просторија за рад, сиромашним књижним фондом, Народна библиотека у Ужицу опстајала је и
развијала се у складу са друштвено-економским и политичким условима. У ратном вихору нестали су целокупан књижни фонд, као и записници и архива Народне библиотеке. Истрајавала је у борби за афирмацију културе и ширењу просвете у, како смо помињали, релативно заосталом крају у времену о коме говоримо.35
Пред Други светски рат Читаоница у Пријепољу оживела је захваљујући Бранку Радичевићу, професору Гимназије, Миши Цвијовићу,
Данилу Пурићу и Ахми Шеховићу. Наиме, након што је комунистичка
партија преузела контролу над њом, користивши је као покриће за илегалан рад, Читаоница је, и поред солидног фонда због незаинтересованости управе за њен рад, дотакла само дно. Стање учмалости трајало је
до 1938. године, када је Бранко Радичевић дао идеју за преокрет у раду
Читаонице. Од издавачких кућа као што су: „Нолит”, „Епоха”, „Српска
књижевна задруга” и сл., набављен је нови фонд књига. Прикупљани су
прилози у књигама, чланство се редовно плаћало и повећао се број чланова. Сакупљале су се књиге које годинама нису биле враћене... Читаоница је најзад обављала своју праву функцију ‒ просветитељску. Бранко Радичевић постао је управник градске библиотеке и читаонице, и као
такав наручивао је књиге за које се до тада није чуло – дела Максима
Горког, Травена, Џека Лондона. Књиге су се читале, а о њима се, на
Бранков предлог, дискутовало у групи. Тако је настала прва читалачка
група, која је обухватала више ученика. У штрајку који је настао поводом Бранковог хапшења 1937. године, најактивнији су били чланови
ових група, као и ученици који су се окупљали око библиотеке. Чланови појединих група, који су се окупљали ради читања, често би се скриСтеван Игњић. „Ужичко читалиште 1856–1941”. У Народна библиотека Ужице:
1856–2006: 150 година постојања. Гл. ур. Иван Ршумовић (Ужице: Народна библиотека, 2006): 42‒43.
35
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вали да их полиција не нађе и не казни. Књиге које су доношене сеоској
омладини у Дивцима сакривали су по разним местима – рернама, дрвећу, шталама, кошницама... Ово тајно читање, настало због политике и
идеологије, било је супротно принципима библиотеке. Књиге које су
сматране реакционарним и назадним биле би уништене.
У Великој Жупи је, у лето 1939. године, основана Подружница задружне омладине. Књиге су набављане од чланарине, прилога и помоћи
из Пријепоља. Тако формирана читаоница окупљала је чланове који су
у њој учили, читали штампу, држали предавања, а набавили су и радио,
шах и фудбалску лопту ради разоноде. Читаоницом је руководио Љубо
Потежица, а била је смештена у Досковића кући. Имала је већи број
књига, које су се могле читати кући. Жандармерија је покушавала да
прекине рад читаонице, а решењем министра унутрашњих дела, крајем
1940. године забрањен је рад задружних подружница и читаоница Задружног савеза Југославије. Књиге нису сачуване.
Подружница задружне омладине основана је и у Страњанима у
лето 1939. године. Имала је и читаоницу. Чланови су се обично увече
окупљали, најчешће недељом, читали и причали о прочитаним књигама. Библиотека је била смештена у старој и напуштеној кући Давида
Мандића, 50 метара од пута, па су жандарми ретко долазили. Још током
рата осниване су културне групе, које су давале приредбе и песмама
пропагирале циљеве партизанске групе.36
Треба поменути и то да је за време Другог светског рата, за време
трајања Ужичке републике 1941. године, било покушаја организовања
јавног живота, па и књижнице. Књиге су биле смештене у Малој сали
Соколског дома до пада Ужичке републике. Партизани су 7. новембра
1941. тек отворену књижницу затворили, желећи да обележе годишњицу
Октобарске комунистичке револуције.
Током Другог светског рата библиотечки фонд у Златиборском
округу, као и у другим крајевима Србије, углавном је уништен.

Вујица Бојовић. Век библиотеке у Пријепољу: 1904–2004 (Пријепоље: Матична библиотека „Вук Караџић”, 2005): 77‒78.
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Народне књижнице и читаонице између 2 светска рата
Народна књижница и читаоница обновљена 1920,
ликвидирана 1921.

Ужице

Библиотека Државне мешовите учитељске школе основана
1925.
Народна књижница и читаоница основана 1929.
Радничка књижница основана 1938.
Књижница отворена 1941. и затворена исте године

Каран

Обновљена 1921.

Мачкат

Основана 1925.

Равни, Рибашевина

Основане 1926.

Крвавци, Севојно

Основане 1929.

Пожега

Обновљена у трећој деценији 20. века

Средња Добриња

Радила 1940.

Горобиље

Основана 1930.

Здравчићи

Пољопривредна књижница и читаоница основана 1932.

Јежевица, Каменица

Радиле 1931.

Табановићи

Основана 1921.

Глумач

Основана 1929.

Годовик

Народна књижница и читаоница „Напредак“ 1933, обновила рад 1937.

Висибаба

Покушај оснивања Задружне књижнице и читаонице 1939.

Гојна Гора

Основана 1940, угашена 1941.

Гугаљ

Покушај оснивања пољопривредне књижница 1939.

Каленићи

Народна књижница и читаоница основана у ОШ 1933.

Милићево Село

Народна књижница и читаоница „Расвит“ основана 1939.

Прилипац

Основана 1939.

Роге

Пољопривредна књижница и читаоница у школској згради
основана 1933.

Папратиште

Задружна књижница основана 1936, затворена 1941.

Сврачково

Народна књижница и читаоница „Зора“ основана при ОШ
1939.

И З П Р О Ш Л О С ТИ

КОРАК БИБЛИОТЕКЕ │ 31

Бајина Башта

Библиотека „Хаџи Мелентије“ основана 1920.

Прибој

Након 1. св. рата наставља рад под окриљем прибојске цркве

Ариље

Народна књижница и читаоница основана 1921.

Добраче

Основана 1921.

Крушчица

Не зна се када је основана, радила 1931.
Гајретова читаоница основана 1921.

Пријепоље

Грађанска читаоница „Напредак“ радила од 1. до 2. св.
рата
Гимназијска књижница основана 1914.

Велика Жупа

Подружница задружне омладине основана 1939–1940.

Страњани

Подружница задружне омладине основана 1939.

Чајетина

Обновљена 1925.

Негбина

Основана 1922.

Мокра Гора

Основана 1923.

Гостиље

Основана 1924.

Сирогојно

Основана 1926.

Љубиш

Основана 1928.
Читаоница основана 1922, затворена 1929.

Нова Варош

Градска читаоница и књижница обновљена неколико година касније, радила до слома Краљевине Југославије

Табела 3. Народне књижнице и читаонице у Златиборском округу између два
светска рата

Закључак
Настала у сложеним политичким, економским и културним приликама земље, читалишта су одиграла значајну улогу и помогла њен
културни препород. Радећи упоредо на просвећивању народа и очувању
народног језика и културне баштине, допринела су развијању националне свести на основама нашег аутентичног националног идентитета.
Оснивање читалишта (читаоница) у данашњем Златиборском
округу у 19. веку карактерише приватна иницијатива добровољно оку-
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пљених образованих грађана, чији је циљ био оснивање читалишта ради заједничке набавке, читања новина, међусобног дружења и размене
идеја. Као институције у којима се негује народни језик, њихов просветитељски значај у том периоду је неоспоран. У тадашњих 9 основаних
библиотека у округу, уобичајене образовне активности биле су вечерње
школе и курсеви за описмењавање. Библиотекарство Златиборског
округа тада, а и касније, не заостаје за осталим крајевима Србије.
Крајем 19. века ове установе морале су се прилагодити новим социјалним и економским приликама – демократизацији друштвеног живота, а уз то и вишем нивоу писмености, настанку нових (научних,
школских, радничких и других) библиотека. Читалишта су окупљала и
информисала људе. Радничка удружења оснивају своје читаонице и
књижнице у којима су организована разна предавања, забаве, дружења.
За време свог рада ова читаоница допринела је образовању и васпитању
радника. Уз велику помоћ ужичке радничке читаонице дошло је и до
поновног отварања читаоница у округу.
Почетком 20. века књижнице и читаонице Златиборског округа,
као и у већем делу земље, засниване су на таласу политичких и социјалних идеја, док у милешевском крају више на родољубљу и просветним
потребама. Постојало је 8 књижница и читаоница у којима се предавањима и читањем шири образованост и грађани упознају са приликама у
српским и словенским земљама.
Између два светска рата осниване су школске библиотеке у селима које су истовремено вршиле функцију и народних библиотека. Држава поново усмерава пажњу на ширење просвете и културе путем библиотека, организовањем курсева и забавних садржаја. У овом периоду
у Златиборском округу радило је чак 37 библиотека.
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Librarianship of the District of Zlatibor from its appearance until the Second World War

Summary: Historically, according to the period of time when libraries appeared in the world, they are much older than reading rooms. In our country,
the forerunner of libraries are reading rooms, and they first appeared much
later in comparison with Europe. Gradually and argumentatively, the work
presents political, social and economic factors which influenced their appearance, development and duration depending on circumstances in Europe –
Serbia – today's Zlatibor district, as there is a cause-and-effect connection
between them. The period that the work covers is 100 years (1845–1945),
and it is divided into three periods: 19th and 20th century and the period between two World Wars. In this period of time national libraries developed in
the municipality of Užice, Arilje, Bajina Bašta and Prijepolje. They were
mostly founded on the initiative of educated individuals or groups of that time, as well as by decrees and recommendations of authorized ministry.
Apart from cultural and educational activities and literacy teaching, these institutions were often engaged in political agitation. In the cultural history of
Serbia, and especially in the district of Zlatibor, they occupy a prominant position.
Key words: reading room, libraries, Serbia, the district of Zlatibor, cultural
history, literacy teaching
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Владислав Веселиновић Тмуша: међуратни писац
драмских комада
Сажетак: Владислав Веселиновић Тмуша (Пријепоље, 1888 – Сарајево, 1954),
плодан и жанровски разноврстан писац између два рата, код својих
савременика, задобио је највећу пажњу својим драмским текстовима. И
накнадно тумачење Тмушиног књижевног опуса највише се бавило Тмушом
као драмским писцем. Најплоднији период Тмушиног књижевног стварања
(1920–1939) обележен је писањем и извођењем његових драма у Народном
позоришту у Сарајеву, за које је посебно био везан, као и у другим мањим
позориштима у Босни, Црној Гори и Македонији. Највећу пажњу, већи број
извођења у позориштима, имала је драма „Шефка Хасанова”. Овај текст се
због свега тога и бави драмским стваралаштвом Владислава Веселиновића
Тмуше, с намером да се додатно афирмише завичајни писац пријепољског
краја између два рата. Тмуша је део свог драмског стваралаштва објавио, а
доста тога је у рукопису.
Кључне речи: Владислав Веселиновић Тмуша, драме, „Шефка Хасанов”
(„Хасанагиница”).

Увод
Владислав Веселиновић Тмуша је рођен у
Пријепољу 20. новембра 1888. године, од оца Петра
Тмушића1 и мајке Христине, који су имали још два
сина (Душана и Вукосава) и три кћери. Породично
Један огранак Тмушића узео је презиме Вукосављевић. Генеологија породице
Тмушић и Вукосављевић казује нам да су Владислав и Сретен Вукосављевић веома
близак род.
1
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презиме узео је по прадеди Веселину, из Сопотнице,2 а књижевно по
племену Тмуше из кога потичу. Основну школу је завршио у
Пријепољу,3 нижу гимназију (1901–1905) у Пљевљима.
По завршетку Гимназије у Пљевљима, службује као финансијски
службеник у Пријепољу, а затим у Скопљу. Од 1926. године живи и
ради у Сарајеву, као чиновник у Аграрном одсеку Дринске бановине, а
од 1945. до 1948. године ради у Аграрној комисији Народне Републике
Босне и Херцеговине. Пензионисан је у Сарајеву, 1948. године, са
признатим стажом од 1907. године и својством књижевника од 1919.
године.
Био је ожењен Анком Антуновић, с којом је имао два сина и три
кћери. На почетку Првог светског рата, као поданик Краљевине Србије,
интерниран је с породицом у Арад, тада у Мађарској, а 1941. године
окупаторске власти су га отпустиле с посла, а сина Здравка одвеле у
Јасеновац. Умро је у Сарајеву 30. марта 1954. године.

Село код Пријепоља.
Тмуша није прекидао везе са завичајем, а у његов стан у Сарајеву долазили су
Пријепољци, као Владимир Перић или Џанко Чузовић. У аутобиографском фрагменту
романа „Пред буру” (Вечити пламен) описује сећања на детињство, Жупу и
Сопотницу, Сарајевски атентат 1914. године и страдање Срба.
2
3
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Тмуша је био члан Удружења југословенских драмских аутора
(1921); један од оснивача Драмског аматерског клуба (ДАК) у Сарајеву;
секретар Народног позоришта у Сарајеву (1925–1926), у време када је
његов управник био Бранислав Нушић; уређивао је часопис Народно
позориште, званични орган ове установе; био члан удружења Групе
сарајевских књижевника од њеног оснивања, са Исаком Самоковлијом,
Марком Марковићем, Боривојем Јевтићем и другима (1928).

Тмуша: поново у Пријепољу
Тмуша је плодан књижевни стваралац, писао
је: песме, приповетке, хумореске, драме, путописе,
мемоарску кратку прозу, есеје, чланке, књижевне
осврте, драмске критике, чак се бавио и
преводилаштвом са француског, немачког, турског
и мађарског. Био је сарадник бројних листова и
часописа, где је објављивао своје песме, приче и
есеје, као и драмске текстове. Најзначајнији
Тмушин допринос нашој књижевности је у
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области драмског стваралаштва. Мноштво драма, актовки и комедија
објавио је у часописима, а многе су нештампане4 остале у његовој
књижевној оставштини која се чува у Музеју књижевности и
позоришне умјетности Босне и Херцеговине у Сарајеву и Библиотеци
„Вук Караџић” у Пријепољу.
Но, без обзира на тако
богат и разноврстан књижевни
рад, Владислав Веселиновић
Тмуша данас је познат само
истраживачима
позоришног
живота између два рата.
Сећања
на
Владислава
Веселиновића
Тмушу
су
избледела, нестао је са позоришне сцене и из видика читалаца,
неправедно је пао у заборав. Подаци о њему могу се наћи у историјама
књижевности и позоришта између два светска рата у Босни и
Херцеговини, позоришним музејима и белешкама у штампи тога
времена. Нису утврђени ни сви псеудоними које је користио, поред Вл.
Петров, Зулмет, Вајле Зефирић, Петрониус, Адис. А био је међу
најизвођенијим писцима на аматерским сценама, од Хрватске до
Македоније. О њему се углавном писало узгредно и пригодно, најчешће
поводом извођења његових драма, као писцу за аматерска позоришта.
Изузетак је покушај пишчевог пријатеља, професора Жарка Илића, да
целовито представи Тмушин живот и дело”. 5

Од обимнијих, нештампаних и вероватно неиграних драма, пажњу завређују
родољубива драма у пет чинова „Груда земље” и сатирична комедија у четири чина
„Демионосове фигуре” или проширена варијанта „Љубавни комедијанти”, као оштра
друштвена сатира слична Нушићевом „Мистер Долару”.
5 Владислав Веселиновић Тмуша, Последња радост – Избор из прозног
стваралаштва. прир. Вујица Бојовић (Пријепоље: Библиотека „Вук Караџић”, 2015):
3.
4
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Оцене у тадашњој критици крећу се
од негирања сваке вредности до
неумерених похвала, са повременим
неспоразумима. Као што се то често
дешава, био је популарнији и игранији
него што је добијао признања од
књижевне критике.
Библиотека „Вук Караџић” 6 у
Пријепољу, у стандарду својих послова,
осамдесетих година је кренула у потрагу
за књижевном грађом овог ретког и
драгоценог књижевног ствараоца између два рата, нарочито за ову малу
средину. С намером да, пре свега, за свој завичајни 7 фонд прикупи
Тмушине књижевне радове (штампане, али и тако посебно велики
рукописни материјал необјављених дела), Библиотека је успешно,
захваљујући агажману тадашњег управника и библиотекара, професора
књижевности и песника Вујице Бојовића,8 крајем осамдесетих (дакле
Значајан корак у расветљавању и упознавање, локалне и шире књижевне јавности, са
списатељском појавом каква је Владислав Веселиновић ‒ Тмуша, библиотека у
Пријепољу је учинила организујући Разговоре о књижевном делу Владислава
Веселиновића Тмуше, 29. и 30. септембра 1988. године. На скупу су учествовали, па да
кажемо, у том времену ретки познаваоци Тмушиног опуса: др Јосип Лешић, мр
Гордана Музаферија, др Војислав Максимовић, мр Љиљана Пешикан Љуштановић,
Јован Љуштановић и Вујица Бојовић. Скупу су присутвовали Срећко Веселиновић и
Нада Милошевић (син и кћерка Владислава Веселиновића Тмуше који су живели у
Сарајеву).
7 И надасве, у Тмушиној литератури присутан је његов завичај, Пријепоље. Везаност
аутора за завичај може потврдити и обавештење уз прво издање Шефке Хасанове:
„Сва одобрења и дозволе даје искључиво Михајло А. Досковић. Пријепоље, (Србија)”.
8
Вујица Бојовић (1942‒2016), професор југословенске књижевности и
јужнословенских језика, виши библиотекар, песник. Од 1980. до 1989. године
директор матичне библиотеке „Вук Караџић” у Пријепољу, од 1989. до пензионисања
2005. године библиотекар у завичајном одељењу. Посвећено се бавио прикупљањем и
расветљавањем књижевног дела Владислава Веселиновића Тмуше. Аутор књиге „Век
библиотеке у Пријепољу” (2005) и приређивач књиге: Владислав Веселиновић
Тмуша. Последња радост – Избор из прозног стваралаштва (Пријепоље: Библиотека
„Вук Караџић”, 2015). С посебним пијететом, поштовањем и захвалношћу за све што
6
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трагање и прикупљање је трајало деценију), дошла у посед свих
штампаних примерака разноврсног књижевног опуса. Преузела је богат
рукописни материјал од породице, као и објављене текстове, песме,
приче, драмске текстове, есеје, критике и друге писане изражаје В. В.
Тмуше у тадашњој штампи.
Овај скуп био је добра платформа за развијање идеје и послова
који су се континуирано и плански спроводили како би се што
оптималније, и како доликује, расветлио књижевни опус В. В. Тмуше.9

Тмуша: драмски опус
Народно позориште у Сарајеву има посебну улогу у Тмушином
животу. Посебно, се истиче важност како је доживео да се његова
драма игра на тој сцени. То ће се десити за време управе Бранислава
је урадио за библиотекарство и културу овог краја, посвећујем овај рад мом
деценијском колеги Вујици Бојовићу.
9 Један од резултата је и поменута књига Владислав Веселиновић Тмуша. Последња
радост – Избор из прозног стваралаштва (Пријепоље: Библиотека „Вук Караџић”,
2015), коју је приредио Вујица Бојовић.
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Нушића, што свакако указује да је Тмуша успевао да искорачи из
просечности. Народно позориште у Сарајеву, писмено (18. 6. 1925), у
потпису управник Бранислав Нушић, обавештава Владислава
Веселиновића Тмушу: Овој Управи је част известити Вас, да је Ваш
комад „Шефка хасанова” примљен и стављен на репертоар, те да ће
се већ почетком идуће сезоне извести на овдашњој позорници,
изузевши случај „вис мајор”.
„Међутим, иако је написао преко тридесет драмских текстова, сем
„Шефке Хасанове”, која је приказана (23. 5. 1926) за вријеме управе
Бранислава Нушића, и на Нушићеву иницијативу и двије једночинке
одигране у оквиру Драмске вечери „Групе сарајевских књижевника”
(„Комендијанти под маском” – 2. 5. 1933; „Двије мајке” – 7. 2. 1940),
све остало је завршило на позорницама аматерских друштава, или је
затурено међу корицама разних (сада већ заборављених) листова и
новена и то углавном оних хумористичких, намијењених искључиво
„лаком штиву” и забави”.10
Очито је, пратећи судбину Тмушиних драмских текстова, да је то
било тешко време за писце и позоришта. И утолико више фасцинира
Тмушина упорност и у писању драма и у његов ентузијазму да их неко
позориште изводи.11

Јосип Лешић. „Владислав Веселиновић Тмуша ‒ драмски писац” (рад изложен на
научном скупу посвећеном Владиславу Веселиновићу Тмуши – поводом
стогодишњице рођења, Пријепоље, 29–30. септембар, 1988): 3.
11 Сарајевски писци позоришних комада, због лошег третмана, организовали су 1937.
године Драмски аматерски клуб (ДАК), сачинили списак аутора и текстова и
разаслали их, по веома ниској цени (25–100 дин.) свим позориштима па и аматерским
и најмањим. На списку, Тмуша је имао највећи број драмских текстова (20).
10
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Публиковане, самостално као књижице или у часописима су
драме: „Шефка Хасанова: драма у четири чина” (Сарајево: „Босанска
пошта” Јосипа Бретлера, 1920); „Небојша: драмска епизода с предигром
и алегоријом” (Сарајево: Комисионо издање Књижаре Ј. Студничка и
др., 1920, прештампано из „Српске ријечи”); „Небојша: драмска
епизода с предигром и алегоријом” (Сарајево: Пишчево издање, 1920);
„Он и њих две: комедија у једном чину” (Сарајево: „Књига за народ” =
Дамјан Николић, 1926) (Библиотека „Народна позорница”, св. 2); „Сузе
у ветар: шала у једном чину” (Сарајево: „Књига за народ”, 1926)
(„Народна позорница”, св. 1); „Омербег Љубовић: драмска слика у
једном чину” (Сарајево: Књижара Јакше Кушана, 1927); „Свети Саво на
Мељаку: светосавски фрагмент у једном чину” (Сарајево: Књига за
народ, 1927) („Народна позорница”, св. 4); „Хасанагиница” („Шефка
Хасанова”): нова обрада: драма у четири чина (Сарајево: Књига за
народ, 1929) („Народна позорница”, св. 5); „Омербег Љубовић: драмска
слика из старије историје Босне” (Сарајево: Књига за народ, 1929?)
(„Народна позорница”, св. 3); „Омербег Љубовић: драмска слика у
једном чину из старије историје Босне” (Сарајево: Издавачка књижара
Јакша Кушан, 1933) (Библиотека „Мала позорница”, св. 3); „У колу
братства: народни комад у два чина с пјевањем из соколског живота на
селу” (Сарајево: пишчево издање, 1934).
Очито да су то била времена када се добрим делом од драмског
текста и позоришта очекивало да добро забави. Јер из поднаслова
драмских текстова већине аутора, а свакако и Тмушиних, стоји: драма,
драма у стиху, историјска драма, народни комад са певањем,
трагикомедија, комедија, шала, па чак и соколски комад. „У Босни и
Херцеговини између два рата, за потребе конфесионалних,
хуманитарних и културно-просветних друштава (Гајрет, Просвјета,
Сокол)”.12 И Тмуша је у својим комадима обрађивао теме које су
садржавале одређене патриотске или морализаторско-дидактичне
тенденције. То се најбоље види у драми „Небојша” (1920), која се
дефинише као пропагандни, родољубиви драмски ораторијум, који

12

Јосип Лешић, „Владислав Веселиновић Тмуша ‒ драмски писац”, 5.
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треба живе да подстакне да се сете погинулих, као и да пробуди
оптимизам у боље сутра. Тако, на том фону је и светосавски фрагмент у
једном чину „Свети сава на Мељаку” (1927), написан пригодно за
прославу Савиндана. Може се рећи да је Тмуша промовисао начела
соколског покрета: „У колу братства” (1934) и комад у два чина с
пјевањем из муслиманског соколског живота на селу „Соколбег”
(1936), само што су љубавни парови промијенили конфесионалну
припадност”.13

Цео Тмушин живот има изражену родољубиву црту, па су отуда
таквим идејама, прожети сви његови текстови: често је то
мелодрамски14 тон, помешан је фолклор и историја, наглашена је жеља
да се пошаље едукативна морализаторска порука. Једна од његових
најбољих драма са делом тих елемента је „Телал виче од јутра до

Исто.
Данас би то можда била и предност. Сем тога, Тмушин мелодрамски сензибилитет
као да је створен за савремену масовну културу. Данас би, можда, Тмуша био писац
популарних телевизијских серија. Неке од његових прича, ако би биле екранизоване,
изазивале би уздахе и сузе савременог гледалишта. Ето још једне културне копче
између дела Владислава Веселиновића Тмуше и савременог сензибилитета.
13
14
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мрака”15 (1933). Комад из историје Босне, драматизација истоимене
народне песме, о томе како је робињица Зумра, коју је паша хтео на
силу да узме, побегла из његовог конака и одвела са собом младог
хазнадара (чувара ризнице).
Од његовик комедија, где су
најзанимљиви кратки шаљиви призори
са елементима изненађења, ликови и
шаљиви дијалози са елементима
народног хумора сачуване су:
 „Мона Вана” (1920),
 „Послије пљуска пљусак”
(1920),
 „Сјаши ми с кола” (1921),
 „Страх од пунице” (1921),
 „Ах, те пунице” (1923),
 „Свастика” (1923),
 „Сузе у ветар” (1926),
 „Он и њих две” (1928).
Оне су намењене за одмор и забаву, подешене за аматерска
позоришта и више личе на скечеве него на стандардну драмску форму.

„Шефка Хасанова”
У Тмушином разноврсном драмском опусу посебно место
припада „Шефки Хасановој” („Хасанагиница”), односно његовом
„опсесивном, упорном и дуготрајном настојању (читаву једну деценију,
у неколико варијанти: 1920, 1926, 1929. у прози и стиху) да покуша
драмски обликовати познату народну баладу”. 16 Тмуша се заиста
упорно вртео око обликовања две варијанте обраде баладе.

На рукописној насловној страни пише: Телал виче, комад у 3 чина с певањем, из
старог Сарајева и Мостара.
16 Јосип Лешић. „Владислав Веселиновић ‒ Тмуша ‒ драмски писац”, 8.
15
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Прва варијанта писана је у стиху и објављена је 1920. године,
друга варијанта је настала шест година касније а у њој је стих преточен
у прозу. Управо у том новом облику, прозном, Тмушина „Шефка
Хасанова” изведена је у Народном позоришту у Сарајеву, 23. 6. 1926.
године, а исти текст је штампан 1929. године под насловом
„Хасанагиница ‒ Шефка Хасанова” и уз назнаку „нова обрада”.17 Оно
што је сигурно, у обе верзије драмског текста „Шефка Хасанова”,
Тмуша се строго придржава баладног тока догађаја, пратећи у
потпуности хронологију битних момената на плану сукоба.

Владислав Тмуша: Хасанагиница (Шефка Хасанова), Нова обрада, драма у 4 чина,
Исламска дионичка штампарија, Сарајево, 1929).
17
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Писмо о стављању на репертоар и плакат за „Шефку Хасанову”, Народно
позориште у Сарајеву, 1927. године

У четворочинској композицији, својим начином стварања драме и
разрешења сукоба, Тмуша чини да се баладни ток догађаја претвара у
драмски. То је означило искорак у односу на поимање карактера
„Хасанагинице”, чију је вољу и снагу писац паралисао све до самог
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краја драме. Шефка се успротивила устаљеним патријархалним
нормама и учинила корак који већ вековима прижељкује сваки
цивилизован човек у сусрету са баладом „Хасанагиница”, а „Владислав
Тмуша је тиме ефектно поентирао расплет оставши ипак вјеран
трагичном исходу, јер његова јунакиња такође умире, али не од бола
због растанка са дјететом у колијевци и мужеве грубе провокације, већ
од изненадног прилива нагле љубавне среће када сазнаје да је муж ипак
воли и када животом плаћа разрјешење кобног неспоразума”. 18
Уочава се потреба писца да уопшти време, простор и ликове и да
их све смести у прошлост. „Том утиску уопштености и неконкретности
време ‒ простор Тмушине драме посебно доприноси језик. Језик
народне песме и као лексика и као систем поетских изражајних
средстава несумњиво је изразито пробран, стилизован, онеобичен и
уздигнут у односу на говорни, али усклађен и нераскидиво повезан с
формом коју остварује и у којој се остварује”. 19
Све оно што смо изнели као карактеристике пишчевог стила у
приступу прераде баладе „Хасанагиница” у драмски текст „Шефка
Хасанова” мање више део је естетике и стила и целокупног Тмушиног
дела.
О Тмуши као драмском писцу, писали су тадашњи књижевни
критичари: Јован Кршић, Милош Јевтић и други.

Гордана Музаферија, „Инспиративни одјек бладае Хасанагиница у драмском дјелу
Владислава Веселиновића Тмуше” (рад изложен на научном скупу посвећеног
Владиславу Веселиновићу Тмуши – поводом стогодишњице рођења, Пријепоље, 29–
30. септембар, 1988): 3.
19 Љиљана Пешикан Љуштановић, Време ‒ простор Тмушине „Шефке Хасанове”. (рад
изложен на научном скупу посвећеног Владиславу Веселиновићу Тмуши – поводом
стогодишњице рођења, Пријепоље, 29–30. септембар, 1988): 4.
18
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1. Мона Вана / Владислав Тмуша // Листићи (Прилог „Народном
јединству”) (Сарајево). – I, бр. 37 (10. 9. 1920), стр. 354‒355
Једночинка.
2. Послије „Пљуска” прави пљусак: једно трагикомично збитије
иза кулиса једног позоришта / Владислав Тмуша // Листићи,
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ријеч (Сарајево). – II, 1920, 176, 2‒3, 178, 1‒2, 179, 1‒2, 180, 1‒2,
1831‒2, 190‒1, 191, 1‒2, 193, 2‒3.
4. Страх од пунице (По једној маџарској лакрдији) / Владислав
Тмуша //. – Палангар ‒ Оса (Сарајево). – III, бр. 30 (24.6. 1921),
стр. 2‒4.
5. Сјаши ми с кола: шала у једном чину / Владислав Тмуша //. –
Палангар ‒ Оса (Сарајево). – III, бр. 32‒34 (7. 7 ‒ 24. 8. 1921), 7
стр.
6. Нура Диздарева: одломак из првог чина / Владислав Тмуша //. –
Домовина (Сарајево). II, бр. 10‒11 (1921), стр. 2‒3.
7. Пољубите се!: шала у једном чину / Владислав Тмуша //. –
Забавник Илустрованог листа (Београд). – II, бр. 17 (28. 4. 1923),
стр. 1‒3. Потпис: Вајле Зефирић. Преко наслова руком написано:
Сузе у ветар.
8. Свастика: комедија у једном чину / Владислав Тмуша //. –
Забавник . (Сарајево). – I, бр. 16 (20. 10. 1923), стр. 1‒3. Портрет
писца.
Веселиновић Тмуша, Последња радост – Избор из прозног стваралаштва, 235; П. а
Оригинални текст Драмски текстови из наведене књиге под 15, 17, ауторка
преуредила за чланак.
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9. А, те пунице / Владислав Тмуша // Забавник (Сарајево). – I, бр.
21 (1923), стр. 2‒3. Једночинка – скеч, драматизована хумореска
Тако је некад било. Аутор потписан Владимир Тмуша!
10. Две мајке: драмски фрагменат у једном чину / Владислав Тмуша
//. – Змијање (Бања Лука). – I, бр. 1, 2 (1927), стр. 19‒30; 23‒29.
11. Он и њих две / Владислав Тмуша //. – Преглед (Сарајево). – I, бр.
25. (1927), стр. 13‒16.
12. Три зелена крина: драмска слика у једном чину из старије
историје. Босне / Владислав Тмуша // . – Гајрет (Сарајево). – XI,
1927, бр. 18, 273‒276, 19, 1293‒297.
13. Поп Јаков: светосавски фрагмент из доба Страдања и Надања /
Владислав Тмуша //. – Слобода (Сарајево). – II, 1927, стр.
498‒503.
14. Фатални костим: једна салонска и брачна идила / Владислав
Тмуша // . – Вечерња пошта (Сарајево). – бр. 1761, 2, 1762, 3
(1927).
15. Смрт племените Хасанагинице: драма у четири чина (нова
обрада) / Владислав Тмуша //. – Нови бехар (Сарајево). – III, бр.
2‒10 (15. V ‒ 19. IX 1929), 2, 27‒29, 3, 50‒51, 4, 60‒61, 5, 78‒80,
6, 97‒98, 7, 109‒111, 8, 124‒126, 9, 142‒144, 10, 159‒161.
16. Пашина робиња: одломак позоришног комада у 3 чина „Тела
виче” / Владислав Тмуша //. – Вечерња пошта (Сарајево). – IX,
бр. 2460 (1929), стр. 14.
17. Тако је некад било / Владислав Тмуша //. – Чичак (Сарајево). –
IV, бр. 103 (31. III 1953), 3 стр. Скеч, верзија „Ах, те пунице”.
18. Поп Јаков: (Одломак) / Владислав Тмуша// Пљеваљске новине,
Пљевља, 21/1991, 821 (1.2), 5. Са биљешком Милорада Јокнића.
236/237.
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Vladislav Veselinović Tmuša : a writter in period between
two wars
Summary: Vladislav Veselinovic Tmusa (Prijepolje, 1888 – Sarajevo,
1954), is a prolific and writter of different genres, a writter in period between
two wars. He gained the greatest attention with his dramatic texts with his
contemporaries. Later interpretation of Tmusa's dramatic cretaions, mostly
deal with him as a playwrighter. Tmusa's most prolific period of dramatic
creation (1920–1939), was marked by writing and performing his plays at
the National Theatre in Sarajevo, for which he was specifically bounded, as
well as in other smaller theaters in Bosnia, Montenegro and Macedonia. The
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greatest attention, a number of performances in theaters had drama „Šefka
Hasanova”. And because of all of it, this summary deals with Tmusa's
dramatic art, with the aim to popularize local history writer of Prijepolje,
between the two wars. A part of his dramatic art has been released, but a lot
of it is manuscripted.
Keywords: Vladislav Veselinovic Tmusa, drammas, „Šefka Hasanova”
(„Hasanaginica”)
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Биљана Ристовић
Народна библиотека Ужице, Ужице
lbiljana@biblioteka-uzice.rs

016:050/070.484(497.11)
027.022:050/070(497.11)

Серијске публикације на страним језицима у
Народној библиотеци Ужице
Сажетак: Сакупљање и чување серијских публикација на страним језицима у
Народној библиотеци Ужице старо је колико и сама Библиотека. Кроз писану
историју о Библиотеци могуће је пратити заступљеност серијских публикација на страним језицима у фондовима Библиотеке. Континуитет набавке ове литературе никада није прекинут, само се са развојем информационог друштва
променио облик, начин набавке и приступ страној периодици. Овај рад садржи наслове и библиографске податке штампаних серијских публикација на
страним језицима, који се могу пронаћи у фондовима Народне библиотеке
Ужице. На крају сваког библиографског описа следи годиште и број свеске
коју Народна библиотека Ужице поседује.
Кључне речи: серијске публикације на страним језицима, периодика, Народна библиотека Ужице, библиографија.

Историјски преглед
Сакупљање и чување серијских публикација на страним језицима
у Народној библиотеци Ужице старо је колико и сама Библиотека. Још
у Уставу Читалишта из 1856. године, када је Библиотека основана, под
ставком 14. наводи се да ће Читалиште „одма набавити... једне руске
новине или Oservatore triestiono, а по обстојатељству и стању прихода
моћи ће се још које стране новине набавити”.1
Колико је штампа била битна у датим историјским околностима,
тих далеких година, на крају 19. века, говори и податак да је Уставом

1

Устројење Читалишта вароши Ужица (Ужице: Народна библиотека, 1997): 6.
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Читалишта предвиђена набавка скоро свих дневних листова који су излазили у то време.
Читалиште је основано на иницијативу омладине из редова српског грађанства у Ужицу, које је у том периоду било етнички подељено
између бројнијих Муслимана и мањинских Срба.2 Српска интелигенција, која се тада школовала по Европи, била је носилац напредних идеја.
Период када је Читалиште основано било је повољно за развој
штампе у Србији, па су тада покренути листови и гласила, углавном политичких странака, а са развојем приватних предузећа покрећу се и
друге врсте часописа са забавним садржајима.3
Током 19. и на прелазу у 20. век Читалиште је са сваком новом
управом имало у плану набавку страних листова и штампе. Током 1880.
године наводи се да су „читаоци пратили стране новине и часописе, највише немачке и француске”.4 У том периоду просвећени Ужичани читали су Algemeine Zeitung, Pressa, Le Danible.
У Извештају Управе ужичке читаонице о њеном стању из 1880.
године, које потписују Јанићије Т. Манојловић, као председник читаонице и Добросав М. Ружић, као деловођа, наводи се да је читаоница од
страних новина, поред горе наведених, добијала и илустроване Лајпцишке новине, Tagblat и Našu slogu.5
Иако се не зна ко је све читао страну периодику, чињеница да је
она набављана у Читалишту, говори нам да је било заинтересованих
учених људи и за стручне наслове периодике, као што су Revue Univer-

Стеван Игњић. Ужичко Читалиште 1856‒1941 (Титово Ужице: Народна
библиотека „Едвард Кардељ”, 1983): 5.
3 Марина Лазовић; Мирјана Радовановић. Српска периодика Народне библиотеке
Смедерево (Смедерево: Народна библиотека, 2001): 13.
4 Стеван Игњић. Ужичко Читалиште 1856‒1941 (Титово Ужице: Народна
библиотека „Едвард Кардељ”, 1983): 20.
5 Исто, 58.
2
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sitaie, Zeitschrift fur Psihosofie und Pedagogik и још неколико страних часописа.6
Са праксом набавке серијских публикација наставило се и у периоду пред Први светски рат када Културна лига оснива Књижницу и читаоницу 1910. године, а одмах после одлуке о оснивању пристижу страни листови и часописи Ilustriete Zeitung, Illustration, као и Neue Freue
Presse и Matin.7
У тешким међуратним и ратним временима Библиотека је једва
успела да опстане, гашена је и отварана под новим именима, а тек после Другог светског рата континуирано је наставила са радом. У периоду након Другог светског рата одржан је континуитет набавке серијских публикација на страним језицима, кроз сарадњу Библиотеке и локалних предузећа, која су у складу са својим потребама набављала ону
врсту периодике на страним језицима неопходну за едукацију радника.
Интересовања знаменитих Ужичана за стране серијске публикације обликовала су фондове Народне библиотеке Ужице. Неки од њих
су своје легате поклонили Библиотеци и тако обогатили понуду серијских публикација на страним језицима изузетно ретким и значајним насловима. Тако је први и највећи донатор Милош Б. Јанковић (Ужице,
1885 – 1984, Београд), учитељ и педагошки радник, поклонио значајне
наслове углавном педагошке периодике на руском језику.8
Драгутин М. Прљевић (Ужице, 1903 – 1990, Београд) био је професор историје и преводилац са француског језика, тако да се у његовом легату може пронаћи вредна периодика на француском језику.9

Слободан Радовић. „Од Читаонице до Библиотеке”. Народна библиотека Ужице
1856‒2006, Гл. ур. Иван Ршумовић (Ужице: Народна библиотека Ужице, 2006): 59.
7 Слободан Радовић, „Од Читаонице до Библиотеке”. Народна библиотека Ужице
1856‒2006, Гл. ур. Иван Ршумовић (Ужице: Народна библиотека Ужице, 2006): 70.
8 Народна библиотека Ужице 1856‒2006, Гл. ур. Иван Ршумовић (Ужице: Народна
библиотека Ужице, 2006): 194.
9 Исто, 194.
6
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Време електронске Библиотеке донело је подизање нивоа квалитета избора и начина приступа информацијама. Библиотека преко КОБСОН-а (Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку) има
приступ великом броју иностраних научних часописа у пуном тексту.
Данас не постоји континуирана и планска набавка периодике на
страним језицима у штампаном облику. У фондовима Народне библиотеке Ужице ипак се може наћи штампана периодика на страним језицима,
и то су углавном поклони амбасада, међународних организација и појединаца. Библиотека чува часописе и новине на енглеском, француском,
руском и немачком језику који су у зависности од садржаја, године издавања и начина доласка у Библиотеку распоређени по фондовима.

Серијске публикација на страним језицима
Рад на тему Серијске публикације на страним језицима Народне
библиотеке Ужице садржи библиографске податке о штампаним серијским публикацијама на страним језицима, које се могу пронаћи у фондовима Народне библиотеке Ужице. Публикације су део фондова Завичајног одељења и легата, Одељења периодике, фонда књиге на страном
језику и Дечјег одељења. Библиографија има 29 библиографских јединица, а нумерација библиографских јединица је континуирана.
Библиографска грађа распоређена је абецедним редом у четири
целине, у зависности од фонда у коме се чува. На крају сваког библиографског описа следи годиште, број свеске и година коју Народна библиотека Ужице поседује. Код библиографског описа сваке публикације водило се рачуна о језику и писму дате публикације.
Библиографија је израђена на основу библиографских записа у
COBISSNBU бази података. Један број записа преузет је из ISSN регистра. Никакве промене на библиографским записима нису рађене, с обзиром на то да се ради о специфичној врсти грађе. Сваки библиографски опис садржи COBISS.SR-ID број, помоћу кога је могуће претражити ове публикације у бази.
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Библиографија садржи регистар наслова периодике на: енглеском,
француском, руском, немачком језику и језицима са простора бивше Југославије.

Завичајно одељење и легати
1.
AMTS-Blatt des k. u. k. Kreiskommandos = Службени гласник ц. и
кр. Окружног Заповедништва = Službeni glasnik c. i kr. Okružnog
Zapovjedništva / uređuje Hugo Hirš. - Jg. 1, Nr. 1 (1. August 1916.).-Jg. 3,
Nr. 52 (15. September 1918) = God. 1, br. 1 (1. avg. 1916)-god. 3, br. 52
(15. sept. 1918). - Užice : K. u. k. Kreiskommando=Царско и краљевско
Окружно Заповедништво=Carsko i kraljevsko Okružno Zapovjedništvo,
1916‒1918 ([Užice] : K. u. k. Kreiskommando-Druckerei)=Штампарија ц.
и кр. [Царског и краљевског] Окружног заповедништва. - 24 cm
Izlazi 1. i 15. svakog meseca. - Urednici: od br. 20 (1917) Valentin Krues ; od
br. 26 (1917) Nikola F. Ribicej ; od br. 31 (1917) Artur Antoš ; od br. 32
(1917) Eugen Orešković ; od br. 42 (1918) Stefan Tot ; od br. 51 (1918)
Eugen Orešković. - Vidi: Anali Leksikografskog zavoda FNRJ ; sv. 2. Zagreb, 1955, 285. - Vidi: Ужичка библиографија : 1886–1993. - Ужице,
1994, 36.
34(497.11)"1916/1918"
COBISS.SR-ID 153574412
У фонду:
Jg. 1 (1916) Nr. 1, 3–5, 7, 9–10
Jg. 2 (1917) Nr. 11–12, 15, 17–20, 24, 26, 28, 31–33
Jg. 3 (1918) Nr. 36–37, 39–41, 44, 46–5210

Службени гласник који је излазио у Ужицу 1916–1918. године на српском језику,
ћирилици и латиници и на немачком језику. Део је фонда Завичајног одељења
Народне библиотеке Ужице. Сви бројеви су доступни у електронској форми на
интернет адреси: http://www.biblioteka-uzice.rs/amts_blatt.htm
10
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Легат Драгутина М. Прљевића
2.
HISTORAMA. - Saint-Ouen : Chaix, 1963–1980. - 24 cm
Mesečno. - Je nastavak: Geographia (Paris. 1951) = ISSN 0431-2031. Spaja se sa: Historia (1956) = ISSN 0018-2281; Histoire magazine (Paris.
1979) = ISSN 0223-4173; Historama, Histoire magazine = ISSN 0752-3408;
i nastaje: Historia, Historama = ISSN 1225-8230
ISSN 0018-2273 = Historama (Paris. 1963)
94(100)
COBISS.SR-ID 515594401
У фонду:
1973, no. 258–261, 264
1974, no. 267
3.
HISTORIA : la revue vivante du passé / direceteur Christian Melchior.
- 1956‒1994, n° 565. - Paris : [Tallandier], 1956‒1994. - 28 cm
Mesečno. - Ima suplement ili prilog: Historia. Hors série = ISSN 0440-9035.
- Ima suplement ili prilog: Historia. Spécial = ISSN 0241-712X. - Je
nastavak: Lisez-moi Historia = ISSN 1142-9224. - Spaja se sa: Historama,
Histoire magazine = ISSN 0752-3408; Historia, Historama = ISSN 12558230; i nastaje: Historia, Historama = ISSN 1255-8230
ISSN 0018-2281 = Historia (1956)
93/94
COBISS.SR-ID 3413260
У фонду: 1973, no. 319
4.
[HISTORIA. Hors série]. - Paris : Tallandier, 1966‒1976. - 24 cm
Dvomesečno. - Nastavlja se kao: Historia. Spécial = ISSN 0241-712X
ISSN 0440-9035 = Historia. Hors série
94(100)
COBISS.SR-ID 515586465
У фонду: 1972, no. 26
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5.
La PATRIE serbe : revue mensuelle pour la jeunesse serbe en exil /
directeur - fondateur Drag. D. Iconitch ; le gérant Lambert. - Année 1, no. 1
(1916)-année 2, no. 11/12 (1918). - Vitré : [s. n.], 1916‒1918 (Vitré : Imp.
Lécuyer). - 27 cm
Mesečno. - Numeracija brojeva za 1916. i 1917. godinu ide u nastavku i vodi
se kao prvo godište izlaženja, dok je za 1918. numeracija posebna.
821.163.41
COBISS.SR-ID 150366983
У фонду: 1918.
Легат Милоша Б. Јанковића
6.
КОММУНИСТ :
теоретический
и
политический
журнал
ЦентралЬного Комитета КПСС / главный редактор Н. Б. Биккенин. 1952, ном. 20 (окт.)- . - Москва : Правда, 1952- . - 26 cm
Годишње 18 бр. - Је наставак: БолЬшевик (апр. 1924 ‒ окт. 1952)
ISSN 0131-1212 = Коммунист (Москва)
329.15
COBISS.SR-ID 5250311
У фонду: 1962, бр. 1
7.
НАУКА
и
религия :
ежемесячный
научно-популярный
атеистический журнал. - 1959, но. 1- . - Москва : Знание, 1959- . - 29 cm
Месечно.
2:5
COBISS.SR-ID 24440327
У фонду:
1982, бр. 1‒12
1983, бр. 1‒12
1984, бр. 1‒4
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8.
СЛАВЯНЕ : ежемесячный журнал Всеславянского комитета СССР /
редактор С. Н. Пилипчук. - 1944, но. 1- . - Москва : [б. и.], [1944]- . - 26 cm
Месечно.
32
COBISS.SR-ID 24498951
У фонду:
1945, бр. 2
1965, бр. 1
9.
СОВЕТСКАЯ педагогика : ежемесячный научно-теоретический
журнал / Академия педагогических наук СССР ; главный редактор Г. Н.
Филонов. - Год. 1, ном. 1 (1937)- . - Москва : Педагогика, 1937- . - 24 cm
Месечно.
ISSN 0131-6826 = Советская педагогика
37
COBISS.SR-ID 51035399
У фонду:
1941, бр. 4
1943, бр. 11‒12
1945, бр. 3, 4, 8
1947, бр. 11
1948, бр. 12
1956, бр. 11
1960, бр. 2

1961, бр. 11
1980, бр. 2‒12
1981, бр. 1‒12
1982, бр. 1‒12
1983, бр. 1‒11
1984, бр. 1‒2

Фонд Одељења периодике
10.
AMERICAN cinematographer : International Journal of Motion Picture
Photography and Production Techniques. - Vol. 1 (1920)- . - Hollywood :
American Society of Cinematographers, 1920- . - 30 cm
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Mesečno.
ISSN 0002-7928 = American cinematographer
791
COBISS.SR-ID 31294735
У фонду:
Vol. 91 (2010) no. 2, 5
11.
ART in America / editor Elisabeth C. Baker. - Vol. 1, no. 1 (1913)- . New York : Brandt Art Publications, etc., 1913- . - Ilustr. ; 29 cm
Dostupno i na: http://www.artinamericamagazine.com. – Dvomesečno.
ISSN 0004-3214 = Art in America (1913)
7.03(7/8)
COBISS.SR-ID 9107719
У фонду:
Vol. 59 (1971) no. 1
Vol. 95 (2007) no. 6, 9
12.
BALCANIS : revija za kulture = ревија за култури / glavni in
odgovorni urednik Aleš Čar. - Letn. 1, št. 1 (2001)- . - Ljubljana : KUD
Balkanika, 2001- ([Ljubljana] : Biro M / Zlatni presek). - 30 cm
Tekst na sloven., srp., hrv. i mak. jeziku. - Izdavači: od br. 2 (2002) Kulturno
umetniško društvo Balkanika, Ljubljana ; od br. 4 (2002) Društvo Balcanis,
Beograd ; Kulturno umetniško društvo Balkanika; Buybook, Sarajevo ;
Društvo Balcanis ; Attack - autonomna tvornica kulture, Zagreb.
ISSN 1580-7509 = Balcanis (Tiskana izd.)
82
COBISS.SR-ID 98834188
У фонду:
Let. 1 (2001) no. 1
Let. 2 (2002) no. 3
Let. 3 (2003) no. 7, 8, 9
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13.
DISCOVER / editor in chief Stephen L. Petranek. - Vol. 1, no. 1
(1980)-. - Los Angeles, etc. : Time, 1980-. - Ilustr. ; 27 cm
Mesečno.
ISSN 0274-7529 = Discover (Chicago, Ill.)
001
COBISS.SR-ID 6898949
У фонду:
Vol. 30 (2009) no. 11
Vol. 31 (2010) no 1
14.
E. - Vol. 1, no. 1 (Jan./Feb. 1990) vol. 24, no. 3 (May/June 2013). Norwalk, CT : Earth Action Network, cop. 1990-2016. - 28 cm
Dostupno i na:
http://www.emagazine.com/, http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=435
694a2-7d95402fb99b7d8fa6b7f7c2%40sessionmgr113&vid=1&hid=126&bdata=JnNpd
GU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=a9h&jid=EMA. Dvomesečno. - Tekući nasl.: E magazine . - Drugo izdanje na drugom
medijumu: E (Norwalk, Conn.)
ISSN 1046-8021 = E (Norwalk, Conn.)
502/504
COBISS.SR-ID 515585953
У фонду:
Vol. 20 (2009) no. 4
Vol. 21(2010) no. 1, 3
15.
ФОТО-Јапоња. - Токыо : Дрепен График, 1977‒. - 34 cm
ISSN 0289-632X = Фото-Јапоња
91+952
COBISS.SR-ID 48567810
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У фонду:
1990, бр. 704
1992, бр. 704, 1572
1993, бр. 704
1994, бр. 704, 1572
16.
Le FRANÇAIS dans le monde. - 1961/1962- . - Paris : Larousse [puis] :
Le Français dans le monde, 1961/1962-. - 23 cm
Mesečno.
ISSN 0015-9395 = Le Français dans le monde
371.3
COBISS.SR-ID 27185408
У фонду:
2008, no. 356-357
2009, no. 363-365
2010, no. 368
17.
INDIA Perspectives / editor Bharat Bhushan. - Vol. 1, no. 1 (1988)- . New Delhi : K.C. Singh, Joint Secretary, Extrenal Publicity Division, 1988- .
- Ilustr. ; 28 cm
Način pristupa (URL): http://issuu.com/indiandiplomacy/docs. - Dostupno i
na: http://www.indiandiplomacy.in. - Mesečno. - Izlazi uporedo na 11
različitih jezika. - Opis prema Vol. 29, no. 3 (2015)
ISSN 0970-5074 = India Perspectives
908(540)
COBISS.SR-ID 184452615
У фонду:
Vol. 20 (2007) no. 1
Vol. 22 (2008) no. 1, 3‒4
Vol. 23 (2009) no. 3‒4
Vol. 24 (2010) no. 1‒6
Vol. 25 (2011/2012) no. 1‒9

Vol. 26 (2012/2013) no. 1‒8
Vol. 27 (2013), no. 2, 4
Vol. 28 (2014) no. 1‒4
Vol. 29 (2015) no. 5‒6
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18.
JAPAN pictorial : quarterly magazine / editor Watanabe Toyoji. - Vol.
1, no. 1 (1978)- . - Tokyo : Japan Graphic, 1978- . - Ilustr. ; 34 cm
Tromesečno.
ISSN 0388-6115 = Japan pictorial. (Tokyo. 1978. Asterisked edition)
908(520)
COBISS.SR-ID 25690368
У фонду:
Vol. 14 (1991) no. 4
Vol. 15 (1992) no. 1, 2, 3
19.
JAPON illustré : revue trimestrielle / rédacteur en chef Watanabe
Toyoji. - Vol. 1, no. 1 (1978)-. - Tokyo : Japan Graphic, 1978-. - Ilustr. ; 34
cm
Tromesečno. - Izlazi na 11 jezika.
ISSN 0387-8635 = Japon illustré (Tokyo. 1978)
908(520)
COBISS.SR-ID 17369095
У фонду:
Vol. 14 (1991) no. 4
Vol. 15 (1992) no. 1, 2, 3
20.
LANGUAGE. - Los Angeles, CA : Language Media LLC, cop. 2001-. 28 cm
Dostupno
i
na: http://www.languagemagazine.com/internetedition/ahome.html.
Mesečno. - Je nastavak: American language review = ISSN 1092-6992. Nastavlja se kao: Language magazine (Los Angeles, Calif.) = ISSN 15425576
ISSN 1537-7350 = Language (Los Angeles, Calif.)
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81
COBISS.SR-ID 515586209
У фонду:
Vol. 9 (2010) no. 5‒7
21.
PARIS match / redacteur en chef Michel Sola ; international directeur de
la publication Daniel Filipacchi. - Vol. 1 (1949)- . - Paris : Compagne generale
d´Edition et de Presse, 1949-.- 30 cm
Nedeljno.
ISSN 0397-1635 = Paris-Match (1976)
32
COBISS.SR-ID 13698575
У фонду:
1956, no. 370
2004, no. 2901‒2902
2005, no. 2904‒2906, 2909, 2914, 2931, 2941‒2942, 2944, 2947,
2949‒2953
2006, no. 2955, 2961, 2966‒2967, 3002
2007, no. 3010, 3058
2008, no. 3060‒3065, 3067, 3072, 3074, 3076‒3077, 3082, 3087,
3090, 3100, 3104
2009, no. 3113, 3115, 3120, 3128‒3131, 3138‒3140, 3142,
3149‒3154, 3156‒3157
22.
POETS & writers. - Vol. 15, issue 1 (Jan./Feb. 1987)- . - New York, NY
: Poets & Writers, Inc., cop. 1987-. - 26 cm
Dvomesečno. - Poets & writers magazine . - Je nastavak: Coda (New York)
= ISSN 0091-5645. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Poets & writers
ISSN 0891-6136 = Poets & writers
821.1/.8
COBISS.SR-ID 515585697
У фонду:
Vol. 38 (2010) no. 3
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23.
ЗАВИЧАЈ = Homeland : часопис Матице исељеника Србије / главни и одговорни уредник Владимир Савић. - Год. 6, бр. 13 (1959)- . Београд : Матица исељеника Србије, 1959-. - 29 cm
Месечно. - Текст на српхрв. (ћир.) и енгл. језику
ISSN 0514-5902 = Завичај
325.2
COBISS.SR-ID 6857730
У фонду:
Год. 36 (1989) св. 344/347
Фонд књига на страном језику
24.
COMPUTERS in human behavior / editor Terry B. Gutkin. - Vol. 1, no.
1 (1985)- . - New York : Pergamon, cop. 1985- . - 26 cm
Dostupno i na: http://www.sciencedirect.com/science/journal/07475632. Двомесечно. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Computers in human
behavior
(Online)
=
ISSN 1873-7692
ISSN 0747-5632 = Computers in human behavior (Print)
159.9:004
COBISS.SR-ID 515582625
У фонду:
Vol. 1 (1985) no. 1
25.
ИЗВЕСТИЈА Высших учебных заведениј. Строител'ство и
архитектура : научно-техническиј журнал / главныј редактор В. В.
Бирјулев ; ответственныј редактор Ј. И. Лебедев. - Год. 1 (1958)- . Новосибирск : Государственныј комитет СССР по народному
образованију, 1958- . - 26 cm
Месечно.
ISSN 0536-1052 = СтроителЬство и архитектура
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72
COBISS.SR-ID 15583247
У фонду:
1981, бр. 1‒3, 6, 7, 10
1983, бр. 5, 6
26.
NATIONAL geographic : [official journal of the National Geographic
Society]. - Vol. 116, no. 6 (Dec. 1959)- . - Washington, D.C. : National
Geographic Society, 1959- . - Ilustr. ; 26 cm
Dostupno i na: http://www.nationalgeographic.com. - Mesečno (dva volumena po šest brojeva godišnje). - Je nastavak: The National geographic magazine = ISSN 1044-6613
ISSN 0027-9358 = National geographic
91
COBISS.SR-ID 1429509
У фонду:
Vol. 141 (1972) no. 4
Vol. 142 (1972) no. 3
Vol. 143 (1973) no. 1, 3‒4
Vol. 145 (1974) no. 1,4‒5
Vol. 147 (1975) no. 1, 3, 5
Vol. 148 (1975) no. 1, 4
Vol. 149 (1976) no. 1, 6

Vol. 150 (1976) no. 3, 5‒6
Vol. 151 (1977) no. 1‒3
Vol. 152(1977) no. 4
Vol. 211(2007) no. 1
Vol. 212(2007) no. 6
Vol. 213 (2008) no. 1

27.
НАУКА и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал /
главный редактор И. К. Лаговский. - 1934, бр. 1- . - Москва : Правда,
1934- . - Илустр. ; 26 cm
Месечно.
ISSN 0028-1263 = Наука жизнь
001:5/6
COBISS.SR-ID 5157127
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У фонду:
1984, бр. 11
1985, бр. 4
28.
SERBIAN literary magazine : relations / editor-in-chief Alek
Vukadinović. - 1995, No. 1/2- . - Beograd : The Serbian Writers Association,
1995- . - 20 cm
Dvomesečno. - Je nastavak: Serbian literary quarterly = ISSN 0353-0256
ISSN 0354-7027 = Serbian literary magazine
82(=163.41)
COBISS.SR-ID 109309703
У фонду:
1996, бр. 3
2006, бр. 1
Фонд Дечјег одељења
29.
JE bouquine. - 1983, no 1- . - Paris : Bayard presse, 1983-. - 23 cm
Mesečno. - Ima suplement ili prilog: #Les #Trésors de Je bouquine = ISSN
2418-005X. - Drugačije povezano delo: Envol (Paris. 1998) = ISSN 1286-8450. - Drugačije povezano delo: #Les #Romans de Je bouquine = ISSN
1621-3408
ISSN 0756-564X = Je bouquine
79
COBISS.SR-ID 515594145
У фонду:
2004, no. 245
2005, no. 253‒254, 258‒262
2006, no. 263‒266
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Серијске публикације на немачком језику
Amts-Blatt des k. u. k. Kreiskommandos 1
Серијске публикације на језицима са простора бивше Југославије
Balcanis 12
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Serial Publications In Foreign Languages In The Public
Library Of Užice

Summary: The collection and storage of serial publications in foreign
languages in The Public Library of Užice is as old as the Library itself.
Through the written history of The Public Library of Užice it is possible to
monitor the presence of serial publications in foreign language in the Library
holdings. Continuity procurement of this literature is never interrupted; only
with the development of the information, society has changed its form,
methods and access to foreign periodicals. This work includes all printed
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periodicals in foreign languages to be found in the funds of The Public Library of Užice. At the end of each bibliographic description, there is a year
and number of the volume, which Library has in the funds.
Kew words: serial publications in foreign languages, periodicals, The Public
Library of Užice, bibliography
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Бојана Бјелица
Библиотека Матице српске
bjelicabojana15@gmail.com

012 Миљковић Љ."1982/2015"
7.072.2:929 Миљковић Љ.
069:929 Миљковић Љ.

др Татјана Богојевић
Библиотека Матице српске
tatjanabogojevic71@gmail.com

Грађа за библиографију Љубице Миљковић
(1982–2015)
УВОД
Грађа за библиографију Љубице Миљковић обухвата
монографске публикације, односно каталоге које је радила самостално
или у коауторству, каталоге у којима је писала целокупан текст, као и
прилоге објављене у монографским и серијским публикацијама. Осим
тога, у библиографију су ушли и каталози у којима се Љубица
Миљковић наводи као аутор или коаутор изложбе, интервјуи које је
дала у серијским публикацијама, као и одреднице у енциклопедијама
које је радила. Грађа се односи на период од 1982. до 2015. године.
Библиографски опис монографских публикација урађен је према
ISBD(M) стандарду, а прилози у монографским и серијским
публикацијама према Упутству за примену ISBD у опису
компонентних делова (ISBD(CP)). Грађа садржи 603 јединице. Највећи
број библиографских јединица уређен је de visu. Поједине јединице
садрже и напомене. У прикупљању грађе као основни извори
коришћени су: електронски каталог COBIB.SR – узајамна
библиографско-каталошка база података и списак публикација који нам
је доставила Љубица Миљковић. Како велики број публикација није
имала ниједна библиотека, те каталоге и књиге добили смо из њене
личне библиотеке.
Библиографска грађа распоређена је у неколико целина: 1. Аутор
монографских публикација; 2. Аутор текстова у каталогу; 3. Коаутор
каталога; 4. Аутор и сарадник на изложбама; 5. Прилози у
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монографским публикацијама; 6. Прилози у серијским публикацијама;
7. Интервјуи; 8. Одреднице у енциклопедијама и 9. Регистри. Распоред
библиографских јединица у оквиру појединих целина је хронолошки –
према години издања, а у оквиру исте године јединице су сортиране
према наслову, азбучним редоследом. Регистри, који допуњују основну
грађу, налазе се на крају библиографије, а урађени су: Именски
регистар, Регистар монографских публикација у којима су прилози
Љубице Миљковић, Регистар серијских публикација у којима су
прилози Љубице Миљковићи и Регистар прилога. Сва имена и наслови
у регистрима везани су за број библиографске јединице у којој се
налазе.
БИОГРАФИЈА
Љубица Миљковић рођена је у
Београду 1949. године. Завршила је
историју уметности на Филозофском
факултету у Београду. Као секретар
Одељења факултета организовала је
једину Конференцију катедара за историју
уметности на факултетима некадашње
Југославије, а као секретар Друштва
историчара уметности Србије и Конгрес
историчара уметности Југославије (1982).
Оснивач је и секретар некадашњег
Удружења
историчара
уметности
Београда (1981), а кратко је радила и као
библиотекар у Републичком заводу за
заштиту споменика културе. После
волонтирања, запослила се у Народном
музеју као кустос Кабинета графике (1984–1986), затим Збирке
југословенског сликарства 20. века (1989), где је стекла звање музејски
саветник. Била је шеф Одељења за новију уметност, обављала све
музеолошке послове (паковање и пресељење Кабинета графике у нови
депо, обрада, инвентарисање и реинвентарисање, формирање картотеке
са подацима о смештају цртежа и графика, брига о снимању, опреми,
паспартуима, позајмљивању и конзервисању или рестаурисању дела) а
приредила је и неколико изложби и објавила више текстова из области
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црно-беле уметности. Под њеним руководством Збирка,која је садржала
1908 слика, обогаћена је са још 1019 дела. Културна добра, поверена јој
на чување, безбедно и узорно је сместила по музеолошким правилима,
систематски прослеђивала на снимање и, по потреби, на
конзерваторски третман. Код свих је проверила техничке податке, код
многих утврдила изворне називе, време настанка, нове атрибуције и сл.
Под њеним надзором и инструкцијама урађен је програм за базу
података. Године 1993. прва у Народном музеју дигитализовала је
Збирку о којој се стара. Била је и члан комисије за МИС Етернитас.
Помагала је код реализације сталних поставки свих уметничких
збирки Народног музеја. Аутор је последње концепције сталне поставке
Збирке југословенског сликарства 20. века, отворене 4. марта 1992,
такође и антологијског прегледа Српско сликарство 20. века,
приређеног поводом преласка у нови миленијум. Као коаутор, комесар,
аутор поставке и сарадник на свим организационим пословима урадила
је педесетак изложби, а као аутор преко сто шездесет широм Србије и у
иностранству. Налазила је начине да се ремек-дела објављују у многим
публикацијама, на корицама монографија, календарима и на
јубиларним маркама. Била је секретар некадашње Комисије за откуп
дела савременика из фонда Градске скупштине и Комисије за редовну
набавку музеалија. У пензији је од 13. октобра 2015. године.
Поред монографија и монографских студија у каталозима, научнополуларних текстова, ликовних критика, потпуне библиографије
Тодора М. Стевановића, регистара у појединим књигама и одредница у
енциклопедијама (Српска енциклопедија, Српски биографски речник),
аутор је више радио и телевизијских прилога, од којих се значајем
издвајају три емисије из циклуса Тајне Народног музеја, премијерно
емитоване 1991, потом неколико пута репризиране на Првом и Другом
програму РТС. Одржала је много предавања у Народном музеју,
музејско-галеријским установама Србије, Галерији Матице српске у
Новом Саду, највише у Коларчевој задужбини, Библиотеци града
Београда, на Учитељском факултету итд. Пописала је културна добра у
државним надлештвима, банкама, предузећима и приватним
колекцијама, између осталог у Народној скупштини Србије, свим
објектима које користи Влада Републике Србије, Генералном
секретаријату председника РС, Дому војске, Ректорату Београдског
универзитета, Градској скупштини Београда итд. Формирала је базу
података са скоро двадесет пет хиљада уметничких дела у приватном
власништву.
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Поред редовних музејских послова, ментор је кандидата за
полагање стручних испита, рецензент, члан Комисије за доделу
музејских звања и редакције Зборника Народног музеја, програмских
савета већине галерија у садашњој и некадашњој држави, најдуже
Модерне галерије у Будви, Галерије КНУ, Градске галерије у Ужицу,
Галерије 73, Уметничке галерије – Легата Милуна Митровића у
Сокобањи, Галерије Стара капетанија, Галерије Културног центра
Београда, Галерије 107, Одбора за додељивање награде „Лазар
Трифуновић” и Међународног удружења уметничких критичара
(AICA). Председник је ликовног програма Центра за предавачку
делатност Коларчеве задужбине. Бирана је за многе селекционе
комисије и жирије за доделу награда на престижним уметничким
смотрама. Покренула је, осмислила и уређивала Гласник Друштва
пријатеља Народног музеја.
Поштујући традицију Народног музеја, сарађује са многим
сродним установама широм Србије и, посебно запажено, са Галеријом
Матице српске, која јој је уручила две повеље, посебно драгоцену
поводом своје стопедесетогодишњице. Почасни је члан Друштва
српских уметника Лада. Лауреат је Златне значке Културно-просветне
заједница Србије, Велике награде Друштва српских уметника Лада,
Награде Михаило Валтровић, за животно дело у музеологији и Награде
Задужбине Илије М. Коларца. Библиотеци Матице српске поклонила је
импозантан број књига, часописа и каталога, чија вредност је
непроцењива, а који представљају хронику ликовног стварања у
Београду и Србији последњих 50 година.
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март 1984 / [биографије, каталошки подаци и избор литературе
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Народни музеј, 1984 (Београд : „Слободан Јовић”). - 13 стр., [10] стр. с
таблама : илустр. ; 23 cm
1985
2
Отворени графички атеље 2 : Народни музеј, Београд 1985 /
[биографије, каталошки подаци и избор литературе Љубица Миљковић
; фотографије Миодраг Јеремић]. - Београд : Народни музеј, 1985 ([б. м.
: б. и.]). - 14 стр., [6] стр. с таблама : илустр. ; 23 cm
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3
Божидар Јакац : Авнојски пут 1943 : Народни музеј Београд, мај–
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Графике Мила Милуновића : Народни музеј Београд / [аутор
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5
Збирка Јоце Вујића : значајна дела српског сликарства XVIII–XX
века : Народни музеј, јануар–фебруар 1990 / [аутор изложбе и каталога
Љубица Миљковић]. - Београд : Народни музеј, 1990 (Београд :
„Слободан Јовић”). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 22 cm
1991
6
Уметници професори и ученици – III (VIII) београдске гимназије :
од оснивања до данас / [aутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ;
фотографије Радомир Живковић, Никола Живковић, Милена Маодуш].
- Београд : Народни музеј : [Одбор за прославу стогодишњице III
београдске гимназије], 1991 ([б. м. : б. и.]). - [16] стр. : илустр. ; 25 cm
1993
7
Живорад Настасијевић : (1893–1966) : изложба слика поводом
стогодишњице уметниковог рођења, Београд, децембар 1993 – јануар
1994 / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић]. - Београд :
Народни музеј, 1993 ([Београд] : Astrodesign). - 1 пресавијен лист ([6]
стр.) ; 22 cm
8
Живорад Настасијевић : (1893–1966) : изложба слика поводом
стогодишњице уметниковог рођења, Завичајни музеј, Горњи
Милановац, новембар 1993, Народни музеј, Београд, 1993–1994 /
[аутори изложбе Љубица Миљковић, Бранка Вучићевић ; аутор
каталогa Љубица Миљковић]. - Горњи Милановац : Културни центар,
1993 (Горњи Милановац : Дечје новине). - [8] стр. : фотогр. ; 23 cm
9
Павле Васић : сведок епохе = Pavle Vasić : witness to an еpoch / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић]. - Београд : Народни музеј, 1993
(Београд : Завод за израду новчаница). - 68 стр. : илустр. ; 24 cm
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1994
10
Живорад Настасијевић : (1893–1966) : изложба слика поводом
стогодишњице уметниковог рођења, Завичајни музеј, Горњи
Милановац, новембар 1993, Народни музеј, Београд, 1993–1994 /
[аутори изложбе Љубица Миљковић, Бранка Вучићевић ; аутор
каталога Љубица Миљковић]. - Врњачка Бања : Културни центар, 1994
(Горњи Милановац : Дечје новине). - [8] стр. : фотогр. ; 23 cm
11
Српско сликарство : 1955–1980, Замак културе Врњачка Бања, 1994
/ [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографије Миодраг
Јеремић, Владимир Вукадиновић]. - Врњачка Бања : Културни центар,
1994 ([б. м. : б. и.]). - [8] стр. : илустр. ; 25 cm
12
Српско сликарство : 1955–1980, Народни музеј Београд / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић; фотографије Миодраг Јеремић,
Владимир Вукадиновић]. - Горњи Милановац : Музеј, 1994 ([б. м. : б.
и.]) - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 23 cm
1995
13
Akvarel u Srbiji : 1900–1950 : [izbor iz zbirke jugoslovenskog
slikarstva XX veka Narodnog muzeja u Beogradu] : Zamak kulture,
Vrnjačka Banja 1995 / [autor izložbe i kataloga Ljubica Miljković]. [Vrnjačka Banja] : Kulturni centar, 1995 (Novo Selo : Novograf). - [8] str. :
ilustr. ; 25 cm
14
Лада : 1904–1994 : поглед у прошлост : изложба посвећена
деведесетогодишњици оснивања Друштва српских уметника Лада /
[аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографије у боји
Едмунд Рац, Владимир Вукадиновић ; црно-беле фотографије Милена
Маодуш]. - Београд : Народни музеј, 1995 (Београд : ЗИН). - 104 стр. :
илустр. у бојама ; 22 cm
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1996
15
Акварел у Србији : (1900–1950) : избор из збирке југословенског
сликарства XX века Народног музеја у Београду / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић]. - Београд : Народни музеј, 1996 ([б. м. : б.
и.]). - 32 стр. : илустр. ; 22 cm
1997
16
Југословенски уметници на 3. међународном тријеналу графике у
Кочију : Галерија '73, Београд, 3–23. април 1997 / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић]. - [Б. м. : б. и.], 1997 ([б. м. : б. и.]). - [8]
стр. : илустр. ; 25 cm
17
Мирјана Маодуш : ћирилична слова : изложба слика : Београд,
фебруар 1997 / [аутор каталога Љубица Миљковић ; фотографије
Милена Маодуш]. - Београд : Народни музеј, 1997 (Београд :
Србоштампа). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 21 cm
1998
18
Збирка Јована Обрадовића : слике / [аутор каталога Љубица
Миљковић ; фотографије Миломир Тасић, Саша Рељић ; превод Данка
Ђокић] = Jovan Obradović Collection : paintings / [author of catalogue
Ljubica Miljković ; photographs Milomir Tasić, Saša Reljić ; translated by
Danka Đokić]. - Београд : Народни музеј = Belgrade : National Museum,
1998 (Београд : Типографик). - 189 стр. : илустр. у бојама ; 30 cm. (Приватне збирке / [Народни музеј, Београд] ; каталог 1 = Private
Collections / [The National Museum, Belgrade] ; catalogue 1)
19
Миодраг Вујачић Мирски : (1932–1997) : циклус Адела (1982–1988)
: изложба из Народног музеја Београд, Градски музеј, јануар = Miodrag
Vujačić Mirski : (1932–1997) : ciklus Adela (1982–1988) : izložba iz
Narodnog muzeja Beograd, Gradski muzej, januar = Miodrag Vujačić Mirski
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: (1932–1997) : Adela ciklus (1982–1988) : kiállítás a belgrádi Nemzeti
Múzeumból, Városi múzeum, január / [аутор каталога Љубица
Миљковић]. - Суботица : Градски музеј, 1998 (Суботица :
Бирографика). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 24 cm
20
Надежда Петровић : 1873–1915 : пут части и славе : посвећено
стодвадесетпетогодишњици рођења = Nadežda Petrović : 1873–1915 :
The Path of Honor and Glory : dedicated to the 125th anniversary of her
birth / [аутор каталога Љубица Миљковић ; превод Тамара РодвелЈовановић]. - Београд : Народни музеј ; Чачак : Уметничка галерија
„Надежда Петровић”, 1998 ([Београд] : Академија). - 191 стр. : илустр. у
бојама ; 29 cm. - (Изузетне изложбе / Народни музеј ; 2)
21
Сава Шумановић : Шидијанке = Sava Šumanović : The Šid women /
[аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ; превод Данка Ђокић ;
фотографије Небојша Борић]. - Београд : Народни музеј, 1998 (Београд :
Цицеро). - 30 стр. : илустр. у бојама ; 30 cm. - (Изложбе / Народни
музеј, Београд ; 5)
22
Sava Šumanović [Elektronski izvor] / [autor kataloga Ljubica
Miljković]. - Beograd : Radionica duše, 1998 (Beograd : Multimedia). - 1
elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm. - (Velikani
jugoslovenskog slikarstva)
2000
23
Бомбардовању упркос : избор слика из здања Владе Републике
Србије : посвећено борбама за слободу = Despite the bombing : selection
of paintings from the government of the Republic of Serbia : dedicated to the
battle for freedom / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ;
превод Тамара Родвел-Јовановић ; фотографије Момир Драгићевић,
Велимир Саватић, Ранко Савић]. - Београд : Народни музеј, 2000
(Београд : ПТТ „Србија”). - 127 стр. : илустр. у бојама ; 29 cm. (Изузетне изложбе = Outstanding exhibition / Народни музеј, Београд ; 3)
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24
Савета Михић : стабло живота / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић]. - Београд : Народни музеј ; Бијељина : Галерија „Миленко
Атанацковић”, 2000 (Београд : Ц-принт). - [6] стр. : илустр. ; 30 cm
25
Савета Михић : стабло живота / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић]. - Београд : Народни музеј, 2000 (Београд : Ц-принт). - 1
пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 30 cm
26
Светлост – линија Тодорова : Народни музеј Београд, 2000 / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић]. - Београд : Народни музеј,
2000 ([б. м. : б. и.]). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 30 cm
2002
27
Бора Барух (1911–1942) : изложба слика : март–април / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић]. - Београд : Народни музеј,
2002 (Београд : Интерпринт). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у
бојама ; 30 cm
28
Миодраг Б. Протић : ретроспектива – дело од 1945. до 2002. године
: Народни музеј Београд, 2002 / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић ; фотографије Владимир Поповић]. - Београд : Народни
музеј, 2002 (Београд : Inpress). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у
бојама ; 30 cm
29
Надежда Петровић : пут части и славе : март–април 2002 / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић, [аутори поставке Љубица
Миљковић, Татјана Марковић]]. - Београд : Народни музеј, 2002
(Шабац : Градис). - [4] стр. : илустр. у бојама ; 21 cm
30
Надежда Петровић : пут части и славе : април 2002 / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић]. - Пријепоље : Музеј у
Пријепољу, 2002 (Шабац : Градис). - [4] стр. : илустр. у бојама ; 21 cm
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31
Предели Саве Шумановића и његових савременика : гостујућа
изложба Народног музеја Београд : Галерија Матице српске, Нови Сад,
26. новембар – 25. децембар 2002 / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић ; поставка Мирјана Брмбота]. - Нови Сад : Галерија Матице
српске, 2002 ([б. м. : б. и.]). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 21 cm
32
Сава Шуманович, художник на светлостта : (1896–1942) : избор
картини от музейни учреждения и галерии в СЪрбия : изложба в
Национална галерия за чуждестранно изкуство в г. София 25.
септември - 1. октомври 2002 г. / [автор на изложба и каталог Любица
Милкович ; превод на бЪгарски Мелита Мичич, превод на английски
език Миряна Вукманович ; фотографии Владимир Попович] = Сава
Шумановић, сликар светлости : избор слика из музејско-галеријских
установа Србије : (1896–1942) : изложба у Националној галерији за
стране уметности у Софији, 25. септембар - 1. октобар 2002 / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић ; превод на бугарски Мелита
Мићић, превод на енглески Мирјана Вукмановић ; фотографије
Владимир Поповић]. - Белград : Народен музей = Београд : Народни
музеј, 2002 (Београд : Inpress). - 117 стр. : илустр. у бојама ; 28 cm
2003
33
Павле Васић : сведок епохе = Pavle Vasić : witness to an epoch / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић]. - Београд : Народни музеј, 1993
(Београд : Завод за израду новчаница). - 68 стр. : илустр. ; 24 cm
34
Сава Шумановић : избор слика из Народног музеја у Београду и
Галерије слика Сава Шумановић у Шиду / [аутор каталога Љубица
Миљковић ; избор слика Љубица Миљковић, Љубица Јукић]. - Ужице :
Градска галерија ; Пријепоље : Музеј у Пријепољу, 2003 (Ужице :
Графос). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у бојама ; 29 cm
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2004
35
Бранко Поповић : слике : Градска галерија Ужице 23. 3 – 24. 4. 2004
/ [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографије Вељко
Илић, Владимир Поповић]. - Ужице : Градска галерија, 2004 (Ужице :
Графос). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у бојама ; 29 cm
36
Miloš Šobajić u svetlosti kritike : hrestomatija / priredila Ljubica
Miljković ; [prevod Ljiljana Šobajić, Stefani Vangler, Mandana Pažes ;
fotografija Andre Kos ... [et al. ]]. - Beograd : Cicero, 2004 (Beograd :
Cicero). - 124 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm
37
Мирјана Мира Маодуш : слике из циклуса Ћирилица : Градска
галерија Ужице, август 2004 / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић ; фотографије Томонори Иноуе, Доминго Ђурић, Милена
Маодуш]. - Ужице : Градска галерија, 2004 (Београд : Цицеро). - [16]
стр. : илустр. у бојама ; 24 cm
38
Народна скупштина Републике Србије : изложба слика, скулптура и
керамике поводом Дана европске баштине : 12. и 13. септембра 2004.
године / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић]. - [Б. м. : б. и.],
2004 ([б. м. : б. и.]). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у бојама. ; 21 cm
2005
39
Зграда председника Републике Србије : нови двор : [у оквиру
манифестације] Дани европске баштине 10–11. и 17–18. септембра
2005. Године / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић]. - [Б. м :
б. и.], 2005 ([б. м. : б. и.]). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у
бојама ; 21 cm
40
Лада : Народни музеј Панчево : новембар 2005 / [каталог приредила
Љубица Миљковић ; фотографије Зоран Ђорђевић]. - Београд : УЛУС :
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Друштво српских уметника Лада, 2005 (Београд : Трилекс). - 38 стр. :
илустр. у бојама ; 24 cm
41
Надежда Петровић : 1873–1915 : избор из фонда Народног музеја у
Београду и Музеја савремене уметности у Београду : ретроспективна
изложба, Павиљон у Тврђави, 2–27. септембар 2005 / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић ; графичко обликовање Слободан
Радојковић]. - Ниш : Галерија савремене ликовне уметности, 2005 (Ниш
: Imprimé). - 14 стр. : илустр. у бојама ; 23 cm
42
Надежда Петровић : (1873–1915) : тематска сала Градског музеја
Суботица : октобар–новембар 2005 = a Városi Muzeum Kiállítótermében
Szabadka : október–november 2005 / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић]. - [Суботица : Коло српских сестара], 2005 ([б. м. : б. и.]). 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у бојама ; 21 cm
43
Скупштина Србије и Црне Горе : изложба слика и примењеноуметничких предмета поводом Дана европске баштине : од 8. до 10.
септембра 2005. године / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић]. - Београд : Скупштине Србије и Црне Горе, 2005 (Београд :
Inpress). - 1 пресавијен лист ([8]) стр. : илустр. у бојама. ; 16 cm
44
Шандор Бурањ = Burany Sandor : поводом изложбе у Културнообразовном центру Турзо Лајош, Сента, новембар 2005 / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић ; превод Szloboda János]. - [Б.
м.] : Б. Видовић, 2005 ([Београд] : Inpress). - 24 стр. : илустр. у бојама ;
24 cm
2006
45
Боривоје Стевановић : 1878–1976 : ретроспективна изложба,
Павиљон у Тврђави, август 2006 : слике из Народног музеја Београд,
Музеја савремене уметности Београд и Народног музеја Ниш / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографије Вељко Илић,
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Саша Рељић, Драган Станковић]. - Ниш : Галерија савремене ликовне
уметности, 2006 (Ниш : Imprimé). - 19 стр. : илустр. у бојама ; 23 cm
46
Јован Бијелић : избор слика из Народног музеја у Београду / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографије Вељко Илић]. Пријепоље : Музеј у Пријепољу, 2006 (Лозница : Принт). - 1 пресавијен
лист ([6] стр.) : илустр. ; 30 cm
47
Надежда Петровић / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ;
фотографије Вељко Илић]. - Зрењанин : Народни музеј, 2006 (Зрењанин :
Замуровић). - 63 стр. : илустр. у бојама ; 23 cm
48
Надежда Петровић : из колекције Народног музеја у Београду :
Галерија „Чедомир Крстић” Пирот, август 2006 / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић ; фотографије Вељко Илић]. - Пирот :
Галерија „Чедомир Крстић”, 2006 (Пирот : Графо-Нин). - [8] стр. :
илустр. у бојама ; 22 cm
49
Радомир Дамњановић Дамњан : избор сликарских дела од
проверене уметничке вредности из Народног музеја у Београду :
септембар 2006, Галерија Србија, Ниш [и] децембар 2006 Уметничка
галерија, Крушевац / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ;
фотограф Вељко Илић]. - Ниш : Галерија савремене ликовне уметности
; Крушевац : Народни музеј, 2006 (Ниш : Imprimé). - 27 стр. : илустр. у
бојама ; 23 cm
2007
50
Импресионизам у Србији : избор слика из Народног музеја у
Београду : Галерија „Чедомир Крстић”, Пирот, јул–август : Галерија
савремене ликовне уметности Ниш, август–септембар, 2007 / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографије Вељко Илић]. Пирот : Галерија „Чедомир Крстић” ; Ниш : Галерија савремене
ликовне уметности; Лесковац : Народни музеј, 2007 (Пирот : Графо
Нин). - 48 стр. : фотогр. ; 27 cm
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51
Лубарда : изложба слика из Народног музеја у Београду поводом
стогодишњице рођења : Галерија РТС, Београд, 24. јул – 1. септембар
2007 / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографије
Владимир Поповић]. - Београд : Народни музеј : Радио-телевизија
Србије, 2007 (Београд : ПГП РТС). - 23 стр. : илустр. ; 29 cm
52
Надежда Петровић : збирка стране уметности од 9. новембра до 8.
децембра 2007. године / [аутор изложбе и каталога] Љубица Миљковић
; [фотографије Вељко Илић]. - Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 2007
(Зрењанин : DPI graphic). - 17 стр. : илустр. у бојама ; 24 cm
53
Павле Васић (1907–1993) : у част стогодишњице рођења / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић ; превод Растко Васић ;
фотографија Љубица Миљковић, Чедомир Васић, Владимир Поповић]
= Pavle Vasić (1907–1993) : exibition to mark the centenary of his birth /
[texts and catalogue conception Ljubica Miljković ; translation Rastko Vasić
; photography Ljubica Miljković, Čedomir Vasić, Vladimir Popović]. Београд : Продајна галерија „Београд” = Belgrade : Gallery „Beograd”,
2007 (Београд : Грид студио). - 35 стр. : илустр. ; 22 cm
54
Павле Васић (1907–1993) : у част стогодишњице рођења / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић ; превод Растко Васић ;
фотографија Љубица Миљковић, Чедомир Васић, Владимир Поповић]
= Pavle Vasić (1907–1993) : exibition to mark the centenary of his birth /
[texts and catalogue conception Ljubica Miljković ; translation Rastko Vasić
; photography Ljubica Miljković, Čedomir Vasić, Vladimir Popović]. Београд : Продајна галерија „Београд” ; Ваљево : Народни музеј ;
Крушевац : Народни музеј, 2007 (Београд : Грид студио). - 35 стр. :
илустр. ; 22 cm
55
Сава Шумановић : препуштање пасији / Љубица Миљковић ;
[превод Иван Стаменковић ; фотографије Далибор Огризовић, Вељко
Илић, Влада Поповић] = Sava Sumanovic : surrendering to the passion /
Ljubica Miljkovic ; [translation Ivan Stamenkovic ; photographs Dalibor
Ogrizovic, Veljko Ilic, Vlada Popovic]. - Шид : Галерија слика „Сава
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Шумановић” = „Sava Sumanovic” Art Gallery ; Београд : Принтмедиа,
2007 (Београд : Загорац). - 413 стр. : илустр. у бојама ; 30 cm
56
Сава Шумановић [Сликовна грађа] / аутор Љубица Миљковић ;
ликовно и графичко решење Огњен Ђокић. - Београд : Принтмедиа, 2007
(Београд : Загорац). - 1 омот (15 разгледница) : у бојама ; 17 x 12 cm
57
Tijana Fišić : autoportret : od 08. do 22. maja 2007, Pariski magazin
Novi Sad / [autor kataloga Ljubica Miljković]. - Novi Sad : Art Depo
Galerija : Pariski magazin, 2007 (Sremska Kamenica : Grafoplast). - [8] str. :
ilustr. u bojama ; 23 cm
2008
58
Боривоје–Бора Стевановић : изложба слика из приватних збирки :
РТС галерија, Београд, 10. април – 10. мај 2008 / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић ; фотографије Љубинко Кожул]. - Београд :
Радио телевизија Србије, 2008 (Београд : Штампарија РТС). - 11 стр. :
илустр. у бојама ; 30 cm
59
Импресионизам у Србији : избор слика из Народног музеја у
Београду : [Народни музеј, Чачак, април–мај 2008] / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић ; фотографије Вељко Илић, Александар
Цвијетиновић]. - Чачак : Народни музеј, 2008 (Чачак : Графички
центар). - 49 стр. : илустр. у бојама ; 23 cm. - (Изложбени каталози /
Народни музеј, Чачак ; 8)
60
Импресионизам у Србији : избор слика из Народног музеја у
Београду : Уметничка галерија, Крушевац, јун 2008 / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић ; фотографије Вељко Илић, Александар
Цвијетиновић]. - Крушевац : Народни музеј, 2008 (Горњи Милановац :
Графопринт). - 27 стр. : илустр. у бојама ; 30 cm
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61
Leposava – Bela Pavlović / Ljubica Miljković ; [fotografije Veljko Ilić,
Saša Reljić, Ljubica Miljković]. - Beograd : Topy : Vojnoizdavački zavod :
Narodni muzej, 2008 (Beograd : Vojna štamparija). - 157 str. : ilustr. ; 24
cm. - (Biblioteka Žene u srpskoj umetnosti)
62
Пеђа Милосављевић : изложба слика из Народног музеја у
Београду : поводом стогодишњице рођења : Галерија РТС, Београд, 24.
децембар 2008 – 31. јануар 2009 / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић ; фотографије Владимир Поповић]. - Београд : Народни
музеј : Радио телевизија Србије, 2008 (Београд : ПГП РТС). - 23 стр. :
илустр. у бојама ; 30 cm
63
Петар Лубарда : изложба слика из Народног музеја у Београду /
[аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографије Владимир
Поповић]. - Врање : Народни музеј, Галерија Народног музеја ; Пирот :
Галерија „Чедомир Крстић” ; Ниш : Галерија савремене уметности Ниш
; Лесковац : Народни музеј, 2008 (Ниш : Imprimé). - 38 стр. : илустр. у
бојама ; 23 cm
2009
64
М. Б. Протић : тамо где хуманизам почиње : изложба слика,
Галерија РТС, Београд, 24. јун–24. јул 2009 / [аутор изложбе и каталога
Љубица Миљковић ; фотографије Љубинко Кожул, Владимир
Поповић]. - Београд : Радио телевизија Србије, 2009 (Београд :
Штампарија РТС). - 24 стр. : илустр. у бојама ; 29 cm
65
М. Б. Протић : тамо где хуманизам почиње --- : --- изложба слика :
Галерија Србија, Ниш, 7–27. октобар 2009 / [аутор изложбе и каталога
Љубица Миљковић ; фотографије Љубомир Кожул, Владимир
Поповић]. - Ниш : Галерија савремене ликовне уметности, 2009 (Ниш :
Imprimé). - 31 стр. : илустр. у бојама ; 24 cm
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66
UN secol de picturǎ sârbǎ : 1850–1950 : capodopere de la Muzeul
naţional din Belgrad : 27 martie – 14 iunie 2009 Bucureşti / [organizatorii
expoziţiei şi autorii catalogului Ljubica Miljković ; Petar Petrović ; Gordana
Stanišić ; traducerea catalogului Gabrijela Turturea, Ionela Mengher]. [Bucureşti : Muzeul Naţional de Artǎ al României], 2009. - 197 str. : ilustr. u
bojama ; 29 cm
2010
67
Живорад Настасијевић : цветом изнад, кореном испод националног
: Галерија РТС, Београд, 13. мај – 25. јун 2010 / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић ; фотографи Вељко Илић, Владимир
Поповић, Слободан Сарић]. - Београд : Радио телевизија Србије, 2010
(Београд : Штампарија РТС). - 24 стр. : илустр. у бојама ; 29 cm
68
Јован Бијелић : са сликарске идеје на идеју : ремек-дела из
Народног музеја у Београду : Галерија РТС, Београд, 4. новембар – 13.
децембар 2010 / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ;
фотографи Вељко Илић, Владимир Поповић]. - Београд : Народни музеј
: Радио телевизија Србије, 2010 (Београд : Штампарија РТС). - 24 стр. :
илустр. у бојама ; 30 cm
2011
69
Барух – Бора Барух (1911–1942) : изложба слика поводом
стогодишњице рођења : Галерија РТС, Београд, 29. септембар – 20.
новембар 2011 / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ;
фотографи Вељко Илић, Владимир Поповић, Саша Рељић]. - Београд :
Радио-телевизија Србије, 2011 (Београд : Штампарија РТС). - 24 стр. :
илустр. у бојама ; 30 cm
70
Бранко Поповић : у својој земљи, своје уметничко огњиште :
Галерија РТС, Београд, 10. фебруар – 10. март 2011 / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић ; фотографи Вељко Илић, Михал Мадацки,
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Владимир Поповић]. - Београд : Радио-телевизија Србије, 2011 (Београд
: Штампарија РТС). - 24 стр. : илустр. у бојама ; 29 cm
2012
71
Барух – Бора Барух (1911–1942) : двоструко благословен : Галерија
Србија, 21. август – 12. септембар 2012 / [аутор изложбе и каталога
Љубица Миљковић ; фотографи Вељко Илић, Владимир Поповић, Саша
Рељић]. - Ниш : Галерија савремене ликовне уметности ; Београд :
Народни музеј, 2012 (Ниш : Medivest). - 15 стр. : илустр. у бојама ; 24 cm
72
Синиша Вуковић : негде на прилазима вечности : Галерија РТС,
Београд, 5. април – 6. мај 2012 / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић ; фотографи Петар Вујанић ... [и др.]. - Београд : Радиотелевизија Србије, 2012 (Београд : Штампарија РТС). - 24 стр. : илустр.
у бојама ; 30 cm
2013
73
Дамњан : емоционална и извођачка сабраност слике од 1954. до
1959 : Галерија РТС, Београд, 16. мај – 6. јун 2013 / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић ; фотографи Вељко Илић, Владимир
Поповић]. - Београд : Народни музеj : Радио-телевизија Србије, 2013
(Београд : Штампарија РТС). - 35 стр. : илустр. ; 30 cm
74
Игњат Јоб : узвитлан животом и стваралаштвом : изложба слика из
Народног музеја у Београду : Галерија РТС Београд, 21. фебруар – 31.
март 2013 / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографи
Вељко Илић, Владимир Поповић]. - Београд : Радио-телевизија Србије,
2013 (Београд : Штампарија РТС). - 23 стр. : илустр. у бојама ; 29 cm
75
Мира Маодуш : недовршеност довршеног : ћирилица : изложба
слика поводом 1150 година словенске писмености / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић]. - Београд : Народни музеј : Руски дом,
2013 (Београд : Трилекс). - 28 стр. : илустр. у бојама ; 23 cm
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2014
76
Light in the Darkness of World War One : the finest creations of the
protagonists of impressionism in Serbia : in honour of the 170 th anniversary
of the foundation of the National Museum in Belgrade : a cautionary
reminder of 100 years since the outbreak of World War One / [autor izložbe i
kataloga] Ljubica Miljković ; [translator Tamara Rodwell Jovanović ;
photographers Veljko Ilić ... [et al.]. - Belgrade : The National Museum,
2014 (Belgrade : Publikum). - 234 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm. - (History
of Art ; 6)
77
Светлост у мраку Првог светског рата : врхунска остварења
протагониста импресионизма у Србији : у част 170 година од оснивања
Народног музеја у Београду : упозоравајуће подсећање на 100 година
од почетка Првог светског рата / [аутор изложбе и каталога] Љубица
Миљковић ; [фотографије Вељко Илић ... [и др.]]. - Београд : Народни
музеј, 2014 (Београд : Публикум). - 234 стр. : илустр. у бојама ; 28 cm. (Историја уметности ; 6)
2015
78
Милош Бајић : пиктурална поезија : поводом 100 година од рођења
: Галерија РТС, Београд, 15. јануар – 15. фебруар 2015 / [аутор изложбе
и каталога Љубица Миљковић ; фотографије Милан Тврдишић]. Београд : Радио-телевизија Србије, 2015 (Београд : РТС). - 31 стр. :
илустр. у бојама ; 29 cm
79
Павле Васић : хроничар свог доба : Галерија РТС, Београд, 7. мај –
15. јун 2015 / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ;
фотографије Љубица Миљковић ... [и др.]]. - Београд : Радио-телевизија
Србије, 2015 (Београд : РТС). - 31 стр. : илустр. у бојама ; 30 cm
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2. Аутор текстова у каталогу
1987
80
Маринковић Снежана : слике-цртежи : Галерија Коларчевог
народног универзитета Београд 12–25. мај 1987 / [текст Љубица
Миљковић ; уредник каталога Тања Николић ; дизајн Коста Росић ;
превод на енглески Светлана Шубић]. - Београд : Коларчев народни
универзитет, 1987 ([б. м. : б. и.]). - [12] стр. : илустр. ; 20 cm
81
Тодор Сељак / [текст Љубица Миљковић]. - Београд : Галерија
Кино клуба, 1987 ([б. м. : б. и. ]). - 2 стр. ; 22 cm
1989
82
Драган Милосављевић : графике : Центар за културу, Народни
музеј, Пожаревац, новембар 1989 / [текст Љубица Миљковић]. [Пожаревац : Народни музеј], 1989 (Пожаревац : Просвета). - 1
пресавиjeн лист ([8] стр.) : илустр. ; 24 cm
83
Светлана Васиљев-Радовић : слике : Музеј Јадра, Лозница, октобар
1989 / [текст Љубица Миљковић ; фотографије Милена Маодуш]. [Лозница : Музеј Јадра], 1989 ([б. м.: б. и.]). - 1 пресавиjeн лист ([6]
стр.) : илустр. ; 20 cm
84
Шемса Гавранкапетановић : слике : [Галерија Коларчевог народног
универзитета], 19. IX – 1. X 1989 / [текст Љубица Миљковић]. - Београд
: Коларчев народни универзитет, 1989 ([б. м. : б. и.]). - 1 пресавијен
лист ([6] стр.) : илустр. ; 20 cm
1990
85
Драган Димић : изложба цртежа и слика : изложбени простор
Народног позоришта Титово Ужице од 12. до 22. јуна 1990. године :
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изложба обележава 20-то годишњи рад уметника / [текст Љубица
Миљковић ; превoд Гордана Чумић ; фотографије Радован Вујовић
Баја]. - Пожега : Књижевно друштво „Развигор”, 1990 (Титово Ужице :
„Димитрије Туцовић”). - [20] стр. : илустр. у бојама ; 17 x 24 cm
86
Dragan Dimić : crteži iz ciklusa Čađ i pozlata / [tekst Ljubica
Miljković]. - Čačak : Likovni salon Doma kulture ; Kragujevac : Narodni
muzej ; Beograd : NU „Braća Stamenković”, 1990 (Titovo Užice :
„Dimitrije Tucović”). - [8] str. : ilustr. ; 24 cm
87
Žarko Bjelica : crteži : Mala galerija Centra za kulturu Pančevo, 1–15.
XI 1990 / [tekst Ljubica Miljković ; organizacija, predgovor Svetlana
Mladenov ; fotografije Branislav Pantić]. - Pančevo : Centar za kulturu
Pančevo, Mala galerija, 1990 (Beograd : Škola za industrijsko oblikovanje).
- [4] str. : ilustr. u bojama ; 23 cm
88
Milutin Kopanja / [tekst Ljubica Miljković]. - [Sombor] : Likovna jesen,
1990 (Sombor : Prosveta). - [8] str. : ilustr. ; 24 cm
89
Svetlana Mikalački : grafika 13. 11. 1990 – 20. 11. 1990 / [tekst Ljubica
Miljković]. - Beograd : Galerija Energoprojekta, 1990 ([Beograd : s. n.]). [4] str. : ilust. ; 20 cm
1991
90
Žarko Bjelica : crteži : Kulturni centar Novog Sada, Mali likovni salon :
25. novembra – 4. decembra 1991 / [аutor kataloga Ljiljana Bjelica ; tekst
Ljubica Miljković]. - Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, 1991 (Novi
Sad: Grafocommerce). - 1 presavijen list ([6] str.) : ilustr. ; 22 cm
91
Milutin Kopanja : Likovna galerija Kulturnog centra Beograda, 17 – 30.
juna 1991 / [tekst Ljubica Miljković]. - Beograd : Kulturni centar, 1991
(Beograd : Srboštampa). - 15 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Savremena kretanja ; br.
269).
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1992
92
Laszosky Saša : tragovi sna Talinog hrama : Beograd 1992 / [tekst
Ljubica Miljković]. - [S. l. : s. n.], 1992 ([Beograd] : Zin). - [8] str. : ilustr. u
bojama ; 20 x 30 cm
1993
93
Mirko Herceg : ambijеntalne skulpture : NUBS galerija, Beograd / [tekst
Ljubica Miljković]. - [Beograd : NUBS galerija], 1993 ([s. l. : s. n.]). - 1
presavijen list ([6] str.) ; 22 cm
1994
94
Milutin Kopanja : slike : Galerija međunarodnog press centra Tanjuga,
Beograd : od 26. aprila do 12. maja 1994 / tekst Ljubica Miljković. - [S. l. :
s. n.], 1994 ([s. l. : s. n]). - 1 presavijen list ([6] str.) ; 21 cm
95
Perspektive XXI : Jugoslovenska galerija umetničkih dela, Beograd,
Galerija Andrićev venac od 15–31. jula 1993. godine / [tekst Ljubica
Miljković ; fotografije Dušan Mišić ; izbor slika, vajara i grafičara Ljubica
Miljković ... [et al.]]. - Beograd : Jugoslovenska galerija umetničkih dela,
1993 (Beograd : Škola za dizajn). - 1 presavijen list ([6] str.) : ilustr. ; 50 x 63
cm presav. na 25 x 21 cm
96
Прослава стогодишњице Народног музеја у Београду = Celebration
of the centеnary of the National museum in Belgrade / [текст Љубица
Миљковић ]. - Београд : Народни музеј, 1994 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 231–
248 ; 24 cm
П. о. : Зборник Народног музеја, књ. 15, бр. 2, 1994.

1995
97
Dragan Dimić : магистарска изложба април 1995 : Галерија
Факултета ликовних уметности Београд = Master of Art Exibition April
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1995 : Gallery at the Faculty of Fine Arts Belgrade / [текст Љубица
Миљковић ; превод Љиљана Ковачевић ; фотографија Р. Вујовић, З.
Домановић]. - Београд : Факултет ликовних уметности, 1995 (Ужице :
Графичар). - [20] стр. : илустр. у бојама ; 22 cm
98
Dragan Dimić : crteži iz ciklusa Čađ i pozlata : Čačak, od 7. do 17. maja
1990. godine : Kragujevac, od 23. jula do 19. avgusta 1990. godine :
Beograd, od 3. septembra do 23. septembra 1990. godine / [tekst Ljubica
Miljković ; translated by Gordana Čumić]. - [S. l. : s. n.], 1995 (Titovo Užice
: „Dimitrije Tucović”). - [8] str. : ilustr. u bojama ; 24 cm
99
Мира Сандић : скулптуре : Народни музеј Крушевац, 1995 / [текст
Љубица Миљковић; фотографије Жика Вучинић, Петар Ћеранић]. Крушевац: Народни музеј, 1995 (Параћин : „Цонић”). - 6 стр. : илустр. ;
24 cm
1996
100
Драган Михаиловић : повратак : Галерија Етнографског музеја,
Београд : 14–31. мај 1996 / [текст Љубица Миљковић]. - [Б. м. : б. и.], 1996
([б. м. : б. и.]). - 1 пресавиjeн лист ([6] стр.) : илустр. у бојама ; 21 cm
101
Dušan Đokić : 1000 akvarela : Moderna galerija Podgorica, maj 1996 / [tekst
Ljubica Miljković]. - Podgorica : Muzeji i galerije Podgorice, 1996 (Podgorica :
Yugrafic). - 19 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm
102
Милом Требињу : изложба поклоњених уметничких дела :
Требиње, април 1996 / [текст Љубица Миљковић]. - [Београд : Народни
музеј], 1996 (Београд : Цицеро). - 1 пресавијен лист ([8] стр.) ; 21 cm
103
1500 акварела Душана Ђокића: [16–31. јул, Градска галерија
Ужице] / [текст Љубица Миљковић]. - Ужице : Градска галерија, 1996
([б. м. : б. и.]). - 8 стр. : илустр. ; 21 cm
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1997
104
Божидар Дамјановски : Галерија уметности Приштина, април 1997
/ [текст Љубица Миљковић ; фотографије Милован и Влада
Миловановић]. - Приштина : Галерија уметности, 1997 (Приштина : Art
design). - 24 стр. : илустр. у бојама ; 22 cm
105
Божидар Дамјановски : Уметничка галерија Крушевац, мај 1997 /
[текст Љубица Миљковић ; поставка изложбе Лазар Стојновић ;
фотографије Милован и Влада Миловановић]. - Крушевац : Народни
музеј, 1997 (Приштина : Art design). - 24 стр. : илустр. у бојама ; 22 cm
106
Dušan Đokić : 2000 akvarela : Muzej savremene umetnosti Beograd,
april 1997 / [tekst Ljubica Miljković ; prevod na engleski Dušan Đokić,
Petar Vujičin ; prevod na nemački Mirjana Popović]. - Beograd : Muzej
savremene umetnosti, 1997 (Gornji Milanovac : Grafoprint). - 19 str. : ilustr. u
bojama ; 29 cm
107
Zoran Mišić : slike : Jugoslovenska galerija umetničkih dela, Galerija
„Andrićev venac” Beograd : 15. VIII – 30. VIII 1997 / [tekst Ljubica
Miljković]. - Beograd : Jugoslovenska galerija umetničkih dela, Galerija
„Andrićev venac”, 1997 (Beograd : Inpress). - [8] str. : ilustr. u bojama ; 18
x 24 cm
108
Јесења изложба '97 : Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић”
Београд : 23. септембра – 20. октобра / [текст Љубица Миљковић ;
фотографија Ненад Петровић]. - [Београд] : Удружење ликовних
уметника Србије, 1997 ([Београд] : Трилекс). - [24] стр. : илустр. ; 22 cm
109
Milo Milunović : jednom nacrtam, jednom еcujem... : Galerija Zepter,
Beograd, 6. novembar – 8. decembar 1997 / [tekst Ljubica Miljković]. Beograd : Galerija Zepter, 1997 ([s. l. : s. n.]). - 1 presavijen list ([6] str.) :
ilustr. ; 30 cm
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110
Мира Сандић : скулптуре : Народни музеј, Београд, фебруар–март
1997. године / [аутор каталога и изложбе Вера Грујић ; текст Љубица
Миљковић]. - Београд : Народни музеј, 1997. - 1 пресавијен лист ([6]
стр.) : илустр. ; 30 cm
111
Slobodanka Rakić Šefer : 21 godina rada : Galerija umetnosti, Priština,
novembar–decembar 1997 / [tekst Ljubica Miljković]. - Priština : Galerija
umetnosti, 1997 (Priština : Art Design). - [24] str. : ilustr. ; 23 cm
1998
112
Galerija 107, novembar, 1998 / [tekst Ljubica Miljković]. - Zemun :
Galerija 107, 1998 ([Beograd] : Birograf). - [22] str. : ilustr. u bojama ;
21 cm. - (Galerijski katalog ; br. 1)
113
Иван Павић : фрагменти пејсажа : Савез удружења ликовних
уметника Југославије, Београд, 9. XII – 19. XII 1998 / [текст Љубица
Буба Миљковић]. - [Б. м. : б. и.], 1998 ([б. м. : б. и.]). - [8] стр. : илустр. у
бојама ; 21 cm
114
Miodrag Vujačić Mirski : JU „Muzeji, galerija i biblioteka” – Moderna
galerija, Budva, jul, 1998 / [autor izložbe i teksta Ljubica Miljković]. Budva : JU „Muzeji, galerija i biblioteka”, 1998 (Podgorica : Yugrafic). - 1
presavijen list ([6] str.) : ilustr. ; 22 cm
115
Мост светлости = The Bridge of Light / [текст Љубица Миљковић ;
фотографије Moma Negovanović, Beatrice Lacoste, Marija Ćalić,
translation Nadežda Obradović]. - [Б. м. : б. и.], [1999] ([б. м. : б. и.]). - [8]
стр. : илустр. у бојама ; 22 x 32 cm
116
Синиша Жикић : графике : 14. септембар – 12. октобар 1998, Галерија
Глас / [текст Љубица Миљковић]. - [Б. м. : Галерија Глас], 1998 ([б. м.] :
АБЦ Графика). - [16] стр. : илустр. ; 21 cm

БИБЛИОГРАФИЈЕ

КОРАК БИБЛИОТЕКЕ │ 97

117
Слободанка Ракић Шефер : Галерија Божа Илић, Прокупље, мај
1998 / [текст Љубица Миљковић]. - Прокупље : Народни музеј Топлице,
1998 ([б. м. : б. и.]). - [6] стр. : илустр. у бојама ; 29 cm
118
Тијана Фишић : слике : made in Balkan, Cockadoodledoo Hill =
сделано в Балкан, Петлово брдо : Галерија ФЛУ, 26. 1 – 08. 2. 1998,
Београд / [текст Љубица Миљковић]. - [Београд : б. и.], 1998 ([б. м. : б.
и.]). - [8] стр. : илустр. у бојама ; 40 cm
119
Hype : Galerija Dom[a] kulture Studentski grad, Novi Beograd, od 4. do
19. juna 1998. god / [tekst Ljubica Miljković]. - Novi Beograd : Dom kulture
Studentski grad, 1998 (Zemun : Balkan print). - 1 presavijen list ([6] str.) :
ilustr. u bojama ; 22 cm
1999
120
Popara : molitve : Galerija Etnografskog muzeja u Beogradu : avgust–
septembar 1999 / [tekst Ljubica Miljković]. - Beograd : Artmedia, 1999
(Beograd : Cicero). - 1 presavijen list ([4] str.) : ilustr. u bojama ; 28 cm
2000
121
Galerija Pale / [tekst Ljubica Miljković]. - [Beograd : Galerija Pale],
2000 (Beograd : Zin). - [4] str. : ilustr. u bojama ; 22 cm
122
Milorad Stepanov : izložba slika malog formata 1995–2000 / [tekst
Ljubica Miljković]. - Novi Sad : ULUV, 2000 (Novi Sad : [s. n.]). - [4] str. :
ilustr. ; 21 cm
123
Мirjana Maodus : solo exhibition / [tekst Ljubica Miljković]. - Кjoto :
Umetnička galerija, 2000. - [4] стр. ; 22 cm
Tekst na japanskom jeziku.
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124
Настасијевићи : Галерија Дома културе, Смедерево, 11–31.08. 2000
/ [текст Љубица Миљковић]. - Смедерево : Дом културе ; Горњи
Милановац : Музеј рудничко-таковског краја, 2000 ([б. м. : б. и.]). - 1
пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 24 cm
125
YU палета младих : Врбас 2000 : Ликовна галерија Врбас, 25. мај – 18.
јуни / [текст Љубица Миљковић ; фотографија Рајко Каришић]. - Врбас :
Дом кулуре „Врбас”, 2000 (Кула : Борац). - [8] стр. : илустр. ; 22 cm
2001
126
Илија Пауновић : слике : Галерија Централног клуба ВЈ, Београд :
11–22. април 2001. године / [текст Љубица Миљковић]. - [Београд :
Галерија Централног клуба ВЈ], 2001 ([б. м.] : Студио Дабовић). - [4]
стр. : илустр. у бојама ; 21 cm
127
Јован Ракиџић : слике : Градска галерија Ужице, 20. 3 – 6. 4. 2001 /
[текст Љубица Миљковић]. - Ужице : Градска галерија, 2001 (Ужице :
Grafičar). - [8] стр. : илустр. ; 21 cm
128
Павле Васић : акварели : Модерна галерија Будва, октобар–новембар
2001 / [текст Љубица Миљковић ; аутор каталога и поставке Јово
Ђуровић]. - Будва : ЈУ „Музеји, галерија и библиотека”, 2001 (Подгорица
: Yugrafic). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у бојама ; 22 cm
129
Siniša Vuković : slike iz legata Narodnog muzeja u Beogradu i kolekcije
Galerije 107 : Galerija 107, 9–23. oktobra 2001 / [tekst Ljubica Miljković]. Zemun : Galerija 107, 2001 ([s. l.] : Ida-M). - [16] str. : ilustr. u bojama ; 21
x 24 cm
130
Чукарица : 7 сликара + 1 : Галерија '73, 1–21. фебруар 2001 / [аутор
изложбе и текста Љубица Миљковић]. - [Б. м. : б. и.], 2001 (Београд :
Inpress). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 24 cm
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2002
131
Exibition Svetlana Ribica : painter graphics / [tekst Ljubica Miljković]. Vienna : International centre, 2002. - [4] str. : ilustr. ; 21 cm
132
Зоран Марјановић : цртежи 1994–2002 : Галерија Графички
колектив, јануар 2002 / [текст Љубица Миљковић]. - [Б. м : б. и.], 2002
([б. м. : б. и.]). - [4] стр. : илустр. ; 20 cm
133
Zoran Vuković : šetnja sa Stojanom Ćelićem kroz Grčku : ULUS, 24.
april – 7. maj 2002 / [tekst Ljubica Miljković]. - [S. l : s. n.], 2002 ([s. l : s.
n.]). - 1 list. ; 30 cm
134
Ivan Pavić : fragmenti pejsaža : Galerija „V.A. Leković” Bar, 16. IX –
10. X 2002 / [tekst Ljubica Miljković]. - [S. l. : s. n.], 2002 ([s. l. : s. n.]). - 1
presavijen list ([6] str.) : ilustr. u bojama ; 20 cm
135
Predrag Mikalački : grafike iz ciklusa Marionete : Galerija savremene
likovne umetnosti Niš : 16. 10 – 28. 10. 2002 / [tekst Ljubica Miljković]. [Niš : Galerija savremene likovne umetnosti], 2002 ([s. l. : s. n.]). - [4] str. :
ilustr. ; 30 cm
136
Umjetnici rođeni u Crnoj Gori : iz fonda Narodnog muzeja u Beogradu :
Moderna galerija Budva, avgust–septembar 2002 / [autor kataloga Jovo
Đurović ; tekst Ljubica Miljković]. - Budva : JU „Muzeji, galerija i
biblioteka”, 2002 (Podgorica : Yugrafic). - [12] str. : ilustr. u bojama ; 28 cm
137
Шидске крајине Саве Шумановића и његових савременика из
збирке Народног музеја : мај–јун 2002 / [аутор изложбе и текста
Љубица Миљковић ; организатор изложбе Весна Марицки-Остојић]. Сремска Митровица : Музеј Срема, 2002 ([б. м. : б. и.]). - [16] стр. :
илустр. ; 21 cm
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2003
138
Данко Бркић : слике : Gallery Приједор, април 2003 / [текст Љубица
Миљковић ; превод Јелена Стефановић]. - Приједор : Gallery, 2003 ([б. м.] :
Akademija). - [16] стр. : илустр. у бојама ; 24 cm
139
Jovana Popović Benišek : slike = tableaux : Beograd, Galerija 73, 5–14.
maj 2003, Novi Sad, ULUV, 6–18. oktobar 2003 / [tekst Ljubica Miljković ;
fotografije Martin Candir ; prevod na francuski Jovana Navalušić]. Beograd : Galerija 73, 2003 ([Novi Sad] : Budućnost). - [12] str. : ilustr. u
bojama ; 21 cm
140
Чувари лепоте Београда : у гостима колекција Београдског сајма =
Čuvari lepote Beograda : u gostima kolekcija Beogradskog sajma : од 25.
септембра до 18. октобра 2003 / [текст Љубица Миљковић ;
фотографије Златомир Дукић ; превод Драган Бајић]. - Београд :
Политика, 2003 (Београд : Политика). - 23 стр. : илустр. у бојама ; 21 cm
141
Шидске крајине Саве Шумановића и његових савременика из
збирке Народног музеја : мај–јун 2002 / [аутор изложбе и текста
Љубица Миљковић ; организатор изложбе Весна Марицки-Остојић]. Сремска Митровица : Музеј Срема, 2002 ([б. м. : б. и.]). - [16] стр. :
илустр. ; 21 cm
2004
142
Изложба слика Слободанке Ракић Шефер : Ликовни салон Дома
културе Трстеник, 15. јун : [у оквиру манифестације] Јефимијини дани,
Љубостиња – Трстеник, 15–19. јуна 2004 / [текст Љубица Миљковић ;
каталог Иван Величковић]. - Трстеник : Културно просветна заједница,
2004 (Трстеник : М-граф). - [8] стр. : илустр. у бојама ; 22 cm
143
Политикини бисери : представљање Политикине збирке (други део)
= Politikini biseri : predstavljanje Politikine zbirke (drugi deo) : од 4. до 31.
марта 2004 / [текст Љубица Миљковић ; фотографије Милош Лужанин ;
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превод Татјана Родвел-Јовановић]. - Београд : Политика, 2004 (Београд
: Политика). - 27 стр. : илустр. у бојама ; 21 cm
2005
144
Mirko Brkuljan : Muzej u Prijepolju, septembar 2005 / [tekst Ljubica
Miljković ; prevod na engleski Nada Čičić]. - Prijepolje : Muzeju Prijepolju,
2005 (Loznica : Mladost grup). - [24] str. : ilustr. u bojama ; 23 cm
145
Оливера Гаврић Павић = Olivera Gavrić Pavić : мозаички опус,
1989–2007 = mosaics, 1989–2007 : 18 година стварања : retrospective
exibition, Галерија 73, Београд, 11–24. мај 2007, Народни музеј Зајечар,
3–31. јули 2007 / [текст Љубица Миљковић ; превод Анка
Милисављевић, Иван Павић ; фотографија Саша Рељић]. - Београд : О.
Гаврић Павић, 2007 (Београд : Compact Druck). - 20 стр. : илустр. у
бојама ; 30 cm
146
Svetlana Ribica : slikar, grafičar / [tekst Ljubica Miljković]. - Beograd :
Centralni dom Vojske Srbije i Crne Gore, 2005 (Beograd : [s. n.]). - [6] str. :
ilustr. ; 22 cm
147
Тодор М. Стевановић : космички врт : Галерија слика „Сава
Шумановић”, Шид : [у оквиру манифестације] XIII меморијал Саве
Шумановића : сликар код сликара / [аутор изложбе и текста Љубица
Миљковић ; дизајн и прелом Далибор Огризовић]. - [Шид : Галерија
слика „Сава Шумановић”], 2005 (Нови Сад : Стојков). - 1 пресавијен
лист ([6] стр.) : илустр. у бојама ; 23 cm
2006
148
Радомир Дамњановић Дамњан : избор сликарских дела од
проверене уметничке вредности из Народног музеја у Београду :
септембар 2006, Галерија Србија, Ниш [и] децембар 2006, Уметничка
галерија, Крушевац / [аутор изложбе и текста Љубица Миљковић ;
фотограф Вељко Илић]. - Ниш : Галерија савремене ликовне уметности
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; Крушевац : Народни музеј, 2006 (Ниш : Imprimé). - 27 стр. : илустр. у
бојама ; 23 cm
149
Тодор Стевановић : изложба слика : од 19. априла до 19. маја 2006 :
Галерија РТС, Београд / [текст Љубица Миљковић ; фотографије
Љубинко Кожул]. - Београд : [Радио-телевизија Србије], 2006 (Београд :
ПГП РТС). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у бојама ; 30 cm
2007
150
Zoran Mišić : distorzija = distortion : [septembar–oktobar 2007] / [tekst
Ljubica Miljković ; prevod Marija Ćirić ; fotografije Aleksandar Nisić]. Beograd : Udruženje likovnih umetnika Srbije, 2007 ([Beograd] : BMD
Rivendell group). - [16] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm
151
Izložba slika : Hotel Hyatt Regency Beograd : 13. septembar 2007 :
[povodom] 40 godina Pejsmejker centra KCS / [autor izložbe i teksta
Ljubica Miljković]. - [S. l. : s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 1 list ; 16 cm
152
Parallel : Ilija Kostov / [introduction Ljubica Miljković ; translater
english Ljubica Miljković ; translater myanmar U Tayza Hline ; design and
photo Rade Nikolić]. - Yangon : NM Gallery, 2007. - [6] стр. ; 25 cm
Tekst na burmanskom i engleskom jeziku.

2008
153
Митар Трнинић : истраживачи = Mitar Trninić : explorers : продајна
галерија „Београд”, јул–август 2008 / [текст у каталогу, text in catalogue
Љубица Миљковић ; превод, translation Ванда Перовић ; фотографије,
photographs Митар Трнинић]. - Београд : Продајна галерија „Београд” =
Belgrade : Gallery „Beograd”, 2008 (Београд : Грид студио). - 23 стр. : илустр.
; 22 cm
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154
Павле Васић : (1907–1993) : изложба дела слика, акварела, цртежа и
графика : Замак културе, Културни центар Врњачке Бање, септембар
2008 / [аутор изложбе и текста Љубица Миљковић]. - Врњачка Бања :
Културни центар Врњачке Бање, 2008 (Врњачка Бања : Интерклимаграфика). - 16 стр. : илустр. у бојама ; 30 cm
2009
155
Лепосава – Бела Ст. Павловић : ред је душа сваке ствари : изложба
илустрација књига за децу / [текст Љубица Миљковић]. - Београд :
Педагошки музеј, 2009 (Београд : Inpress). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) :
илустр. ; 30 cm
156
Милорад Степанов : слике : панонски кофер сећања : Кикинда,
децембар 2009 / [текст Љубица Миљковић ; фотографија Владимир
Сретеновић]. - Кикинда : Савремена галерија Народног музеја, 2009
(Кикинда : Мира-граф). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр у бојама. ;
21 cm
2010
157
Александар Томашевић : Галерија Рима, Крагујевац = Aleksandar
Tomašević : Rima Gallery, Kragujevac : 23. 10 – 1. 11. 2010 / [текст
Љубица Миљковић ; превод Невена Мартиновић ; фотографија Предраг
Циле Михајловић]. - Крагујевац : Галерија Рима, 2010 (Крагујевац :
Интерагент). - 19 стр. : илустр. у бојама ; 23 cm
158
Каран : ентропија простора у времену : графике : Галерија
савремене уметности Смедерево, децембар 2010 – јануар 2011 / [текст
Љубица Миљковић ; графичко решење каталога Родољуб Карановић]. Смедерево : Музеј у Смедереву, 2010 (Смедерево : Newpress). - [8] стр. :
илустр. у бојама ; 20 cm
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159
Каран : ентропија простора у времену : графике : Галерија
„Чедомир Крстић”, Пирот, 27. априла – 11. маја / [текст Љубица
Миљковић]. - Пирот : Галерија „Чедомир Крстић”, 2010 (Ниш :
CMYK). - [8] стр. : илустр. у бојама ; 21 cm
160
Марко Челебоновић : слике из породичне колекције : Уметнички
павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд, 7. 10 – 6. 11. 2010 / [аутор
изложбе итекста Љубица Миљковић ; уредник каталога Наталија
Церовић ; фотографије Зоран Мирчетић]. - Београд : УЛУС, 2010
(Београд : Trilex). - 96 стр. : илустр. у бојама ; 21 cm
161
Милан Жунић : астрални свет : Галерија Графички колектив,
Београд : 29. новембар – 11. децембар 2010 / [текст и фотографије
Љубица Миљковић ; фотографија аутора В. Татаревић] . - Београд : М.
Жунић, 2010 (Београд : Inpress). - [12] стр. : илустр. ; 24 cm
162
Родољуб Карановић : графике : Галерија Графички колектив,
Београд : 15–27. фебруар 2010 / [текст Љубица Миљковић]. - Београд :
Графички колектив, 2010 (Београд : Inpress). - [8] стр. : илустр. у бојама
; 24 cm
2011
163
Бранко Поповић : 1882–1944 : слике / [текст Љубица Миљковић ;
организатор изложбе и аутор поставке Милан Граховац ; фотографије
Вељко Илић, Владимир Поповић, Михал Мадацки ; графички дизајн
Душан Маринковић]. - Зрењанин : Народни музеј, 2011 (Зрењанин :
Дигинет). - [54] стр. : илустр. у бојама ; 30 cm
164
Јован Ивановић : љубав, море, вино : у Подруму Wine & Art gallery
: 18. маj – 15. jул 2011 / [текст Љубица Миљковић]. - Београд :
Продајна галерија „У подруму”, 2011 ([б. м. : б. и.]). - [8] стр. : илустр. у
бојама ; 15 x 23 cm. - (Галеријски каталог ; бр. 4).
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165
Милорад Степанов : равнице – тачке гледишта : Задужбина Илије
М. Коларца : 8 – 26. 11. 2011 / [текст Љубица Миљковић]. - [Београд :
Задужбина Илије М. Коларца], 2011 ( Београд : Чигоја). - 1 пресавиjeн
лист ([6] стр.) : илустр. у бојама ; 25 cm
2012
166
Барух – Бора Барух (1911–1942) : двоструко благословен : Галерија
Србија, 21. август – 12. септембар 2012 / [аутор изложбе и текста Љубица
Миљковић ; фотографи Вељко Илић, Владимир Поповић, Саша Рељић]. Ниш : Галерија савремене ликовне уметности ; Београд : Народни музеј,
2012 (Ниш : Medivest). - 15 стр. : илустр. у бојама ; 24 cm
2013
167
Мира Маодуш : слике : Народни музеј Пожаревац, јун 2013 / [autor
izložbe i kataloga Violeta Tomić ; tekst Ljubica Miljković]. - Požarevac :
Narodni muzej, 2013 (Požarevac : Kompromis dizajn). - 12 стр. : илустр. у
бојама ; 21 cm
168
Тијана Фишић : ретроспектива неба : поводом 25 година
стваралаштва : Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд, 7–31.
3. 2013 = Tijana Fišić : retrospective of the sky : in reference to 25 years of
painting : „Cvijeta Zuzorić” Art Pavilion, Belgrade, 7–31. 3. 2013 / [текст
Љубица Миљковић ; фотографија Душан Милијић ; преводилац Милош
Арсић]. - Београд : УЛУС, 2013 (Београд : Публикум). - 96 стр. : илустр.
у бојама ; 30 cm
2014
169
Зоран Мишић – Zifft : dva sveta : изложба слика : Галерија Атријум,
Библиотека града Београда, 8–16. децембар 2014 / [текст Љубица
Миљковић ; кустос изложбе Иванка Лазовић]. - Београд : Библиотека
града Београда, 2014 (Београд : Чигоја). - [8] стр. : илустр. у бојама ; 32 cm
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170
Izložba slika Zoran Tešanović : tajne radosnih želja : Galerija
savremene umetnosti Pančevo, 22. 4 – 30. 4. 2014 / tekst Ljubica Miljković.
- Pančevo : Kulturni centar Pančeva, 2014 (Beograd : Birograf). - 1
presavijen list ([4] str.) : ilustr. u bojama ; 15 x 20 cm
2016
171
28. чукарички ликовни салон : 24. децембар – 12. јануар 2016.
године / [текст Љубица Миљковић]. - [Београд : Галерија '73], 2016
([Београд] : Studio M). - 1 пресавиjeн лист ([6] стр.) : илустр. у бојама ;
28 cm
172
Portreti Igora Vasiljeva / [tekst Ljubica Miljković]. - [Beograd] : Art
Gallery Canvas, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 43 str. : ilustr. ; 29 cm
3. Коаутор каталога
1982
173
Михаил Беренђија : слике, цртежи, графике : Галерија Народног
музеја, 18–25. 1. 1982 / [текст Љубица Миљковић, Предраг Царановић].
- Краљево : Друштво ликовних педагога региона, 1982 ([б. м. : б. и.]). 1 пресавијен лист ([6] стр.) ; 21 cm
174
Српско сликарство XIX века : хала X Београдског сајма, фебруар
1982 / [организација изложбе Никола Кусовац ; аутори изложбе и
поставке Олга Микић ... [и др.] ; каталог приредили Љубица Миљковић,
Милорад Урдаревић, Веселин Лађић]. - Београд : Народни музеј, 1982
([б. м. : б. и.]). - 77 стр., [6] листова с таблама, [70] стр. с таблама ; 22 cm
1985
175
Откупи (3) : 1979–1984 : изложба дела савремених уметника из
збирке Народног музеја у Београду, јануар–фебруар 1985 / [аутори
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изложбе и каталога Веселин Лађић, Љубица Миљковић ; фотографије
Миодраг Јеремић, Милан Јозић, Христифор Настасић]. - Београд :
Народни музеј, 1985 ([б. м. : б. и.]). - 16 стр. : илустр. ; 23 cm
1987
176
Београдски уметници : поклон-збирка др Јакова Смодлаке :
Народни музеј, Београд јуни–август 1987 = Belgrade Artists : The dr.
Jakov Smodlaka gift collection : National Museum, Belgrade june–august
1987 / [организација, каталог и поставка изложбе Ирина Суботић,
Љубица Миљковић ; превод резимеа Ана Васић]. - Београд : Народни
музеј, 1987 (Београд : „Слободан Јовић”). - 31 стр., [32] стр. с таблама ;
22 cm
1988
177
Минхенска школа : 1850–1900 : изложба слика из баварских
државних збирки слика и других музеја = Münchner Schule : 1850–1900 :
Gemälde aus dem Bestand der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und
anderer Museen : Народни музеј, Београд, септембар–новембар 1988 /
[аутори каталога Кристијан Ленц … [и др.] ; сарадници на изложби
Љубица Миљковић, Татјана Бошњак ; превод Зоран Р. Јовановић]. Београд : Народни музеј, 1988 (Београд : „Слободан Јовић”). - 37 стр.,
[22] стр.с таблама : илустр. у бојама ; 28 cm
178
Поклон збирка Арса и Војке Милатовић = Arso and Vojka Milatović
gift collection / [аутор изложбе Никола Кусовац ; фотографије Братислав
Лукић ; сарадник Љубица Миљковић]. - Београд : Народни музеј, 1988
(Београд : „Слободан Јовић”). - [64] стр. : илустр. у бојама ; 23 cm. (Каталози поклона Народном музеју ; 6)
1989
179
Zbirka Erich Šlomović : iz Narodnog muzeja u Beogradu = Collection
Erich Chlomovitch : Musée National de Belgrade : Muzejsko-galerijski
centar, Zagreb 7. 12. 1989 – 3. 1. 1990 / [izbor eksponata Vanja Kraut,
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Ljubica Miljković, Irina Subotić ; izbor popratnih tekstova Marina Viculin ;
suradnici na katalogu Mirjana Nestorović ... [et al.] ; prijevod na francuski
Ksenija Jančić, Khadidja Mahdi-Bolfek, Ivanka Pavlović–Marković]. Zagreb : MGC, 1989 ([s. l. : s. n.]). - 182 str. : ilustr. ; 28 cm
180
Збирка Јоце Вујића : каталог слика, скулптура и цртежа / [аутори
каталога Љубица Миљковић … [и др.]; превод Драгана Ставјел]. Београд : Народни музеј; Нови Сад : Галерија Матице српске, 1989
(Београд : „Слободан Јовић”). - 103 стр., [16] стр. с таблама : илустр. ;
23 cm
У коауторству са: Татјаном Бошњак, Драгојлом Живанов, Николом Кусовцем и
Лепосавом Шелмић.

1990
181
Umetnici Jevreji u Beogradu : Likovna galerija Kulturnog centra
Beograda, 20–28. X 1990 / izložbu organizovali Kulturni centar Beograda i
Narodni muzej Beograd ; [tekst Ljubica Miljković, Vanja Kraut]. - Beograd :
Kulturni centar Beograda, 1990 ([Beograd : Škola za industrijsko
oblikovanje]). - [20] str. : ilustr. ; 24 cm
1991
182
Milena Pavlović Barili : rani radovi : Galerija Interart Sava Centar,
Beograd : 14–18. oktobar 1991. god., Hotel Hayat, Beograd / [tekst Nikola
Kusovac, Ljubica Miljković]. - [S. l. : s. n.], 1991 (Beograd : Sava centar). 1 presavijen list ([4]) str. ; 30 cm
1993
183
Откупи 4 : 1985–1993 : изложба слика, скулптура, цртежа и
графика савремених уметника, откупљених за збирке Народног музеја /
[aутори изложбе и каталога Љубица Миљковић ... [и др.]]. - Београд :
Народни музеј, 1993 ([б. м. : б. и.]). - 34 стр. : илустр. ; 22 cm
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184
Светолик Лукић : 1908–1981 : Народни музеј Београд, 1983 /
[каталог приредили Љубица Миљковић ; Милорад Урдаревић]. Београд : Народни музеј, 1983 (Београд : „Слободан Јовић”). - 24 стр.,
[12] стр. с таблама ; 23 cm
185
Сергеј Апарин : Уметничка галерија Стара капетанија, Земун /
[аутори каталога Никола Кусовац, Љубица Миљковић]. - [Београд :
S.M.I.T], 1993 (Београд : Inpress). - 1 пресавиjeн лист ([6] стр.) : илустр.
у бојама ; 23 cm
1995
186
Спомен збирка др Ђорђа и Лале Лучић – Роки = Collection legs du
dr Đorđe et Lala Lučić-Roki : [Народни музеј, Београд : јануар–фебруар
= janvier–février 1995] / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ...
[и др.]]. - Београд : Народни музеј, 1995 (Београд : Графо Нин). - 60 стр.
: илустр. ; 23 cm
1996
187
Културна ризница Србије / саставио и уредио Јован Јанићијевић ;
[аутори текстова Бранко Вујовић … [и др.] ; аутори мањих прилога
Бранка Иванић, Љубица Миљковић, Милица Михаиловић ; аутор
фотографија Марлис Вујовић]. - Београд : Идеа : Војска : Добротвор ;
Нови Сад : Православна реч ; Сремски Карловци : Каирос ; Ниш :
Градина, 1996 (Београд : Војна штампарија). - 642 стр. : илустр. ; 25 cm
188
Milan Marinković Cile / [tekst] Ljubica Miljković ... [et al.] ; prevod na
engleski Danka Đokić ; fotografije Vladimir Popović ... [et al.]. - Beograd :
Svetlostkomerc, 1996 (Beograd : Zavod za izradu novčanica). - 271 str. :
ilustr. u bojama ; 29 x 30 cm
Књига рађена у коауторству са: Ђорђе Кадијевић, Милан Маровић, Зоран Маркуш.
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189
Српско сликарство и скулптура после 1955. године у збиркама
Народног музеја : изложба поводом стопедесетдвогодишњице
оснивања, Народни музеј, Београд, 10. мај 1996 / [аутори изложбе и
каталога Љубица Миљковић, Вера Грујић]. - Београд : Народни музеј,
1996 ([б. м. : б. и.]). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 30 cm
1998
190
Културна ризница Србије / саставио и уредио Јован Јанићијевић ;
[аутори текстова Бранко Вујовић ... [и др.] ; аутори мањих прилога
Бранка Иванић, Љубица Миљковић, Милица Михаиловић ; аутор
фотографија Марлис Вујовић]. - 2. изд. - Београд : Идеа :
Војноиздавачки завод : Markt system : Topy, 1998 (Београд : Војна
штампарија). - 642 стр. : илустр. ; 24 cm
191
XV отворена графичка радионица : изложба учесника 1997. године
= XV open graphic art workshop : exhibition of participants 1997 : Београд,
Мала сала Народног музеја : 4–14. децембра 1998. године / [превод на
енглески Миљан Контић ; текст Љубица Миљковић ... [и др.]]. - Београд
: УЛУС, 1998 ([б. м. : б. и.]). - [52] стр. : илустр. ; 21 cm
192
The cultural treasury of Serbia / edited by Jovan Janićijević ; [written by
Jovan Janićijević ... [et al.] ; smaller contributions by Lјubica Miljković ...
[et al.] ; translated by Alice Copple-Tošić ... [et al.] ; photographs by Marlies
Vujović]. - Belgrade : Idea : Vojnoizdavački zavod : Markt system, 1998
(Belgrade : Vojna štamparija). - 641 str. : ilustr. ; 24 cm
2000
193
XVI отворена графичка радионица : изложба учесника 1999. године
= XVI open graphic art workshop : exhibition of participants 1999 :
Београд, Народни музеј : 1–8. децембра 2000. године / [текст Љубица
Миљковић ... [и др.] ; превод на енглески Миљан Контић]. - Београд :
УЛУС, 2000 ([б. м. : б. и.]). - 47 стр. : илустр. ; 21 cm
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2001
194
Културна ризница Србије / саставио и уредио Јован Јанићијевић ;
[текст Бранко Вујовић ... [и др.] ; аутори мањих прилога Бранка Иванић,
Љубица Миљковић, Милица Михаиловић ; аутор фотографија Марлис
Вујовић]. - 3. изд. - Београд : Idea, 2001 (Београд : Војна штампарија). 642 стр. : илустр. ; 25 cm
195
The cultural treasury of Serbia / edited by Jovan Janićijević ; [written by
Jovan Janićijević ... [et al.] ; smaller contributions by Lјubica Miljković ...
[et al.] ; translated by Alice Copple-Tošić ... [et al.] ; photographs by Marlies
Vujović]. - 2nd ed. - Belgrade : Idea, 2001 (Belgrade : Vojna štamparija). 641 str. : ilustr. ; 25 cm
2002
196
Културна ризница Србије / саставио и уредио Јован Јанићијевић ;
[текст Бранко Вујовић ... [и др.] ; аутори мањих прилога Бранка Иванић,
Љубица Миљковић, Милица Михаиловић ; аутор фотографија Марлис
Вујовић]. - 3. изд. - Београд : Idea, 2002 (Београд : Војна штампарија). 642 стр. : илустр. ; 25 cm
197
The cultural treasury of Serbia / edited by Jovan Janićijević ; [written by
Jovan Janićijević ... [et al.] ; smaller contributions by Lj. [Lјubica] M.
[Miljković] ... [et al.] ; translated by Alice Copple-Tošić ... [et al.] ;
photographs by Marlies Vujović]. - 2nd ed. - Belgrade : Idea, 2002
(Belgrade : Vojna štamparija). - 641 str. : ilustr. ; 25 cm
2004
198
Зграда председника Републике Србије : нови двор : прво отварање
за јавност поводом Дана европске баштине 11–12. и 18–19. септембра
2004. године / [текст Љубица Миљковић ; Гордана Гордић]. - [Б. м : б.
и.], 2004 ([б. м. : б. и.]). - 1 пресавијен лист ([6]) стр. : илустр. у бојама ;
20 cm
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2005
199
Културна ризница Србије / саставио и уредио Јован Јанићијевић ;
[аутори текстова Бранко Вујовић … [и др.] ; аутори мањих прилога
Бранка Иванић, Љубица Миљковић, Милица Михаиловић ; аутор
фотографија Марлис Вујовић]. - 4. изд. - Београд : Idea, 2005 (Вараждин
: Вартекс тискара). - 642 стр. : илустр. ; 24 cm
200
Ликовна колонија Сићево : 1905–2005: Галерија савремене ликовне
уметности, Ниш, септембар 2005 / Љубица Миљковић ... [и др.] ;
[превод, translation Irena Ranđelović ; фотографије, photos Miljan
Petrović]. - Ниш : Галерија савремене ликовне уметности, 2005 (Ниш :
Пеликан-принт). - 177 стр. : илустр. ; 31 cm
201
Мира Маодуш : изложба слика : Ликовни салон Дома културе
Трстеник, 20. јун : [у оквиру манифестације] Јефимијини дани,
Љубостиња - Трстеник, 20–24. јуна 2005 / [аутор изложбе и текста
Љубица Миљковић ; аутори каталога Љубица Миљковић, Иван
Величковић]. - Трстеник : Културно просветна заједница, 2005
(Трстеник : М-граф). - [8] стр. : илустр. у бојама ; 22 cm
202
Нови двор : зграда председника Републике : културна баштина и
културно наслеђе : [у оквиру манифестације] Дани европске баштине
10–11. и 17–18. септембра 2005. године / [аутори каталога Љубица
Миљковић ; Гордана Гордић]. - [Београд : Генерални секретаријат
председника Републике Србије], 2005 ([б. м. : б. и.]). - 18 стр. : илустр. у
бојама ; 21 cm
203
Раденко Мишевић : Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић” од 13–
31. октобра 2005 / [текст Љубица Миљковић, Соња Бриски Узелац ;
фотографије Данијел Глид]. - Београд : УЛУС, 2005 (Београд :
Трилекс). - [12] стр. : илустр. ; 30 cm
204
The cultural treasury of Serbia / edited by Jovan Janićijević ; [written by
Jovan Janićijević ... [et al.] ; smaller contributions Lj. [Lјubica] M.
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[Miljković] ... [et al.] ; translated by Alice Copple-Tošić ... [et al.] ;
photographs by Marlies Vujović]. - 3rd ed. - Belgrade : Idea, 2005 (Varaždin
: Varteks tiskara). - 641 str. : ilustr. ; 25 cm
2006
205
The Pavle Beljanski Memorial Collection : art as life / [editor Jasna
Jovanov ; text Ljubica Miljković … [et al.] translation Krištof Bodrič,
Dragan Kujundžić ; photos Atila Slama, Dušan Milijić, Marko Milović]. Novi Sad : The Pavle Beljanski Memorial Collection, 2006 (Novi Sad :
Daniel print, [2007]). - 207 str. : ilustr. u bojama ; 17 cm
2007
206
Diary : Jasmina Aleksić : 16th to 27th July, 2007 / [introduction Ljubica
Miljković ; Jasmina Aleksić ; translater english Ljubica Miljković ; translater
myanmar U Tayza Hline ; design and photo Rade Nikolić]. - Yangon : Beik
Thano Art Gallery, 2007. - [6] стр. ; 25 cm
Tekst na burmanskom i engleskom jeziku.

207
Spomen-zbirka Pavla Beljanskog : život posvećen umetnosti / [urednik
Jasna Jovanov ; tekst Ljubica Miljković… [et al.]]. - Novi Sad : Spomenzbirka Pavla Beljanskog, 2007 (Novi Sad : Daniel print). - 207 str. : ilustr. ;
17 cm
208
Sto vrhunskih djela hrvatskih umjetnika iz zbirki Narodnog muzeja u
Beogradu : 1850–1950 : Umjetnički paviljon u Zagrebu, 18. 12. 2007 – 31. 1.
2008 / [uvodni tekst, introduction Radovan Vuković ; koncepcija izložbe, izbor
radova i predgovor, concept, art selection and texts Ljubica Miljković, Zvonko
Maković]. - Zagreb : Umjetnički paviljon, 2007. - 143 str. : ilustr. ; 30 cm
2009
209
Novogodišnja Arte aukcija : predaukcijska izložba od 17. do 27. XII
2009. godine, Arte galerija, 28. i 29. XII 2009, Galerija Progres, aukcija 29.
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XII 2009. godine / [tekst Ljubica Miljković ... [et al.] ; fotografije Vladimir
Miloradović]. - Beograd : Arte Media, 2009 (Beograd : Cicero). - 75 str. :
ilustr. u bojama ; 27 cm
210
Пеђа Милосављевић : изложба дела Народног музеја у Београду и
Уметничке збирке САНУ : Градска галерија Ужице, април–мај 2009 /
[аутори каталога и изложбе Љубица Миљковић, Јелена Межински
Миловановић ; фотографије Владимир Поповић]. - Ужице : Градска
галерија, 2009 (Ужице : Графос). - [8] стр. : илустр. у бојама ; 30 cm
211
100 година српске уметности : сликарство у Србији : 1850–1950 :
ремек дела Народног музеја у Београду : [Галерија Српске академије
наука и уметности, Београд, 7. септембар – 18. октобар 2009] / [аутори
каталога Љубица Миљковић, Петар Петровић, Гордана Станишић ;
фотографије Владимир Поповић]. - Београд : Народни музеј, 2009
(Београд : Алта нова). - 219 стр. : илустр. у бојама ; 24 cm
2010
212
Spomen-zbirka Pavla Beljanskog : život posvećen umetnosti / [tekst
Ljubica Miljković ... [et al.] ; urednik Jasna Jovanov ; fotografije Atila
Slama, Dušan Milijić, Marko Milović]. - 2. izd. - Novi Sad : Spomen-zbirka
Pavla Beljanskog, 2010 (Novi Sad : Daniel print). - 207 str. : ilustr. u bojama
; 17 cm
213
Spomen-zbirka Pavla Beljanskog [Elektronski izvor] = The Pavle
Beljanski Memorial Collection / urednik Jasna Jovanov ; [tekst Ljubica
Miljković ... [et al.]]. - Novi Sad : Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, 2010. 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst, slika ; 12 cm
214
Spomen-zbirka Pavla Beljanskog : [monografija] / [tekst Ljubica
Miljković … [et al.]]. ; uredila Jasna Jovanov ; [fotografije Atila Slama …
[et al.]]. - Novi Sad : Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, 2010 (Novi Sad :
Daniel print). - 510 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm
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215
The Pavle Beljanski Memorial Collection / [editor Jasna Jovanov ; text
Ljubica Miljković … [et al.] ; translation Iva Simurdić]. - Novi Sad : The
Pavle Beljanski Memorial Collection, 2010 (Novi Sad : Daniel print). - 1
presavijen list ([8] str.) : ilustr. u bojama ; 16 cm
2011
216
Kun i Baruh : ka istim humanim odredištima : 75 godina od početka
Španskog građanskog rata = Kun y Baruh : hacia los mismos destinos del
hombre : 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Espanola : Institut
Servantes, 20. 10. 2011 – 14. 11. 2011 / [koncepcija i postavka izložbe Mira
Kun, Ljubica Miljković ; biografija i tekst Ljubica Miljković]. - [Beograd :
Institut Servantes, 2011 ([s. l. : s. n.]). - 16 str. : ilustr. u bojama ; 15 x 23 cm
217
Spomen-zbirka Pavla Beljanskog [Elektronski izvor] : život posvećen
umetnosti = The Pavle Beljanski Memorial Collection : art as life / [tekst
Ljubica Miljković ... [et al.] ; urednik Jasna Jovanov ; fotografije Atila Slama
... [et al.] ; translation Krištof Bodrič ... [et al.]]. - Novi Sad : Spomen-zbirka
Pavla Beljanskog, 2011. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
218
Српско сликарство Надеждиног доба : (1873–1915) : избор из
збирки Српско сликарство 18. и 19. века и Југословенско сликарство 20.
века Народног музеја Београд : Уметничка галерија „Надежда
Петровић”, Чачак, 2011 / [аутори изложбе и каталога Љубица Миљковић,
Петар Петровић ; фотографи Вељко Илић, Владимир Поповић ;
графичко обликовање Слађана Тутуновић]. - Чачак : Уметничка галерија
„Надежда Петровић” ; Београд : Народни музеј, 2011 (Чачак : Тригон). 95 стр. : илустр. у бојама ; 23 cm
219
The Pavle Beljanski Memorial Collection : [monograph] / [editor-inchief Jasna Jovanov ; text Ljubica Miljković … [et al.] ; photographs Atila
Slama ... [et al.] ; translation into English Krištof Bodrič]. - Novi Sad : The
Pavle Beljanski Memorial Collection, 2011 (Novi Sad : Daniel print). - 510
str. : ilustr. u bojama ; 31 cm
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2014
220
Ликовна колонија Сићево : 1905–1964–2014 / Љубица Миљковић ...
[и др.] ; [фотографије, photos Миљан Петровић, Небојша Стојковић,
Слободан Радојковић]. - Ниш : Галерија савремене ликовне уметности,
2014 (Ниш : Nais Print). - 181 стр. : илустр. ; 24 cm
221
Марко Мурат : у част 150 година од рођења / [аутори изложбе и
каталога Љубица Миљковић, Гордана Станишић ; фотографи Владимир
Вукадиновић, Вељко Илић, Владимир Поповић]. - Београд : Народни
музеј, 2014 (Београд : Публикум). - 160 стр. : илустр. у бојама ; 24 cm. (Из ризнице Народног музеја у Београду ; 9)
2015
222
Друштво српских уметника Лада : 110 година / [текст Љубица
Миљковић, Наталија Церовић ; сарадници Вера Грујић, Петар
Петровић, Ирина Томић ; фотографије Вељко Илић, Владимир
Поповић]. - Београд : Друштво српских уметника Лада : Народни музеј,
2015 (Београд : Цицеро). - 240 стр. : илустр. ; 22 cm
4. Аутор и сарадник на изложбама
1982
223
Српско сликарство XIX века : хала X Београдског сајма, фебруар
1982 / [организација изложбе Никола Кусовац ; аутори изложбе и
поставке Олга Микић ... [и др.] ; каталог приредили Љубица Миљковић,
Милорад Урдаревић, Веселин Лађић]. - Београд : Народни музеј, 1982
([б. м. : б. и.]). - 77 стр., [6] листова с таблама, [70] стр. с таблама ; 22 cm
1984
224
Отворени графички атеље 1: Народни музеј, Београд, фебруар–
март 1984 / [биографије, каталошки подаци и избор литературе
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Љубица-Буба Миљковић ; фотографије Миодраг Јеремић]. - Београд :
Народни музеј, 1984 (Београд : „Слободан Јовић”). - 13 стр., [10] стр. с
таблама : илустр. ; 23 cm
1985
225
Отворени графички атеље 2 : Народни музеј, Београд 1985 /
[биографије, каталошки подаци и избор литературе Љубица Миљковић
; фотографије Миодраг Јеремић]. - Београд : Народни музеј, 1985 ([б. м.
: б. и.]). - 14 стр., [6] стр. с таблама : илустр. ; 23 cm
1986
226
Божидар Јакац : Авнојски пут 1943 : Народни музеј Београд, мај–
jун 1986 / [организатори изложбе] Народни музеј Београд [и] Музеј II
заседања АВНОЈ-а Јајце ; поставка изложбе Љубица Миљковић,
Никола Галић ; каталог приредила Љубица Миљковић]. - Београд :
Народни музеј, 1986 ([б. м. : б. и.]). - 18, [5] стр. с таблама ; 23 cm
227
Отворени графички атеље 3 : Народни музеј, Београд 1986 /
[поставка изложбе Вања Краут, сарадња на поставци Љубица
Миљковић ; главни и одговорни уредник Јевта Јевтовић ; фотографије
Миодраг Јеремић]. - Београд : Народни музеј, 1986 (Београд :
„Слободан Јовић”). - 16 стр., [8] стр. с таблама : илустр. ; 23 cm
1987
228
Београдски уметници : поклон-збирка др Јакова Смодлаке :
Народни музеј, Београд јуни–август 1987 = Belgrade Artists : The dr.
Jakov Smodlaka gift collection : National Museum, Belgrade june–august
1987 / [организација, каталог и поставка изложбе Ирина Суботић,
Љубица Миљковић ; превод резимеа Ана Васић]. - Београд : Народни
музеј, 1987 (Београд : „Слободан Јовић”). - 31 стр., [32] стр. с таблама ;
22 cm
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1988
229
Минхенска школа : 1850–1900 : изложба слика из баварских
државних збирки слика и других музеја = Münchner Schule : 1850–1900 :
Gemälde aus dem Bestand der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und
anderer Museen : Народни музеј, Београд, септембар–новембар 1988 /
[аутори каталога Кристијан Ленц … [и др.] ; сарадници на изложби
Љубица Миљковић, Татјана Бошњак ; превод Зоран Р. Јовановић]. Београд : Народни музеј, 1988 (Београд : „Слободан Јовић”). - 37 стр.,
[22] стр.с таблама : илустр. у бојама ; 28 cm
230
Поклон збирка Арса и Војке Милатовић = Arso and Vojka Milatović
gift collection / [аутор изложбе Никола Кусовац ; фотографије Братислав
Лукић ; сарадник Љубица Миљковић]. - Београд : Народни музеј, 1988
(Београд : „Слободан Јовић”). - [64] стр. : илустр. у бојама ; 23 cm. (Каталози поклона Народном музеју ; 6)
1990
231
Збирка Јоце Вујића : значајна дела српског сликарства XVIII–XX
века : Народни музеј, јануар–фебруар 1990 / [аутор изложбе и каталога
Љубица Миљковић]. - Београд : Народни музеј, 1990 (Београд :
„Слободан Јовић”). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 22 cm
1991
232
19. фестивал монодраме и пантомиме : 23, 24, 25, 26. април 1991 /
[аутор изложбе и текста Љубица Миљковић]. - Земун : Фестивал
монодраме и пантомиме, 1991 (Београд : Србоштампа). - [104] стр. :
илустр. ; 16 cm
233
Уметници – професори и ученици III (VIII) београдске гимназије :
од оснивања до данас / [каталог и поставка изложбе Љубица Миљковић
; фотографије Радомир Живковић, Никола Живковић, Милена
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Маодуш]. - Београд : Народни музеј : [Одбор за прославу
стогодишњице III београдске гимназије], 1991 ([б. м. : б. и.]). - [16] стр.
: илустр. ; 25 cm
1993
234
Живорад Настасијевић : (1893–1966) : изложба слика поводом
стогодишњице уметниковог рођења, Београд, децембар 1993–јануар
1994 / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић]. - Београд :
Народни музеј, 1993 ([Београд] : Astrodesign). - 1 пресавијен лист ([6]
стр.) ; 22 cm
235
Живорад Настасијевић : (1893–1966) : изложба слика поводом
стогодишњице уметниковог рођења, Завичајни музеј, Горњи
Милановац, новембар 1993, Народни музеј, Београд, 1993–1994 /
[аутори изложбе Љубица Миљковић, Бранка Вучићевић ; аутор
каталога Љубица Миљковић]. - Горњи Милановац : Културни центар,
1993 (Горњи Милановац : Дечје новине). - [8] стр. : фотогр. ; 23 cm
236
Откупи 4 : 1985–1993 : изложба слика, скулптура, цртежа и
графика савремених уметника, откупљених за збирке Народног музеја /
[aутори изложбе и каталога Љубица Миљковић ... [и др.]]. - Београд :
Народни музеј, 1993 ([б. м. : б. и.]). - 34 стр. : илустр. ; 22 cm
237
Павле Васић : сведок епохе = Pavle Vasić : witness to an еpoch / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић]. - Београд : Народни музеј, 1993
(Београд : Завод за израду новчаница). - 68 стр. : илустр. ; 24 cm
238
Perspektive XXI : Jugoslovenska galerija umetničkih dela, Beograd,
Galerija Andrićev venac od 15–31. jula 1993. godine / [fotografije Dušan
Mišić ; izbor slika, vajara i grafičara Ljubica Miljković ... [et al.]]. - Beograd
: Jugoslovenska galerija umetničkih dela, 1993 (Beograd : Škola za dizajn). 1 presavijen list ([6] str.) : ilustr. ; 50 x 63 cm presav. na 25 x 21 cm
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1994
239
Живорад Настасијевић : (1893–1966) : изложба слика поводом
стогодишњице уметниковог рођења, Завичајни музеј, Горњи
Милановац, новембар 1993, Народни музеј, Београд, 1993–1994 /
[аутори изложбе Љубица Миљковић, Бранка Вучићевић ; аутор
каталога Љубица Миљковић]. - Врњачка Бања : Културни центар, 1994
(Горњи Милановац : Дечје новине). - [8] стр. : фотогр. ; 23 cm
240
Српско сликарство : 1955–1980, Народни музеј Београд / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографије Миодраг Јеремић,
Владимир Вукадиновић]. - Горњи Милановац : Музеј, 1994 ([б. м. : б.
и.]). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 23 cm
241
Српско сликарство : 1955–1980, Замак културе Врњачка Бања, 1994
/ [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографије Миодраг
Јеремић, Владимир Вукадиновић]. - Врњачка Бања : Културни центар,
1994 ([б. м. : б. и.]) - [8] стр. : илустр. ; 25 cm
1995
242
Akvarel u Srbiji : 1900–1950 : [izbor iz zbirke jugoslovenskog
slikarstva XX veka Narodnog muzeja u Beogradu] : Zamak kulture,
Vrnjačka Banja 1995 / [autor izložbe i kataloga Ljubica Miljković]. [Vrnjačka Banja] : Kulturni centar, 1995 (Novo Selo : Novograf). - [8] str. :
ilustr. ; 25 cm
243
Лада : 1904–1994 : поглед у прошлост : изложба посвећена
деведесетогодишњици оснивања Друштва српских уметника Лада /
[аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографије у боји
Едмунд Рац, Владимир Вукадиновић ; црно-беле фотографије Милена
Маодуш]. - Београд : Народни музеј, 1995 (Београд : ЗИН). - 104 стр. :
илустр. у бојама ; 22 cm
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244
Спомен-збирка др Ђорђа и Лале Лучић–Роки = Collection legs du dr
Đorđe et Lala Lučić–Roki : [јануар–фебруар = janvier–février 1995,
Народни музеј, Београд] / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић ... [и др.]]. - Београд : Народни музеј, 1995 (Београд : Графо
Нин). - 60 стр. : илустр. ; 23 cm
1996
245
Акварел у Србији : (1900–1950) : избор из збирке југословенског
сликарства XX века Народног музеја у Београду / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић]. - Београд : Народни музеј, 1996 ([б. м. : б.
и.]). - 32 стр. : илустр. ; 22 cm
246
Српско сликарство и скулптура после 1955. године у збиркама
Народног музеја : изложба поводом сто педесет двогодишњице
оснивања, Народни музеј, Београд, 10. мај 1996 / [аутори изложбе и
каталога Љубица Миљковић, Вера Грујић]. - Београд : Народни музеј,
1996 ([б. м. : б. и.]). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 30 cm
1997
247
Југословенски уметници на 3. међународном тријеналу графике у
Кочију : Галерија '73, Београд, 3–23. април 1997 / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић]. - [Б. м. : б. и.], 1997 ([б. м. : б. и.]). - [8]
стр. : илустр. ; 25 cm
248
Мирјана Маодуш : ћирилична слова : изложба слика : Београд,
фебруар 1997 / [фотографије Милена Маодуш ; аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић]. - Београд : Народни музеј, 1997 (Београд
: Србоштампа). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 21 cm
1998
249
Miodrag Vujačić Mirski : JU „Muzeji, galerija i biblioteka” – Moderna
galerija, Budva, jul, 1998 / [autor izložbe i teksta Ljubica Miljković]. -
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Budva : JU „Muzeji, galerija i biblioteka”, 1998 (Podgorica : Yugrafic). - 1
presavijen list ([6] str.) : ilustr. ; 22 cm
250
Сава Шумановић : Шидијанке = Sava Šumanović : The Šid women /
[аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ; превод Данка Ђокић ;
фотографије Небојша Борић]. - Београд : Народни музеј, 1998 (Београд :
Цицеро). - 30 стр. : илустр. у бојама ; 30 cm. - (Изложбе / Народни
музеј, Београд ; 5)
2000
251
Бомбардовању упркос : избор слика из здања Владе Републике
Србије : посвећено борбама за слободу = Despite the Bombing : selection
of paintings from the government of the Republic of Serbia : dedicated to the
Battle for Freedom / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ;
превод Тамара Родвел-Jовановић ; слајдови Небојша Борић ;
фотографије Момир Драгићевић, Велимир Саватић, Ранко Савић]. Београд : Народни музеј, 2000 (Београд : ПТТ „Србија”). - 127 стр. :
илустр. ; 29 cm. - (Изузетне изложбе = Outstanding exhibition / Народни
музеј, Београд ; 3)
252
Савета Михић : стабло живота / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић]. - Београд : Народни музеј ; Бијељина : Галерија „Миленко
Атанацковић”, 2000 (Београд : Ц-принт). - [6] стр. : илустр. ; 30 cm
253
Савета Михић : стабло живота / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић]. - Београд : Народни музеј, 2000 (Београд : Ц-принт). - 1
пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 30 cm
254
Светлост ‒ линија Тодорова : Народни музеј Београд, 2000 / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић]. - Београд : Народни музеј,
2000 ([б. м. : б. и.]). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 30 cm
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2001
255
Чукарица : 7 сликара + 1 : Галерија '73, 1–21. фебруар 2001 / [аутор
изложбе и текста Љубица Миљковић]. - [Б. м. : б. и.], 2001 (Београд :
Inpress). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 24 cm
2002
256
Бора Барух (1911–1942) : изложба слика : март–април / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић]. - Београд : Народни музеј,
2002 (Београд : Интерпринт). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у
бојама ; 30 cm
257
Миодраг Б. Протић : ретроспектива - дело од 1945. до 2002. године
: Народни музеј Београд, 2002 / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић ; фотографије Владимир Поповић]. - Београд : Народни
музеј, 2002 (Београд : Inpress). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у
бојама ; 30 cm
258
Надежда Петровић : пут части и славе : март–април 2002 / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић, Татјана Марковић]. - Београд :
Народни музеј, 2002 (Шабац : Градис). - [4] стр. : илустр. у бојама ; 21 cm
259
Надежда Петровић : пут части и славе : април 2002 / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић, Татјана Марковић]. Пријепоље : Музеј у Пријепољу, 2002 (Шабац : Градис). - [4] стр. :
илустр. у бојама ; 21 cm
260
Предели Саве Шумановића и његових савременика : гостујућа
изложба Народног музеја Београд : Галерија Матице српске, Нови Сад,
26. новембар – 25. децембар 2002 / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић ; поставка Мирјана Брмбота]. - Нови Сад : Галерија Матице
српске, 2002 ([б. м. : б. и.]). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 21 cm
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261
Сава Шуманович, художник на светлостта : (1896–1942) : избор
картини от музейни учреждения и галерии в СЪрбия : изложба в
Национална галерия за чуждестранно изкуство в г. София 25.
септември – 1. октомври 2002 г. / [автор на изложба и каталог Любица
Милкович ; превод на бЪгарски Мелита Мичич, превод на английски
език Миряна Вукманович ; фотографии Владимир Попович] = Сава
Шумановић, сликар светлости : избор слика из музејско-галеријских
установа Србије : (1896–1942) : изложба у Националној галерији за
стране уметности у Софији, 25.септембар – 1. октобар 2002 / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић ; превод на бугарски Мелита
Мићић, превод на енглески Мирјана Вукмановић ; фотографије
Владимир Поповић]. - Белград : Народен музей = Београд : Народни
музеј, 2002 (Београд : Inpress). - 117 стр. : илустр. у бојама ; 28 cm
2003
262
Павле Васић : сведок епохе = Pavle Vasić : witness to an epoch / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић]. - Београд : Народни музеј, 1993
(Београд : Завод за израду новчаница). - 68 стр. : илустр. ; 24 cm
263
Сава Шумановић : избор слика из Народног музеја у Београду и
Галерије слика Сава Шумановић у Шиду / [аутор каталога Љубица
Миљковић ; избор слика Љубица Миљковић, Љубица Јукић]. - Ужице :
Градска галерија ; Пријепоље : Музеј у Пријепољу, 2003 (Ужице :
Графос). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у бојама ; 29 cm
264
Шидске крајине Саве Шумановића и његових савременика из
збирке Народног музеја : мај–јун 2002 / [аутор изложбе и текста
Љубица Миљковић ; организатор изложбе Весна Марицки-Остојић]. Сремска Митровица : Музеј Срема, 2002 ([б. м. : б. и.]). - [16] стр. :
илустр. ; 21 cm
2004
265
Бранко Поповић : слике : Градска галерија Ужице 23. 3 – 24. 4. 2004
/ [аутор каталога Љубица Миљковић ; фотографије Вељко Илић,
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Владимир Поповић]. - Ужице : Градска галерија, 2004 (Ужице :
Графос). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у бојама ; 29 cm
266
Мирјана Мира Маодуш : слике из циклуса Ћирилица : Градска
галерија Ужице, август 2004 / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић ; фотографије Томонори Иноуе, Доминго Ђурић, Милена
Маодуш]. - Ужице : Градска галерија, 2004 (Београд : Цицеро). - [16]
стр. : илустр. у бојама ; 24 cm
267
Народна скупштина Републике Србије : изложба слика, скулптура и
керамике поводом Дана европске баштине : 12. и 13. септембра 2004.
године / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић]. - [Б. м. : б. и.],
2004 ([б. м. : б. и.]). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у бојама. ; 21 cm
2005
268
Зграда председника Републике Србије : нови двор : [у оквиру
манифестације] Дани европске баштине 10–11. и 17–18. септембра
2005. године / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић]. - [Б. м :
б. и.], 2005 ([б. м. : б. и.]). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у
бојама ; 21 cm
269
Мира Маодуш : изложба слика : Ликовни салон Дома културе
Трстеник, 20. јун : [у оквиру манифестације] Јефимијини дани,
Љубостиња - Трстеник, 20–24. јуна 2005 / [аутор изложбе и текста
Љубица Миљковић; аутори каталога Љубица Миљковић, Иван
Величковић]. - Трстеник : Културно просветна заједница, 2005
(Трстеник : М-граф). - [8] стр. : илустр. у бојама ; 22 cm
270
Надежда Петровић : 1873–1915 : избор из фонда Народног музеја у
Београду и Музеја савремене уметности у Београду : ретроспективна
изложба, Павиљон у Тврђави, 2–27. септембар 2005 / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић ; графичко обликовање Слободан
Радојковић]. - Ниш : Галерија савремене ликовне уметности, 2005 (Ниш
: Imprimé). - 14 стр. : илустр. у бојама ; 23 cm
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271
Надежда Петровић : (1873–1915) : тематска сала Градског музеја
Суботица : октобар–новембар 2005 = a Városi Muzeum Kiállítótermében
Szabadka : október‒november 2005 / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић]. - [Суботица : Коло српских сестара], 2005 ([б. м. : б. и.]). 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у бојама ; 21 cm
272
Скупштина Србије и Црне Горе : изложба слика и примењеноуметничких предмета поводом Дана европске баштине : од 8. до 10.
септембра 2005. године / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић]. - Београд : Скупштина Србије и Црне Горе, 2005 (Београд :
Inpress). - 1 пресавијен лист ([8]) стр. : илустр. у бојама. ; 16 cm
273
Тодор М. Стевановић : космички врт : Галерија слика „Сава
Шумановић”, Шид : [у оквиру манифестације] XIII меморијал Саве
Шумановића : сликар код сликара / [аутор изложбе и текст Љубица
Миљковић ; дизајн и прелом Далибор Огризовић]. - [Шид : Галерија
слика „Сава Шумановић”], 2005 (Нови Сад : Стојков). - 1 пресавијен
лист ([6] стр.) : илустр. у бојама ; 23 cm
274
Шандор Бурањ = Burany Sandor : поводом изложбе у Културнообразовном центру Турзо Лајош, Сента, новембар 2005 / [аутор изложбе
и каталога Љубица Миљковић ; превод Szloboda János]. - [Б. м.] : Б.
Видовић, 2005 (Београд : Inpress). - 24 стр. : илустр. у бојама ; 24 cm
2006
275
Боривоје Стевановић : 1878–1976 : ретроспективна изложба,
Павиљон у Тврђави, август 2006 : слике из Народног музеја Београд,
Музеја савремене уметности Београд и Народног музеја Ниш / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографије Вељко Илић,
Саша Рељић, Драган Станковић]. - Ниш : Галерија савремене ликовне
уметности, 2006 (Ниш : Imprimé). - 19 стр. : илустр. у бојама ; 23 cm
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276
Јован Бијелић : избор слика из Народног музеја у Београду / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографије Вељко Илић]. Пријепоље : Музеј у Пријепољу, 2006 (Лозница : Принт). - 1 пресавијен
лист ([6] стр.) : илустр. ; 30 cm
277
Надежда Петровић : из колекције Народног музеја у Београду :
Галерија „Чедомир Крстић” Пирот, август 2006 / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић ; фотографије Вељко Илић]. - Пирот :
Галерија „Чедомир Крстић”, 2006 (Пирот : Графо-Нин). - [8] стр. :
илустр. у бојама ; 22 cm
278
Надежда Петровић / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић
; фотографије Вељко Илић]. - Зрењанин : Народни музеј, 2006
(Зрењанин : Замуровић). - 63 стр. : илустр. у бојама ; 23 cm
279
Радомир Дамњановић Дамњан : избор сликарских дела од
проверене уметничке вредности из Народног музеја у Београду :
септембар 2006, Галерија Србија, Ниш [и] децембар 2006 Уметничка
галерија, Крушевац / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ;
фотограф Вељко Илић]. - Ниш : Галерија савремене ликовне уметности
; Крушевац : Народни музеј, 2006 (Ниш : Imprimé). - 27 стр. : илустр. у
бојама ; 23 cm
280
Скупштина Србије и Црне Горе : изложба слика и примењеноуметничких предмета поводом Дана европске баштине : од 8. до 10.
септембра 2005. године / [стручни сарадник Љубица Миљковић]. Београд : Скупштина Србије и Црне Горе, 2005 (Београд : Inpress). - 1
пресавијен лист ([8]) стр. : илустр. у бојама. ; 16 cm
2007
281
Izložba slika : Hotel Hyatt Regency Beograd : 13. septembar 2007 :
[povodom] 40 godina Pejsmejker centra KCS / [autor izložbe i teksta
Ljubica Miljković]. - [S. l. : s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 1 list ; 16 cm
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282
Импресионизам у Србији : избор слика из Народног музеја у
Београду : Галерија „Чедомир Крстић”, Пирот, јул–август : Галерија
савремене ликовне уметности Ниш, август–септембар, 2007 / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографије Вељко Илић]. Пирот : Галерија „Чедомир Крстић” ; Ниш : Галерија савремене ликовне
уметности ; Лесковац : Народни музеј, 2007 (Пирот : Графо НИН). - 48
стр. : фотогр. ; 27 cm
283
Лубарда : изложба слика из Народног музеја у Београду поводом
стогодишњице рођења : Галерија РТС, Београд, 24. јул – 1. септембар
2007 / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографије
Владимир Поповић]. - Београд : Народни музеј : Радио-телевизија
Србије, 2007 (Београд : ПГП РТС). - 23 стр. : илустр. ; 29 cm
284
Надежда Петровић : избор слика из Народног музеја у Београду :
[Народни музеј], Чачак, 2007 / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић ; фотографије Вељко Илић, Марко Бојовић]. - Чачак :
Народни музеј, 2007 (Чачак : Графички центар). - 46 стр. : илустр. у
бојама ; 23 cm. - (Изложбени каталози / [Народни музеј, Чачак] ; 6)
285
Надежда Петровић : збирка стране уметности од 9. новембра до 8.
децембра 2007. године / [аутор изложбе и каталога] Љубица Миљковић
; [фотографије Вељко Илић]. - Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 2007
(Зрењанин : DPI graphic). - 17 стр. : илустр. у бојама ; 24 cm
286
Павле Васић (1907–1993) : у част стогодишњице рођења / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић ; превод Растко Васић ;
фотографија Љубица Миљковић, Чедомир Васић, Владимир Поповић]
= Pavle Vasić (1907–1993) : exibition to mark the centenary of his birth /
[texts and catalogue conception Ljubica Miljković ; translation Rastko Vasić
; photography Ljubica Miljković, Čedomir Vasić, Vladimir Popović]. Београд : Продајна галерија „Београд” = Belgrade : Gallery „Beograd”,
2007 (Београд : Грид студио). - 35 стр. : илустр. ; 22 cm
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287
Павле Васић (1907–1993) : у част стогодишњице рођења / [аутор
изложбе и каталогаЉубица Миљковић ; превод Растко Васић ;
фотографија Љубица Миљковић, Чедомир Васић, Владимир Поповић]
= Pavle Vasić (1907–1993) : exibition to mark the centenary of his birth /
[texts and catalogue conception Ljubica Miljković ; translation Rastko Vasić
; photography Ljubica Miljković, Čedomir Vasić, Vladimir Popović]. Београд : Продајна галерија „Београд” ; Ваљево : Народни музеј;
Крушевац : Народни музеј, 2007 (Београд : Грид студио). - 35 стр. :
илустр. ; 22 cm
288
Sto vrhunskih djela hrvatskih umjetnika iz zbirki Narodnog muzeja u
Beogradu : 1850–1950 : Umjetnički paviljon u Zagrebu, 18. 12. 2007 – 31. 1.
2008 / [uvodni tekst, introduction Radovan Vuković ; koncepcija izložbe, izbor
radova i predgovor, concept, art selection and texts Ljubica Miljković, Zvonko
Maković]. - Zagreb : Umjetnički paviljon, 2007. - 143 str. : ilustr. ; 30 cm
2008
289
Боривоје–Бора Стевановић : изложба слика из приватних збирки :
РТС галерија, Београд, 10. април – 10. мај 2008 / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић ; фотографије Љубинко Кожул]. - Београд :
Радио телевизија Србије, 2008 (Београд : Штампарија РТС). - 11 стр. :
илустр. у бојама ; 30 cm
290
Импресионизам у Србији : избор слика из Народног музеја у
Београду : [Народни музеј, Чачак, април–мај 2008] / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић ; фотографије Вељко Илић, Александар
Цвијетиновић]. - Чачак : Народни музеј, 2008 (Чачак : Графички
центар). - 49 стр. : илустр. у бојама ; 23 cm. - (Изложбени каталози /
Народни музеј, Чачак ; 8)
291
Импресионизам у Србији : избор слика из Народног музеја у
Београду : Уметничка галерија, Крушевац, јун 2008 / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић ; фотографије Вељко Илић, Александар
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Цвијетиновић]. - Крушевац : Народни музеј, 2008 (Горњи Милановац :
Графопринт). - 27 стр. : илустр. у бојама ; 30 cm
292
Павле Васић (1907–1993) : изложба дела слика, акварела, цртежа и
графика : Замак културе, Културни центар Врњачке Бање, септембар
2008 / [аутор изложбе и текста Љубица Миљковић]. - Врњачка Бања :
Замак културе : Културни центар Врњачке Бање, 2008 (Врњачка Бања :
Интерклима-графика). - 16 стр. : илустр. у бојама ; 30 cm
293
Пеђа Милосављевић : изложба слика из Народног музеја у
Београду : поводом стогодишњице рођења : Галерија РТС, Београд, 24.
децембар 2008 – 31. јануар 2009 / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић ; фотографије Владимир Поповић]. - Београд : Народни
музеј : Радио-телевизија Србије, 2008 (Београд : ПГП РТС). - 23 стр. :
илустр. у бојама ; 30 cm
294
Петар Лубарда : изложба слика из Народног музеја у Београду /
[аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографије Владимир
Поповић]. - Врање : Народни музеј, Галерија Народног музеја ; Пирот :
Галерија „Чедомир Крстић” ; Ниш : Галерија савремене уметности Ниш
; Лесковац : Народни музеј, 2008 (Ниш : Imprimé). - 38 стр. : илустр. у
бојама ; 23 cm
2009
295
М. Б. Протић : тамо где хуманизам почиње : изложба слика,
Галерија РТС, Београд, 24. јун – 24. јул 2009 / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић ; фотографије Љубинко Кожул, Владимир
Поповић]. - Београд : Радио телевизија Србије, 2009 (Београд :
Штампарија РТС). - 24 стр. : илустр. у бојама ; 29 cm
296
Пеђа Милосављевић : изложба дела Народног музеја у Београду и
Уметничке збирке САНУ : Градска галерија Ужице, април–мај 2009 /
[аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић, Јелена Межински
Миловановић ; фотографије Владимир Поповић ; текст Љубица
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Миљковић]. - Ужице : Градска галерија, 2009 (Ужице : Графос). - [8]
стр. : илустр. у бојама ; 30 cm
297
UN secol de picturǎ sârbǎ : 1850–1950 : capodopere de la Muzeul
naţional din Belgrad : 27 martie–14 iunie 2009 Bucureşti / [organizatorii
expoziţiei şi autorii catalogului Ljubica Miljković ; Petar Petrović ; Gordana
Stanišić ; traducerea catalogului Gabrijela Turturea, Ionela Mengher]. [Bucureşti : Muzeul Naţional de Artǎ al României], 2009. - 197 str. : ilustr. u
bojama ; 29 cm
2010
298
Живорад Настасијевић : цветом изнад, кореном испод националног
: Галерија РТС, Београд, 13. мај – 25. јун 2010 / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић ; фотографи Вељко Илић, Владимир
Поповић, Слободан Сарић]. - Београд : Радио-телевизија Србије, 2010
(Београд : Штампарија РТС). - 24 стр. : илустр. у бојама ; 29 cm
299
Јован Бијелић : са сликарске идеје на идеју : ремек-дела из
Народног музеја у Београду : Галерија РТС, Београд, 4. новембар – 13.
децембар 2010 / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ;
фотографи Вељко Илић, Владимир Поповић]. - Београд : Народни музеј
: Радио-телевизија Србије, 2010 (Београд : Штампарија РТС). - 24 стр. :
илустр. у бојама ; 30 cm
2011
300
Барух – Бора Барух (1911–1942) : изложба слика поводом
стогодишњице рођења : Галерија РТС, Београд, 29. септембар – 20.
новембар 2011 / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ;
фотографи Вељко Илић, Владимир Поповић, Саша Рељић]. - Београд :
Радио-телевизија Србије, 2011 (Београд : Штампарија РТС). - 24 стр. :
илустр. у бојама ; 30 cm
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301
Бранко Поповић : у својој земљи, своје уметничко огњиште :
Галерија РТС, Београд, 10. фебруар – 10. март 2011 / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић ; фотографи Вељко Илић, Михал Мадацки,
Владимир Поповић]. - Београд : Радио телевизија Србије, 2011 (Београд
: Штампарија РТС). - 24 стр. : илустр. у бојама ; 29 cm
302
Kun i Baruh : ka istim humanim odredištima : 75 godina od početka
Španskog građanskog rata = Kun y Baruh : hacia los mismos destinos del
hombre : 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Espanola : Institut
Servantes, 20. 10. 2011 – 14. 11. 2011 / [koncepcija i postavka izložbe Mira
Kun, Ljubica Miljković ; biografija i tekst Ljubica Miljković]. - [Beograd :
Institut Servantes], 2011 ([s. l. : s. n.]). - 16 str. : ilustr. u bojama ; 15 x 23 cm
303
Српско сликарство Надеждиног доба : (1873–1915) : избор из
збирки Српско сликарство 18. и 19. века и Југословенско сликарство 20.
века Народног музеја Београд : Уметничка галерија „Надежда
Петровић”, Чачак, 2011 / [аутори изложбе и каталога Љубица
Миљковић, Петар Петровић ; фотографи Вељко Илић, Владимир Поповић
; графичко обликовање Слађана Тутуновић]. - Чачак : Уметничка галерија
„Надежда Петровић” ; Београд : Народни музеј, 2011 (Чачак : Тригон). - 95
стр. : илустр. у бојама ; 23 cm
2012
304
Барух – Бора Барух (1911–1942) : двоструко благословен : Галерија
Србија, 21. август – 12. септембар 2012 / [аутор изложбе и каталога
Љубица Миљковић ; фотографи Вељко Илић, Владимир Поповић, Саша
Рељић]. - Ниш : Галерија савремене ликовне уметности ; Београд :
Народни музеј, 2012 (Ниш : Medivest). - 15 стр. : илустр. у бојама ; 24 cm
305
Синиша Вуковић : негде на прилазима вечности : Галерија РТС,
Београд, 5. април – 6. мај 2012 / [аутор изложбе и каталога Љубица
Миљковић ; фотографи Петар Вујанић ... [и др.]]. - Београд : Радиотелевизија Србије, 2012 (Београд : Штампарија РТС). - 24 стр. : илустр.
у бојама ; 30 cm
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2013
306
Дамњан : емоционална и извођачка сабраност слике од 1954. до
1959 : Галерија РТС, Београд, 16. мај – 6. јун 2013 / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић ; фотографи Вељко Илић, Владимир
Поповић]. - Београд : Народни музеј у Београду : Радио-телевизија
Србије, 2013 (Београд : Штампарија РТС). - 35 стр. : илустр. ; 30 cm
307
Игњат Јоб : узвитлан животом и стваралаштвом : изложба слика из
Народног музеја у Београду : Галерија РТС Београд, 21. фебруар – 31.
март 2013 / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографи
Вељко Илић, Владимир Поповић]. - Београд : Радио-телевизија Србије,
2013 (Београд : Штампарија РТС). - 23 стр. : илустр. у бојама ; 29 cm
308
Мира Маодуш : недовршеност довршеног : ћирилица : изложба
слика поводом 1150 година словенске писмености / [аутор изложбе и
каталога Љубица Миљковић]. - Београд : Народни музеј : Руски дом,
2013 (Београд : Трилекс). - 28 стр. : илустр. у бојама ; 23 cm
2014
309
Light in the Darkness of World War One : the finest creations of the
protagonists of impressionism in Serbia : in honour of the 170 th anniversary
of the foundation of the National Museum in Belgrade : a cautionary
reminder of 100 years since the outbreak of World War One / [autor izložbe i
kataloga] Ljubica Miljković ; [translator Tamara Rodwell Jovanović ;
photographers Veljko Ilić ... [et al.]. - Belgrade : The National Museum,
2014 (Belgrade : Publikum). - 234 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm. - (History
of Art ; 6)
310
Марко Мурат : у част 150 година од рођења / [аутори изложбе и
каталога Љубица Миљковић, Гордана Станишић ; фотографи Владимир
Вукадиновић, Вељко Илић, Владимир Поповић]. - Београд : Народни
музеј, 2014 (Београд : Публикум). - 160 стр. : илустр. у бојама ; 24 cm. (Из ризнице Народног музеја у Београду ; 9)
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311
Светлост у мраку Првог светског рата : врхунска остварења
протагониста импресионизма у Србији : у част 170 година од оснивања
Народног музеја у Београду : упозоравајуће подсећање на 100 година
од почетка Првог светског рата / [аутор изложбе и каталога] Љубица
Миљковић ; [фотографије Вељко Илић ... [и др.]]. - Београд : Народни
музеј, 2014 (Београд : Публикум). - 234 стр. : илустр. у бојама ; 28 cm. (Историја уметности ; 6)
2015
312
Милош Бајић : пиктурална поезија : поводом 100 година од рођења
: Галерија РТС, Београд, 15. јануар – 15. фебруар 2015 / [аутор изложбе
и каталога Љубица Миљковић ; фотографије Милан Тврдишић]. Београд : Радио-телевизија Србије, 2015 (Београд : РТС). - 31 стр. :
илустр. у бојама ; 29 cm
313
Павле Васић : хроничар свог доба : Галерија РТС, Београд, 7. мај –
15. јун 2015 / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ;
фотографије Љубица Миљковић ... [и др.]] - Београд : Радио-телевизија
Србије, 2015 (Београд : РТС). - 31 стр. : илустр. у бојама ; 30 cm

5. Прилози у монографским публикацијама
1982
314
Биографије / Љубица Миљковић.
У: Српско сликарство XIX века : хала X Београдског сајма, фебруар 1982
/ [организација изложбе Никола Кусовац ; аутори изложбе и поставке
Олга Микић ... [и др.] ; каталог приредили Љубица Миљковић, Милорад
Урдаревић, Веселин Лађић]. - Београд : Народни музеј, 1982 ([б. м. : б.
и.]). - 77 стр., [6] листова с таблама, [70] стр. с таблама ; 22 cm
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1989
315
Dela jugoslovenskih umetnika iz zbirke Eriha Šlomovića u Narodnom
muzeju u Beogradu / Ljubica Miljković.
U: Zbirka Erich Šlomović : iz Narodnog muzeja u Beogradu = Collection
Erich Chlomovitch : Musée National de Belgrade : Muzejsko-galerijski
centar, Zagreb 7. 12. 1989 – 3. 1. 1990 / [izbor eksponata Vanja Kraut,
Ljubica Miljković, Irina Subotić ; izbor popratnih tekstova Marina Viculin ;
suradnici na katalogu Mirjana Nestorović...[et al.] ; prijevod na francuski
Ksenija Jančić, Khadidja Mahdi-Bolfek, Ivanka Pavlović–Marković]. Zagreb : MGC, 1989 ([s. l. : s. n.]). - 182 str. : ilustr. ; 28 cm. - Str. 25.
316
Les oeuvres des artistes Yougoslaves dans la Collection Erich
Chlomovitch au Musée National à Belgrade / Ljubica Miljković.
U: Zbirka Erich Šlomović : iz Narodnog muzeja u Beogradu = Collection
Erich Chlomovitch : Musée National de Belgrade : Muzejsko-galerijski
centar, Zagreb 7. 12. 1989 – 3. 1. 1990 / [izbor eksponata Vanja Kraut,
Ljubica Miljković, Irina Subotić ; izbor popratnih tekstova Marina Viculin ;
suradnici na katalogu Mirjana Nestorović...[et al.] ; prijevod na francuski
Ksenija Jančić, Khadidja Mahdi-Bolfek, Ivanka Pavlović–Marković]. Zagreb : MGC, 1989 ([s. l. : s. n.]). - 182 str. : ilustr. ; 28 cm. - Str. 101.
317
Радови из збирке Јоце Вујића у Народном музеју / Љубица
Миљковић.
У: Збирка Јоце Вујића : каталог слика, скулптура и цртежа / [предговор
Лепосава Шелмић ; каталог Љубица Миљковић … [и др.] ; превод
Драгана Ставјел]. - Београд : Народни музеј; Нови Сад : Галерија
Матице српске, 1989 (Београд : „Слободан Јовић”). - 103 стр., [16] стр. с
таблама ; 23 cm. - Стр. 35–37.
318
Стојан Николић и манастир Шишатовац / Љубица Миљковић.
У: Мaнастир Шишатовац : зборник радова / уредник Динко Давидов. Београд : Српска академија наука и уметности : Друштво историчара
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уметности Србије ; [Нови Сад] : Матица српска, 1989 (Београд :
Београдски издавачко-графички завод). - 442 стр. : илустр. ; 27 cm. (Посебна издања / Српска академија наука и уметности, Балканолошки
институт ; 38). - Стр. 297–305.
1991
319
Графика, цртеж / Љубица Миљковић.
У: [32.] Октобарски салон ликовних и примењених уметности Србије :
Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд, 19. октобар – 20.
новембар 1991. - Београд : Културни центар, 1991 (Београд : Цицеро). [150] стр. : илустр. ; 24 cm. - Стр. [60–71].
320
Дела савремене уметности из Народног музеја / Љубица
Миљковић.
У:19. фестивал монодраме и пантомиме : 23, 24, 25, 26. април 1991 /
[аутор изложбе и текста Љубица Миљковић]. - Земун : Фестивал
монодраме и пантомиме, 1991 (Београд : Србоштампа). - [104] стр. :
илустр. ; 16 cm. - Стр. [71–72].
321
Mаtilde Dolcetti / Љ. [Љубица] М. [Миљковић].
У: Отворени графички атеље : 8. изложба учесника : Народни музеј,
Београд, фебруар–март 1991 / [текст Љубица Миљковић … [и др.] ;
биографије, каталошки подаци, постава изложбе Драгана Ковачић]. Београд : Народни музеј, 1991 (Београд : „Слободан Јовић”). - 28 стр,
[24] стр. с таблама ; 23 cm. - Стр. 14.
322
Миомир Радовић / Љ. [Љубица] М. [Миљковић].
У: Отворени графички атеље : 8. изложба учесника : Народни музеј,
Београд, фебруар–март 1991 / [текст Љубица Миљковић … [и др.] ;
биографије, каталошки подаци, постава изложбе Драгана Ковачић]. Београд : Народни музеј, 1991 (Београд : „Слободан Јовић”). - 28 стр,
[24] стр. с таблама ; 23 cm. - Стр. 11–13.
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323
Nicola Sene / Љ. [Љубица] М. [Миљковић].
У: Отворени графички атеље : 8. изложба учесника : Народни музеј,
Београд, фебруар–март 1991 / [текст Љубица Миљковић … [и др.] ;
биографије, каталошки подаци, постава изложбе Драгана Ковачић]. Београд : Народни музеј, 1991 (Београд : „Слободан Јовић”). - 28 стр,
[24] стр. с таблама ; 23 cm. - Стр. 16.
1992
324
Garner Tullis / Љубица Миљковић.
У: Отворени графички атеље : 9. изложба учесника : Народни музеј,
Београд, фебруар–март 1992 / [текст Љубица Миљковић … [и др.] ;
биографије, каталошки подаци, поставка изложбе Драгана Ковачић]. Београд : Народни музеј, 1992 (Београд : „Слободан Јовић”). - 28 стр.,
[16] стр. с таблама ; 23 cm. - Стр. 18–19.
325
Kada sam sa zadovoljstvom prihvatila… / Ljubica Miljković.
U: Kritičari su izabrali : Likovna galerija Kulturnog centra Beograda, 6–19. I
1992 / [urednik Ljiljana Popović]. - Beograd : Kulturni centar, 1992
(Beograd : Škola za industrijsko oblikovanje). - [16] str. : ilustr. ; 24 cm. (Serija Savremena kretanja ; sv. 277). - Str. 2–3.
O Aleksandru Lukoviću, Milutinu Kоpanji i Marini Nakićenović.

326
Слике са октобарских салона у Народном музеју / Љубица
Миљковић.
У: 33. октобарски салон / [уредник каталога Гордана Ђорђевић ;
фотографије Ђорђе Одановић]. - Београд : Културни центар Београда,
1992 (Нови Сад : Пак). - [150] стр. : фотогр. ; 24 cm. - Стр. [7–18].
327
Činjenica da Otvoreni grafički atelje... / Ljubica Miljković.
U: Otvoreni grafički atelje = The Open Graphic Workskop : the tenth
anniversary / [organizatori] Narodni muzej, Beograd [i] Kabinet grafike [i]
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Radio Beograd 202 [i] Radio difuzna organizacija B ; [ideja i koncepcija
knjige Vanja Kraut ; prevod na engleski Duška Vartebedijan, Ljiljana
Šobajić]. - Beograd : Narodni muzej, 1992 ([б. м. : б. и.]. - 119 str. : ilustr. ;
24 cm. - Str. 107.
1995
328
Библиографија / Љубица Миљковић.
У: Миодраг Вујачић Мирски / Зоран Маркуш ... [и др.] ; [превод Данка
Ђокић ; фотографија Бранислав Николић, Раде Ковач]. - Београд :
Народни музеј, 1995 (Београд : Завод за израду новчаница и кованог
новца). - 206 стр. : илустр. у бојама ; 32 cm. - Стр. 203–206.
329
Биографија / Љубица Миљковић.
У: Миодраг Вујачић Мирски / Зоран Маркуш ... [и др.] ; [превод Данка
Ђокић ; фотографија Бранислав Николић, Раде Ковач]. - Београд :
Народни музеј, 1995 (Београд : Завод за израду новчаница и кованог
новца). - 206 стр. : илустр. у бојама ; 32 cm. - Стр. 189–201.
330
Попис дела / Љубица Миљковић.
У: Миодраг Вујачић Мирски / Зоран Маркуш ... [и др.] ; [превод Данка
Ђокић ; фотографија Бранислав Николић, Раде Ковач]. - Београд :
Народни музеј, 1995 (Београд : Завод за израду новчаница и кованог
новца). - 206 стр. : илустр. у бојама ; 32 cm. - Стр. 155–189.
331
Почеци = The beginnings / Љубица Миљковић.
У: Миодраг Вујачић Мирски / Зоран Маркуш ... [и др.] ; [превод Данка
Ђокић ; фотографија Бранислав Николић, Раде Ковач]. - Београд :
Народни музеј, 1995 (Београд : Завод за израду новчаница и кованог
новца). - 206 стр. : илустр. у бојама ; 32 cm. - Стр. 39–64.
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1996
332
Mитар Миша Трнинић / Љубица Миљковић.
У: Истраживачи : изложба фотографија : Народни музеј, Београд,
новембар 1996 / Митар Трнинић. - Београд : Народни музеј, 1996
([Београд : Завод за израду новчаница и кованог новца]). - 35 стр. :
илустр. ; 24 x 32 cm. - Стр. 3–4.
333
Предговор / Љубица Миљковић.
У: Истраживачи : изложба фотографија : Народни музеј, Београд,
новембар 1996 / Митар Трнинић. - Београд : Народни музеј, 1996
([Београд : Завод за израду новчаница и кованог новца]). - 35 стр. :
илустр. ; 24 x 32 cm. - Стр. 2–4.
334
Предговор / Љубица Миљковић.
У: Мића Стоиљковић : Салон Музеја савремене уметности, [Београд],
5–30. септембар 1996. године / [фотографије Аца Антић ; превод на
руски Андреј Тарасјев]. - Нови Београд : Музеј савремене уметности,
1996 ([б. м. : б. и.]). - [16] стр. : илустр. у бојама ; 27 cm. - Стр.[3–4].
335
Hronologija važnih događaja iz života i stvaralaštva umetnika =
Chronology of important evetns in the artist’s life and creative work /
Ljubica Miljković.
U: Milan Marinković Cile / [[tekst] Ljubica Miljković ... [et al.] ; prevod na
engleski Danka Đokić ; fotografije Vladimir Popović ... [et al.]]. - Beograd :
Svetlostkomerc, 1996 (Beograd : Zavod za izradu novčanica). - 271 str. :
ilustr. u bojama ; 29 x 30 cm. - Стр. 177–207.
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1997
336
И овако дирљиво исказана љубав… / Љубица Миљковић
У: Нови изазови : ново доба – свет комуникација : у част Михајлу
Пупину : Галерија Етнографског музеја, Београд : децембар 1997 –
јануар 1998 / [уредник каталога Владимир Ђурић]. - Београд : Пупин
телеком : Салон ликовне уметности „Артмедиа”, 1997 (Београд :
Цицеро). - [24] стр. : илустр. у бојама ; 30 cm. - Стр. [2–3]
337
Миливоје Мића Стоиљковић / Љубица Миљковић.
У: Ликовна колонија РТС, Златибор '97, Галерија „Прогрес”, 1–22.
октобар 1997 / [уметнички селектор и аутор поставке Никола Кусовац ;
фотографије Љубинко Кожул]. - Београд : Радио-телевизија Србије,
1997 (Београд : Завод за израду новчаница и кованог новца). - 48 стр. :
илустр. у бојама ; 22 x 23 cm. - Стр. 34–37.
338
Милутин Копања / Љубица Миљковић.
У: Ликовна колонија РТС, Златибор '97, Галерија „Прогрес”, 1–22.
октобар 1997 / [уметнички селектор и аутор поставке Никола Кусовац ;
фотографије Љубинко Кожул]. - Београд : Радио-телевизија Србије,
1997 (Београд : Завод за израду новчаница и кованог новца). - 48 стр. :
илустр. у бојама ; 22 x 23 cm. - Стр. 26–29.
339
Слика = Image / Љубица Миљковић.
У: 7. међународни бијенале „У светлости Милене” = 7. Biennale
Internationale „Dans la lumière de Milena” / [организација изложбе
Галерија Милене Павловић Barilli, Пожаревац]. - Пожаревац :
Фондација Миленин дом : Галерија Милене Павловић Barilli, 1997
(Пожаревац : Kompromis design). - 51 стр. : илустр. у бојама ; 25 cm. Стр. 8–11.
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340
Чињеница је да јесења изложба ... / Љубица Миљковић.
У: Јесења изложба '97 : Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић” Београд :
23. септембра – 20. октобра / [фотографија Ненад Петровић ; текст
Љубица Миљковић]. - [Београд] : Удружење ликовних уметника Србије,
1997 ([Београд] : Трилекс). - [24] стр. : илустр. ; 22 cm. - Стр. 4.
1998
341
Божидар Дамјановски / Љубица Миљковић.
У: Ликовна колонија : Златибор '98 : Галерија „Прогрес”, октобар 1998
= Colonie artistique : Zlatibor '98, octobre 1998 / [уметнички селектор и
аутор поставке Никола Кусовац ; фотографије Љубинко Кожул]. Београд : РТС, 1998 (Београд : Завод за израду новчаница и кованог
новца Топчидер). - 69 стр. : илустр. у бојама ; 22 cm. - Стр. 46–50.
342
Миомир Радовић / Љубица Миљковић.
У: XV отворена графичка радионица : изложба учесника 1997. године
= XV open graphic art workshop : exhibition of participants 1997 : Београд,
Мала сала Народног музеја : 4–14. децембра 1998. године / [превод на
енглески Миљан Контић ; текст Љубица Миљковић ... [и др.]]. - Београд
: УЛУС, 1998 ([б. м. : б. и.]). - [52] стр. : илустр. ; 21 cm. - Стр. [15–18]
343
Nearly every child... / Ljubica Miljković.
U: 1. evropski likovni konkurs „Radost Evrope” : Galerija „Konak kneginje
Ljubice” Beograd, 2–12. oktobar 1998 = 1st European drawing & painting
contest „Joy of Europe” : Gallery „Duchess Ljubica's Residence” Belgrade,
2nd–12th October 1998 / [tekst Ljubica Buba Miljković ; engleski prevod
Tatjana Petrović ; fotografije Ljubiša Prvulj]. - [S. l. : s. n.], 1998 (Beograd :
Zavod za izradu novčanica i kovanog novca Narodne banke Jugoslavije). [44] str. : ilustr. u bojama ; 20 x 24 cm. - Str. [3–4].

БИБЛИОГРАФИЈЕ

КОРАК БИБЛИОТЕКЕ │ 142

344
U prvim godinama života... / Ljubica Miljković.
U: 1. evropski likovni konkurs „Radost Evrope” : Galerija „Konak kneginje
Ljubice” Beograd, 2–12. oktobar 1998 = 1st European drawing & painting
contest „Joy of Europe” : Gallery „Duchess Ljubica's Residence” Belgrade,
2nd–12th October 1998 / [tekst Ljubica Buba Miljković ; engleski prevod
Tatjana Petrović ; fotografije Ljubiša Prvulj]. - [S. l. : s. n.], 1998 (Beograd :
Zavod za izradu novčanica i kovanog novca Narodne banke Jugoslavije). [44] str. : ilustr. u bojama ; 20 x 24 cm. - Str. [7–8].
1999
345
Rečnik prijateljstva = The word of the jury / Ljubica Buba Miljković.
U: 2. evropski likovni konkurs „Radost Evrope” : Galerija „Konak kneginje
Ljubice” Beograd, 2–18. oktobar 1999 = 2nd European drawing & painting
contest „Joy of Europe”: Gallery „Duchess Ljubica's Residence” Belgrade,
2nd–18th October 1999 / [tekst Ljubica Buba Miljković ; engleski prevod
Tatjana Petrović ; fotografije Ljubiša Prvulj]. - [S. l. : s. n.], 1999 (Sremska
Kamenica : Galeb). - [64] str. : ilustr. u bojama ; 17 x 20 cm. - Str. [4–6].
2000
346
Коста Катић / Љубица Миљковић.
У: XVI отворена графичка радионица : изложба учесника 1999. године
= XVI open graphic art workshop : exhibition of participants 1999 :
Београд, Народни музеј : 1–8. децембра 2000. године / [превод на
енглески Миљан Контић ; текст у овом каталогу Љубица Миљковић ...
[и др.]]. - Београд : УЛУС, 2000 ([б. м. : б. и.]). - 47 стр. : илустр. ; 21
cm. - Стр. 29–37.
347
Милутин Митровић (Рујевица ‒ Сокобања, 1922) / Љубица
Миљковић.
У: Ликовна колонија РТС, Златибор 2000 : Галерија „Прогрес”, октобар
2000 / [уметнички селектор и аутор поставке Никола Кусовац ;
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фотографије Љубинко Кожул]. - Београд : РТС, 2000 (Београд : Завод за
израду новчаница и кованог новца). - 55 стр. : илустр. у бојама ; 22 cm. Стр. 11–14.
348
Предговор / Љубица Миљковић.
У: [IV] пролећни анале, Ликовни салон Дома културе [Чачак], мај 2000
/ [каталог Божидар Плазинић]. - Чачак : Ликовни салон Дома културе,
2000 (Чачак : Мајсторовић). - [28] стр. : илустр. ; 21 cm. - Стр. [1] .
349
Синиша Жикић / Љубица Миљковић.
У: XVI отворена графичка радионица : изложба учесника 1999. године
= XVI open graphic art workshop : exhibition of participants 1999 :
Београд, Народни музеј : 1–8. децембра 2000. године / [превод на
енглески Миљан Контић ; текст Љубица Миљковић ... [и др.]]. - Београд
: УЛУС, 2000 ([б. м. : б. и.]). - 47 стр. : илустр. ; 21 cm. - Стр. 29–32.
350
Тодор је у ликовни живот ступио… / Љубица Миљковић.
У: Светлост ‒ линија Тодорова / [текст Тиодор Росић... [и др.]. - Рашка :
Центар за културу Градац, 2000 ([б. м. : б. и.]). - 1 пресавијен лист ([6]
стр.) : илустр. ; 22 cm. - Стр. [4].
351
Todor je u likovni život stupio... / Ljubica Miljković.
U: Todor Stevanović : ja sam Todor : slike : Moderna galerija Budva : jun,
jul 2000 : Galerija Nikola I, Nikšić : jul, avgust 2000. - Budva : Moderna
galerija ; Nikšić : Galerija Nikola I, 2000 (Podgorica : Yugraphic). - [8] str. :
ilustr. u bojama ; 24 cm. - Str. [2].
352
Tokom deset godina bavljenja galerijskim poslom… / Ljubica
Miljković.
U: Galerija Pale. - [Beograd : Galerija Pale], 2000 ([Beograd : Zin]). - [16]
str. : ilustr. u bojama ; 22 cm. - Str. [1–6].
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353
Throught 19th century... = Srbija je, tokom XIX veka ... / Ljubica
Miljković.
U: 3. evropski likovni konkurs „Radost Evrope” : Galerija „Konak kneginje
Ljubice” Beograd, 2–18. oktobar 2000 = 3rd European drawing & painting
contest „Joy of Europe” : Gallery „Duchess Ljubica's Residence” Belgrade,
2nd–18th October 2000 / [tekst Ljubica Buba Miljković ; engleski prevod
Tatjana Petrović ; fotografije Vladimir Vuletić]. - [S. l. : s. n.], 2000 (s. l. :
Delta press). - [60] str. : ilustr. u bojama ; 17 x 21 cm. - Str. [6–8].
2001
354
Zoran N. Đorđević se prvim ciklusom... / Ljubica Miljković.
U: Zoran N. Đorđević : crteži, slike, objekti / [tekst Ljubica Miljković, Lazar
Stojnović]. - Čačak : Umetnička galerija „Nadežda Petrović” ; Užice : Narodna
galerija ; Kruševac : Narodni muzej ; Niš : Galerija savremene likovne
umetnosti, 2001 (Beograd : Inpress). - 31 str. : ilustr. ; 24 cm. - Str. 3–5.
355
Надахнуће од природе, слободе и народа... / Љубица Миљковић.
У: Ликовна колонија „Мина Вукомановић Караџић”, Савинац 2000 :
изложба радова седме колоније, 12–20. јул 2001 / [уредник Радош Гачић
; фотографије Симо Марић, Саша Савовић ; текст Љубица Миљковић].
- Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја, 2001 ([б. м. : б.
и.]). - 21 стр. : илустр. ; 20 x 22 cm. - Стр. 6–7.
2002
356
Димић одабраним мотивима... / Љубица Миљковић.
У: Драган Димић : јубиларна, 40. изложба, под називом Хронологија
цртежа : поводом 20 година рада у Народном музеју и 30 година
сликарског рада : Јокановића кућа, Ужице, децембар 2002 /
[фотографија З. Домановић]. - Ужице : Народни музеј, 2002 (Ужице :
Графичар). - [24] стр. : илустр. ; 24 cm. - Стр. [22].
Изводи из приказа.
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357
Ilija Paunovic with jouthfull zeal… / Ljubica Miljković.
У: Илија Пауновић / [организација изложбе Народни музеј Крагујевац].
- Крагујевац : Народни музеј Крагујевац, 2002 (Kрагујевац : [б. и.]). [8] стр.: илустр. ; 30 cm. - Стр. [8].
358
Илија Пауновић са младалачким жаром / Љубица Миљковић.
У: Илија Пауновић / [организација изложбе Народни музеј Крагујевац].
-Крагујевац : Народни музеј, 2002 (Kрагујевац : [б. и.]). - [8] стр. :
илустр. ; 30 cm. - Стр. [2].
2003
359
Етика естетичког и естетика етичког = The ethics aesthetics and the
aesthetics of ethical / Љубица Миљковић.
У: Арт форум Велика Хоча : ликовна колонија Балканског региона
Косово и Метохија, први сазив од 1–10. августа 2003 / [уредник
каталога Љиљана Бурсаћ ; превод Љиљана Паровић, Мирјана
Степановић ; фото Слободан Стојадиновић ...[и др.]] = Art Forum Velika
Hoča : the art colony of the Balkan region Kosovo and Metohija, the first
composition of august 1–10, 2003 / [edited by Ljiljana Bursać ; translation
Ljiljana Parović, Mirjana Stepanović ; photo Slobodan Stojadinović ... [et
al.]]. - Београд : Дом културе „Студентски град”, 2003 (Београд : Kuća
štampe). - 52 стр. : илустр. ; 25 cm. - Стр. 52–[53].
360
Estetika nestvarnog Zorana Tešanovića = Zoran Tešanović – The
aesthetics of the unreal / Ljubica Miljković.
U: Ponovo ostvaren trenutak : [1–14. 9. 2003.] / Zoran Tešanović. - Beograd
: Kulturni centar, 2003 (Beograd : Čigoja). - 7 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Serija
Savremena kretanja ; sv. 435). - Str. 2–6.
361
Уметност подразумева... / Љубица Миљковић.
У: Како си? : мултидисциплинарна, мултимедијална изложба радова 17
ликовних уметника најмлађе генерације са Косова и Метохије / ауторска
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изложба Љиљане Бурсаћ = How are You? : multidisciplinar, multimedial
exhibition of works created by 17 artists of the latest generation from Kosovo
and Metohia / project by Ljiljana Bursać. - Београд : Дом културе
„Студентски град”, 2003 (Београд : Кућа штампе). - 40 стр. : илустр. у
бојама ; 29 cm. - Стр. 2–5.
2004
362
Befreiung / Ljubica Miljković.
U: Der Weltkrieg 1914–1918 : Ereignis und Erinnerung / [Idee,
Ausstellungskonzept, Projektleitung Rainer Rother ; wissenschaftliche
Mitarbeit, Ausstellungskonzept Gundula Bavendamm, Kristiane Burchardi ;
Fotoarbeiten Sebastian Ahlers, Arne Psille]. - Berlin : Deutsches
Historisches Museum, 2004. - 374 str. : ilustr. ; 28 cm. - Str. 265.
O slikaru Tonetu Kralju.

363
Јasmina Aleksić / Љубица Миљковић.
У: Паралели / [oрганизација изложбе Културно-информативен центар
Скопје]. - Скопје : Културно-информативни центар, 2004. - [6] стр.,
илустр. у бојама, 30 cm. - Стр. 2.
Текст на енглеском језику.

364
Јасмина Алексић / Љубица Миљковић.
У: Паралели / [oрганизација изложбе Културно-информативен центар
Скопје]. - Скопје : Културно-информативни центар, 2004. - [6] стр.,
илустр. у бојама, 30 cm. - Стр. 4.
Текст на македонском језику.

365
Ilija Kostov / Љубица Миљковић.
У: Паралели / [oрганизација изложбе Културно-информативен центар
Скопје]. - Скопје : Културно-информативни центар, 2004. - [6] стр.,
илустр. у бојама, 30 cm. - Стр. 2.
Текст на енглеском језику.
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366
Илија Костов / Љубица Миљковић.
У: Паралели / [oрганизација изложбе Културно-информативен центар
Скопје]. - Скопје : Културно-информативни центар, 2004. - [6] стр.,
илустр. у бојама, 30 cm. - Стр. 4.
Текст на македонском језику.

367
Мира Сандић / Љубица Миљковић.
У: Мира и Сава Сандић : анималистичка пластика / [текстове писали
Вера Јовановић ... [и др.] ; фотографије Жика Вучић]. - Београд :
Удружење ликовних уметника Србије, 2004 (Београд : Зебра). - 79 стр. :
фотогр. ; 27 cm. - Стр. [4–25].
368
Predgovor / Ljubica Miljković.
U: Miloš u svetlosti kritike : hrestomatija / priredila Ljubica Miljković ;
[prevod Ljiljana Šobajić, Stefani Vangler, Mandana Pažes ; fotografija
Andre Kos ... [et al.]]. - Beograd : Cicero, 2004 (Beograd : Cicero). - 124 str.
: ilustr. u bojama ; 29 cm. - Str. 5–14.
369
Савет Галерије – част и обавеза / Љубица Миљковић.
У: Галерија Задужбине Илије М. Коларца : 1964–2004 / [кустос галерије
и уредник каталога Татјана Николић]. - Београд : Задужбина Илије М.
Коларца, 2004 (Београд : Чигоја штампа). - 159 стр. : илустр. у бојама ;
21 cm. - Стр. 22–23.
370
Servische schilderkunst in de periode vanaf de Wereldtentoonstelling in
Parijs tot de Tweede Wereldoorlog in Joegoslavië (1900–1941) / Ljubica
Miljković.
U: Belgrado Parijs : Meesterwerken uit het Nationale Museum van Belgrado.
- Haag : Waanders Uitgevers, 2004. - ilustr. ; 24 cm. – Str. 28–45.
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371
Сто година Друштва српских уметника Лада / Љубица Миљковић.
У: Јесења изложба 2004 : будућност прошлост – прошлост будућност :
1904 Лада 2004 / текст Никола Шиндик, Љубица Миљковић ; уредник
каталога и организација изложбе Наталија Церовић. - Београд : УЛУС,
2004 ([б. м. : б. и.]). - 44 стр. : илустр. ; 22 cm. - Стр. [5–6].
372
The 100th Anniversаry of the Serbian Artistic Society „Lada” / Ljubica
Miljković.
У: Јесења изложба 2004. : будућност прошлост - прошлост будућност :
1904 Лада 2004 / текст Никола Шиндик, Љубица Миљковић ; уредник
каталога и организација изложбе Наталија Церовић. - Београд : УЛУС,
2004 ([б. м. : б. и.]). - 44 стр. : илустр. ; 22 cm. - Стр. [5–6].
2005
373
Art values / [Ljubica Miljković].
U: National Assembly of The Republic of Serbia : home of all citizens. Belgrade : Service of The Assembly of The of Serbia and Montenegro, 2005
([s. l. : s. n.]). - 19 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - Str. 25–29.
374
Југословенска уметничка колонија / Љубица Миљковић.
У: Ликовна колонија Сићево : 1905–2005. : Галерија савремене ликовне
уметности, Ниш, септембар 2005 / Љубица Миљковић ... [и др.] ;
[превод, translation Irena Ranđelović ; фотографије, photos Miljan
Petrović]. - Ниш : Галерија савремене ликовне уметности, 2005 (Ниш :
Пеликан-принт). - 177 стр. : илустр. ; 31 cm. - Стр. 9–20.
375
Предговор / Љубица Миљковић.
У: Поклон-збирка Вање Краут : графике и цртежи : Галерија Матице
српске [од 24. октобра до 12. новембра 2005. године] / [уводни текст
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Љубица Миљковић ; каталог радова Мирјана Брмбота, Данило
Вуксановић ; фотографије Јелена Јоветић]. - Нови Сад : Галерија
Матице српске, 2005 (Нови Сад : Будућност). - 48 стр. : илустр. у бојама
; 20 cm. - Стр. 3–6.
376
Ред је душа сваке ствари... / Љубица Миљковић.
У: Лепосава Ст. Павловић : сваком нараштају Змај : изложба
илустрација и цртежа : Змајеве дечје игре, Спомен-збирка Павла
Бељанског, децембар 2005. године / [концепцила [т.ј. концепција]
изложбе Марта Фехер]. - Нови Сад : Змајеве дечје игре, Међународни
центар књижевности за децу, 2005 (Нови Сад : Offset print). - [20] стр. :
илустр. у бојама ; 20 cm. - Стр. 3–4.
377
Сликарство / [Љубица Миљковић].
У: Скупштина Србије и Црне Горе : уметничке вредности. - Београд :
Скупштинa Србије и Црне Горе, 2005 ([б. м. : б. и.]). - 19 стр. : илустр. у
бојама ; 24 cm. - Стр. 10–15.
2006
378
Artistic values / [Ljubica Miljković].
U: Bringing institutions closer to citizens. - Belgrade : Service of The
National Assembly of The Republic of Serbia, [2006] ([s. l. : s. n.]). - 23 str.
: ilustr. u bojama ; 24 cm. - Str. 20–23.
379
Artistic values / [Ljubica Miljković].
U: National Assembly of The Republic of Serbia : home of all citizens. Belgrade : Service of The Assembly of The of Serbia and Montenegro, 2006
([s. l. : s. n.]). - 29 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - Str. 25–29.
380
Друштво српских уметника Лада… / Љубица Миљковић.
У: Друштво српских уметника Лада / [oрганизација изложбе Друштво
српских уметника Лада]. - Уб : Јавни културно-информативни центар
„Уб”, 2006 ([б. м. : б. и.]). - [4] стр. : илустр., 24 cm. – Стр. [2].
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381
Leposava – Bela St. Pavlović / Ljubica Miljković.
U: The Pavle Beljanski Memorial Collection : art as life / [text Ljubica
Miljković ... [et al.] ; editor Jasna Jovanov ; translation Krištof Bodrič,
Dragan Kujundžić ; photos Atila Slama, Dušan Milijić, Marko Milović]. Novi Sad : The Pavle Beljanski Memorial Collection, 2006 (Novi Sad :
Daniel print). - 207 str. : ilustr. u bojama ; 17 cm. – Str. 119.
382
Liza Križanić / Ljubica Miljković.
U: The Pavle Beljanski Memorial Collection : art as life / [text Ljubica
Miljković ... [et al.] ; editor Jasna Jovanov ; translation Krištof Bodrič,
Dragan Kujundžić ; photos Atila Slama, Dušan Milijić, Marko Milović]. Novi Sad : The Pavle Beljanski Memorial Collection, 2006 (Novi Sad :
Daniel print). - 207 str. : ilustr. u bojama ; 17 cm. - Str. 80.
383
Ликовна колонија Арт форума = Visual art colony of he Art forum /
Љубица Миљковић.
У: Арт форум : Велика Хоча : [међународна ликовна колонија, трећи
сазив, од 26. јула до 9. августа 2005.] = Art Forum, Velika Hoča : [the
international art colony, third session, held 26 July – 9 August 2005] /
[уредник каталога, catalogue editor Љиљана Бурсаћ ; превод, language
editor Станислав Гргић ; фотографије, photo Душан Јањић ... [и др.]]. Београд : Арт форум, 2006 (Београд : Кућа штампе). - 72 стр. : илустр. у
бојама ; 24 cm. - Стр. 18–22.
384
Надежда Петровић: избор слика из Народног музеја у Београду /
Љубица Миљковић.
У: Надежда Петровић / [аутор каталога Љубица Миљковић ;
фотографије Вељко Илић]. - Зрењанин : Народни музеј, 2006 (Зрењанин
: Замуровић). - 63 стр. : илустр. у бојама ; 23 cm. - Стр. [7–17].
385
Painting / [Ljubica Miljković].
U: The Assembly of Serbia and Montenegro: art values. - Belgrade : Service of
The National Assembly of The Republic of Serbia, 2006 ([s. l. : s. n.]). - 29 str. :
ilustr. u bojama ; 24 cm. - Str. 10–15.
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386
Прихватајући библијско тумачење... / Љубица Миљковић.
У: Тијана Фишић = Tijana Fišić : изложба слика, 10–23. мај 2006,
Галерија УЛУС, Београд / [текст Николај Берђајев ... [и др.] ; превод
Вишња Цага, Милица Лапчевић ; фотографије Душан Милијић]. Београд : УЛУС, 2006 (Београд : Публикум). - 71 стр. : илустр. у бојама
; 33 cm. - Стр. 23.
387
Синиша Вуковић / Љубица Миљковић.
У: Медиала / [главни уредник Градимир Д. Маџаревић ; фотографије
Марко Тодоровић, Зоран Кршљанин, Војислав Јовановић]. - Београд :
Службени гласник : Српски културни клуб, 2006 (Београд : Гласник). 386 стр., [13] листова с таблама : илустр. ; 33 cm. - Стр. 171–174.
388
Тијана Фишић / Љубица Миљковић.
У: Тијана Фишић : изложба слика, понедељак 12. јун, Ликовни салон
Дома културе Трстеник : Јефимијини дани, Љубостиња/Трстеник, 12–
16. јуна 2006 / [аутор каталога Иван Величковић]. - Трстеник :
Културно-просветна заједница, 2006 (Трстеник : М-граф). - [16] стр. :
илустр. у бојама ; 23 cm. - Стр. [1–2].
389
Уметничке вредности / [Љубица Миљковић].
У: Народна скупштина Републике Србије : кућа свих грађана. - Београд
: Служба Народне скупштине Републике Србије, 2006 ([б. м. : б. и.]). 29 стр. : илустр. у бојама ; 24 cm. - Стр. 24–29.
2007
390
Димић одабраним мотивима... / Љубица Миљковић.
У: Драган Димић : изложба цртежа : Галерија „Марко К. Грегорић” :
август 2007. године. - [Б. м. : б. и.], 2007 ([б. м. : б. и.]). - [16] стр. :
илустр. ; 21 cm. - Стр. [10].
Извод из приказа.
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391
Импресионизам је... / Љубица Миљковић.
У: Импресионизам у Србији : избор слика из Народног музеја у
Београду : Галерија „Чедомир Крстић”, Пирот, јул–август : Галерија
савремене ликовне уметности Ниш, август–септембар, 2007 / [аутор
изложбе и каталога Љубица Миљковић ; фотографије Вељко Илић]. Пирот : Галерија „Чедомир Крстић” ; Ниш : Галерија савремене
ликовне уметности, 2007 (Пирот : Графо НИН). - 48 стр. : фотогр. ; 27
cm. - Стр. 5–7.
392
Leposava – Bela St. Pavlović / Ljubica Miljković.
U: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog : život posvećen umetnosti / [tekst
Ljubica Miljković ... [et al.] ; urednik Jasna Jovanov ; fotografije Atila
Slama, Dušan Milijić, Marko Milović]. - Novi Sad : Spomen-zbirka Pavla
Beljanskog, 2007 (Novi Sad : Daniel print). - 207 str. : ilustr. u bojama ; 17
cm. - Str. 119.
393
Liza Križanić / Ljubica Miljković.
U: The Pavle Beljanski Memorial Collection : art as life / [tekst Ljubica
Miljković ... [et al.] ; editor Jasna Jovanov ; translation Krištof Bodrič,
Dragan Kujundžić ; photos Atila Slama, Dušan Milijić, Marko Milović]. Novi Sad : The Pavle Beljanski Memorial Collection, 2006 (Novi Sad :
Daniel print). - 207 str. : ilustr. u bojama ; 17 cm. - Str. 80.
394
Liza Križanić / Ljubica Miljković.
U: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog : život posvećen umetnosti / [tekst Ljubica
Miljković ... [et al.] ; urednik Jasna Jovanov ; fotografije Atila Slama, Dušan
Milijić, Marko Milović]. - Novi Sad : Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, 2007
(Novi Sad : Daniel print). - 207 str. : ilustr. u bojama ; 17 cm. - Str. 80.
395
Navršila se decenija od odlaska Radenka Miševića... / Ljubica
Miljković.
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U: Radenko Mišević : monografija / Meliha Husedžinović; Stojan Ćelić ...
[et al.] ; [priređivač, izbor tekstova i urednik Mustafa M. Kapidžić]. Sarajevo : Kult-B, 2007. - [327] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Biblioteka likovna
umеtnost). - Стр. 324–326.
Tекст из каталога ретроспективне изложбе приређене у Павиљону „Цвијета Зузорић”,
Београд, 13–31. октобра 2005.

396
Надежда Петровић: избор слика из Народног музеја у Београду /
Љубица Миљковић.
У: Надежда Петровић : збирка стране уметности од 9. новембра до 8.
децембра 2007. године / аутор изложбе Љубица Миљковић ;
[фотографије Вељко Илић]. - Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 2007
(Зрењанин : DPI graphic). - 17 стр. : илустр. у бојама ; 24 cm. - Стр. 3–6.
397
Сликарство / [Љубица Миљковић].
У: Дом Народне скупштине Републике Србије : уметничке вредности. Београд : Служба Народне скупштине Републике Србије, 2007 ([б. м. :
б. и.]). - 19 стр. : илустр. у бојама ; 24 cm. - Стр. 10–15.
398
Уметничке вредности / [Љубица Миљковић].
У: Приближимо институције грађанима. - Београд : Служба Народне
скупштине Републике Србије, [2006] ([б. м. : б. и.]). - 23 стр. : илустр. у
бојама ; 24 cm. - Стр. 20–23.
2008
399
Etika estetičkog i estetika etičkog / Ljubica Miljković.
U: Đorđe Andrejević Kun : sa Španijom u srcu : Galerija Instituta Servantes,
Beograd : 9. oktobar – 6. novembar 2008 / [tekst Ljubica Miljković ;
fotografija Zoran Mirčetić ; urednik kataloga Miodrag Veselinović]. Beograd : [Institut Servantes], 2008 (Beograd : Metropolis). - 12 str. : ilustr.
u bojama ; 21 cm. - Str. 3–4.
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400
Пред вратима Народног музеја / Љубица Миљковић.
У: Уз слике Зорана Павловића / [разговоре водио] Милош Јевтић. - 2.
допуњено изд. - Београд : Партенон, 2008 (Београд : Примал). - 230 стр.
: илустр. ; 21 cm. - (Колекција Одговори / Милош Јевтић ; књ. 40). - Стр.
162–165.
401
Predgovor / Ljubica Miljković.
U: Danica Basta : veliki znak : iz ciklusa Zapisi : Galerija ULUS, Beograd,
maj 2008 / [predgovor kataloga Ljubica Miljković ; fotografije Rajko R.
Karišić]. - Beograd : Udruženje likovnih umetnika Srbije, 2008 (Zemun : Alta
nova). - 60 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm. - Str. 2–7.
2009
402
Пикасо је... / Љубица Миљковић.
У : Тијана Фишић : архитектоника неба или аутопортрет : Галерија
УЛУС, Београд, 29. април – 12. мај 2009 / [текст Љубица Миљковић,
Ђорђе Кадијевић, Тијана Фишић ; фотографије Тијана Фишић]. Београд : Удружење ликовних уметника Србије, 2009 (Београд :
Публикум). - [44] стр. : илустр. у бојама ; 33 cm. - Стр. [4–5].
403
Pictura sârbǎ în prima jumǎtate a secolului al XX-lea / Ljubica
Miljković.
U: UN secol de picturǎ sârbǎ : 1850–1950 : capodopere de la Muzeul
naţional din Belgrad : 27 martie–14 iunie 2009 Bucureşti / [organizatorii
expoziţiei şi autorii catalogului Ljubica Miljković ... [et al.] ; traducerea
catalogului Gabrijela Turturea, Ionela Mengher]. - [Bucureşti : Muzeul
Naţional de Artǎ al României], 2009. - 197 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm. Str. 33–48.
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404
Повезаност предавања из ликовне уметности и музеја / Љубица
Миљковић.
У: Друштво знања : популаризација културе, науке и уметности :
зборник саопштења / [главни и одговорни уредник Олга Милутиновић].
- Београд : Задужбина Илије М. Коларца, 2009 (Београд : Чигоја
штампа). - 287 стр. : табеле, граф. прикази ; 20 cm. - Стр. 233–238.
Са округлог стола Друштво знања - популаризација културе, науке и уметности,
одржаног 19. октобра 2007. г., поводом обележавања 75 година организоване
предавачке делатности на Коларчевом народном универзитету.

405
Увод / Љубица Миљковић.
У: Тијана Фишић : архитектоника неба или аутопортрет : Галерија
УЛУС, Београд, 29. април – 12. мај 2009 / [текст Љубица Миљковић,
Ђорђе Кадијевић, Тијана Фишић ; фотографије Тијана Фишић]. Београд : Удружење ликовних уметника Србије, 2009 (Београд :
Публикум). - [44] стр. : илустр. у бојама ; 33 cm. - Стр. 4–5.
2010
406
Leposava – Bela St. Pavlović / Ljubica Miljković.
U: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog : život posvećen umetnosti / [tekst
Ljubica Miljković ... [еt al.] ; urednik Jasna Jovanov ; fotografije Atila
Slama, Dušan Milijić, Marko Milović]. - 2. izd. - Novi Sad : Spomen-zbirka
Pavla Beljanskog, 2010 (Novi Sad : Daniel print). - 207 str. : ilustr. u bojama
; 17 cm. - Str. 119.
407
Liza Križanić / Ljubica Miljković.
U: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog : život posvećen umetnosti / [tekst
Ljubica Miljković ... [et al.] ; urednik Jasna Jovanov ; fotografije Atila
Slama, Dušan Milijić, Marko Milović]. - 2. izd. - Novi Sad : Spomen-zbirka
Pavla Beljanskog, 2010 (Novi Sad : Daniel print). - 207 str. : ilustr. u bojama
; 17 cm. - Str. 80.
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408
Sava Šumanović : (1896–1942) / Ljubica Miljković.
U: Novogodišnja aukcija Arte [Media] : predaukcijska izložba 26. novembar – 1.
decembar 2010. godine, [Beograd] / [tekst Ljubica Miljković ... [et al.] ;
fotografije Vladimir Miloradović ; dizajn Žolt Kovač]. - Beograd : Arte Media,
2010 (Beograd : Cicero). - 81 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm. - Str. 18.
409
U katalogu samostalne izložbe... / Ljubica Miljković.
U: Novogodišnja aukcija Arte [Media] : predaukcijska izložba 26. novembar
– 1. decembar 2010. godine, [Beograd] / [tekst Ljubica Miljković ... [et al.] ;
fotografije Vladimir Miloradović]. - Beograd : Arte Media, 2010 (Beograd :
Cicero). - 81 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm. - Str. 18.
O Savi Šumanoviću

410
Šumanović je slike... / Ljubica Miljković.
U: Prolećna Arte aukcija : aukcija Galerija Progres, 11. maj 2010. godine,
predaukcijska izložba, Galerija Progres, 07–11. maj 2010. godine / [tekst
Ivana Benović ... [et al.] ; fotografije Vladimir Miloradović]. - Beograd :
Arte Media, 2010 (Beograd : Cicero). - 77 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm. Str. 13.
411
Драгослав Дамњановић и југословенско сликарство XX века /
Љубица Миљковић.
У: Поклон збирка Драгослава Дамњановића / [аутори Татјана Бошњак
... [и др.] ; фотографије Владимир Поповић]. - Београд : Народни музеј,
2011 (Београд : Grafo NIN). - 363 стр. : илустр. ; 28 cm. - (Историја
уметности / [Народни музеј, Београд] ; 4). - Стр. 15–109.
412
Живорад Настасијевић / Љубица Миљковић.
У: Зограф: друштво уметника : 80 година од прве изложбе друштва
уметника Зограф : 2011/2012, Музеј рудничко-таковског краја, Горњи
Милановац / [текст Жана Гвозденовић ... [и др.] ; уредник каталога
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Жана Гвозденовић]. - Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског
краја, 2011 (Чачак : Светлост). - 155 стр. : илустр. ; 16 cm. - Стр. 37–52.
413
Милена Павловић Барили… / Љубица Миљковић.
У: 8. међународни бијенале „У светлости Милене” = 7. Biennale
Internationale „Dans la lumière de Milena” / [организација изложбе
Галерија Милене Павловић Barilli, Пожаревац]. - Пожаревац :
Фондација Миленин дом : Галерија Милене Павловић Barilli, 2011
(Пожаревац : Kompromis design). - 27 стр. : илустр. у бојама ; 25 cm. Стр. 8.
414
Надахнуће од природе, слободе и народа ... / Љубица Миљковић.
У: Ликовна колонија „Мина Вукомановић Караџић”, Савинац 2000 :
изложба радова седме колоније, 12–20. јул 2001 / [уредник Радош Гачић
; фотографије Симо Марић, Саша Савовић ; текст Љубица Миљковић].
- Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја, 2001 ([б. м. : б.
и.]). - 21 стр. : илустр. ; 20 x 22 cm. - Стр. 6–7.
415
Почеци модерне / Љубица Миљковић.
У: Српско сликарство Надеждиног доба : (1873–1915) : избор из збирки
Српско сликарство 18. и 19. века и Југословенско сликарство 20. века
Народног музеја Београд : Уметничка галерија „Надежда Петровић”,
Чачак, 2011 / [аутори каталога Љубица Миљковић, Петар Петровић ;
фотографи Вељко Илић, Владимир Поповић ; графичко обликовање
Слађана Тутуновић]. - Чачак : Уметничка галерија „Надежда Петровић” ;
Београд : Народни музеј, 2011 (Чачак : Тригон). - 95 стр. : илустр. у
бојама ; 23 cm. - Стр. 15–26.
2013
416
Violinist (Guslač), 1912 / Ljubica Miljković.
U: Miroslav Kraljević : 1885–1913 : retrospektiva : o stotoj obljetnici
slikarove smrti : Gradski muzej, Požega, 18. listopada – 16. studenoga 2013.
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[i] Moderna galerija, Zagreb, 19. prosinca 2013 – 6. travnja 2014. [i]
Galerija umjetnina, Split, 10. srpnja – 7. rujna 2014. [i] Galerija likovnih
umjetnosti, Osijek 2. listopada – 30. studenoga 2014. [i] Umjetnička galerija,
Dubrovnik, 11. prosinca 2014 – 8. veljače 2015 / [autori tekstova Zvonko
Maković ... [et al.] ; fotografi Goran Vranić ... [et al.] ; urednica kataloga
Biserka Rauter Plančić]. - Zagreb : Moderna galerija, 2013. - 283 str. : ilustr.
u bojama ; 29 cm. - Str. 166-167.
417
Eva, 1912 / Ljubica Miljković.
U: Miroslav Kraljević : 1885–1913 : retrospektiva : o stotoj obljetnici
slikarove smrti : Gradski muzej, Požega, 18. listopada – 16. studenoga 2013.
[i] Moderna galerija, Zagreb, 19. prosinca 2013 – 6. travnja 2014. [i]
Galerija umjetnina, Split, 10. srpnja – 7. rujna 2014. [i] Galerija likovnih
umjetnosti, Osijek 2. listopada – 30. studenoga 2014. [i] Umjetnička galerija,
Dubrovnik, 11. prosinca 2014 – 8. veljače 2015 / [autori tekstova Zvonko
Maković ... [et al.] ; fotografi Goran Vranić ... [et al.] ; urednica kataloga
Biserka Rauter Plančić]. - Zagreb : Moderna galerija, 2013. - 283 str. : ilustr.
u bojama) ; 29 cm. - Str. 155
418
Јован Бијелић : дела у Збирци југословенског сликарства XX века /
Љубица Миљковић.
У: Јован Бијелић : дела у Збирци југословенског сликарства XX века /
Љубица Миљковић ; [фотографи Вељко Илић, Владимир Поповић]. Београд : Народни музеј ; Зрењанин : Народни музеј, 2013 (Београд :
Трилекс). - 56 стр. : илустр. у бојама ; 23 cm. - (Из ризнице Народног
музеја ; св. 6). - Стр. 5–15.
419
Смисао уметности идентичан смислу живота / Љубица Миљковић.
У: Тијана Фишић : ретроспектива неба : поводом 25 година
стваралаштва : Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд, 7–31.
3. 2013 = Tijana Fišić : retrospective of the sky : in reference to 25 years of
painting : „Cvijeta Zuzorić” Art Pavilion, Belgrade, 7–31. 3. 2013 / [уводни
текст Љубица – Буба Миљковић ; фотографија Душан Милијић ;
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преводилац Милош Арсић]. - Београд : УЛУС, 2013 (Београд :
Публикум). - 96 стр. : илустр. у бојама ; 30 cm. - Стр. 3–18.
420
Foliès bérgère, 1912 / Ljubica Miljković.
U: Miroslav Kraljević : 1885–1913 : retrospektiva : o stotoj obljetnici
slikarove smrti : Gradski muzej, Požega, 18. listopada – 16. studenoga 2013.
[i] Moderna galerija, Zagreb, 19. prosinca 2013 – 6. travnja 2014. [i]
Galerija umjetnina, Split, 10. srpnja – 7. rujna 2014. [i] Galerija likovnih
umjetnosti, Osijek 2. listopada – 30. studenoga 2014. [i] Umjetnička galerija,
Dubrovnik, 11. prosinca 2014 – 8. veljače 2015 / [autori tekstova Zvonko
Maković ... [et al.] ; fotografi Goran Vranić ... [et al.] ; urednica kataloga
Biserka Rauter Plančić]. - Zagreb : Moderna galerija, 2013. - 283 str. : ilustr.
u bojama) ; 29 cm. - Str. 205.
421
Čovjek u vrtu, 1912 / Ljubica Miljković.
U: Miroslav Kraljević : 1885–1913 : retrospektiva : o stotoj obljetnici
slikarove smrti : Gradski muzej, Požega, 18. listopada – 16. studenoga 2013.
[i] Moderna galerija, Zagreb, 19. prosinca 2013 – 6. travnja 2014. [i]
Galerija umjetnina, Split, 10. srpnja – 7. rujna 2014. [i] Galerija likovnih
umjetnosti, Osijek 2. listopada – 30. studenoga 2014. [i] Umjetnička galerija,
Dubrovnik, 11. prosinca 2014 – 8. veljače 2015 / [autori tekstova Zvonko
Maković ... [et al.] ; fotografi Goran Vranić ... [et al.] ; urednica kataloga
Biserka Rauter Plančić]. - Zagreb : Moderna galerija, 2013. - 283 str. : ilustr.
u bojama) ; 29 cm. - Str. 165.
2014
422
Дела Марка Мурата у Збирци југословенског сликарства XX века /
Љубица Миљковић.
У: Марко Мурат : у част 150 година од рођења / [аутори изложбе и
каталога Љубица Миљковић, Гордана Станишић ; фотографи Владимир
Вукадиновић, Вељко Илић, Владимир Поповић]. - Београд : Народни
музеј, 2014 (Београд : Публикум). - 160 стр. : илустр. у бојама ; 24 cm. (Из ризнице Народног музеја у Београду ; 9) . - Стр. 9–46.
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423
Ilija Kostov / [Ljubica Miljković].
U: Otisak vremena ‒ istorija u toku : nagrada Veliki pečat 1963–2014 : 24.
novembar – 12. decembar 2014, Galerija Grafički kolektiv, Beograd /
[urednik Ljiljana Ćinkul]. - Beograd : Grafički kolektiv, 2014 (Beograd :
Standard). - 143 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm. - Str. 66–67.
424
Југословенска уметничка колонија / Љубица Миљковић.
У: Ликовна колонија Сићево : 1905–1964–2014 / Љубица Миљковић ... [и
др.] ; [фотографије, photos Миљан Петровић, Небојша Стојковић,
Слободан Радојковић]. - Ниш : Галерија савремене ликовне уметности,
2014 (Ниш : Nais Print). - 181 стр. : илустр. ; 24 cm. - Стр. 9–23.
425
Хронологија / Љубица Миљковић.
У: Марко Мурат : у част 150 година од рођења / [аутори изложбе и
каталога Љубица Миљковић, Гордана Станишић ; фотографи Владимир
Вукадиновић, Вељко Илић, Владимир Поповић]. - Београд : Народни
музеј, 2014 (Београд : Публикум). - 160 стр. : илустр. у бојама ; 24 cm. (Из ризнице Народног музеја у Београду ; 9). - Стр. 76–83.
2015
426
Гости / Љубица Миљковић.
У: Друштво српских уметника Лада : 110 година / [текст Љубица
Миљковић, Наталија Церовић ; сарадници Вера Грујић, Петар
Петровић, Ирина Томић ; фотографије Вељко Илић, Владимир
Поповић]. - Београд : Друштво српских уметника Лада : Народни музеј,
2015 (Београд : Цицеро). - 240 стр. : илустр. ; 22 cm. - Стр. 234–236.
427
Свевременици / Љубица Миљковић.
У: Друштво српских уметника Лада : 110 година / [текст Љубица
Миљковић, Наталија Церовић ; сарадници Вера Грујић, Петар
Петровић, Ирина Томић; фотографије Вељко Илић, Владимир
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Поповић]. - Београд : Друштво српских уметника Лада : Народни музеј,
2015 (Београд : Цицеро). - 240 стр. : илустр. ; 22 cm. - Стр. 31–152.

6. Прилози у серијским публикацијама:
1982
428
Zaštita od požara kulturno-umetničkih spomenika i objekata pod
zaštitom države / Ljubica Miljković.
U: Zaštita od požara : časopis vatrogasnog saveza Jugoslavije. - ISSN 05523915. - God. 22, br. 9 (sept. 1982), str. 44–46.
429
Ликовна трибина Удружења историчара уметности Београда /
Љубица Миљковић.
У: Свеске : Друштва историчара уметности Србије. - ISSN 0350-3348. - Год. 6,
бр. 13 (1982), стр. 81.

1983
430
Култура по сопственим законитостима : поводом чланака
објављених у „Политици“ о избору директора Музеја савремене
уметности и трибине у Францускoј 7 / Никола Кусовац и Љубица
Миљковић.
У: Политика. - ISSN 0350-4395. - Год. 90, бр. 28493 (6. феб. 1983), стр. 28.
431
Отворени графички атеље / Љубица Миљковић.
У: Свеске : Друштва историчара уметности Србије. - ISSN 0350-3348. Год. 7, бр. 14 (1983), стр. 143–145.
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1987
432
Графички опус Мила Милуновић / Љубица Миљковић.
У: Зборник Народног музеја. Историја уметности. Histoire de l’ art. ISSN 0352-2466. - Књ. 13/2, (1987), стр. 217–236.
1988
433
Momčilo Stevanović : kritičar i umetnost : mart–jun / Ljubica Miljković.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 1, br. 4 (sept. 1988), str. 3.
434
Момчило Стевановић. критичар и уметност : Музеј савремене
уметности, март–јун 1988 / Љубица Миљковић.
У: Свеске : Друштва историчара уметности Србије. - ISSN 0350-3348. Год. 11, бр. 19 (1988), стр. 59.
435
Memorijal Ive Kerdića : III trijenale medaljerstva i male plastike u
Hrvatskoj, april–maj 1988 / Ljubica Miljković.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 1, br. 2 (1988), str. 6.
436
Tekovine : umetnička zbirka Narodnog muzeja iz Smederevske Palanke
: mart–april 1988 / Ljubica Miljković.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 1, br. 2 (maj 1988), str. 1.
437
Torunjska grafika / Ljubica Miljković.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 1, br. 2 (maj 1988), str. 3.
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438
60. redovna izložba Društva srpskih umetnika „Lada” : 26. maj – 27. jun
1988 / Ljubica Miljković.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 1, br. 2 (maj 1988), str. 2.
1989
439
Veljko Mihajlović : grafike : maj '89 / Ljubica Miljković.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 2, br. 12/13 (maj–jun 1989), str. 2.
1990
440
Zbirka Eriha Šlomovića / Ljubica Miljković.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 3, br. 20/21 (februar–jun 1990),
str. [1].
441
Petru Dobroviću u čast / Ljubica Miljković.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 3, br. 27 (dec. 1990), str. 18–19.
1991
442
Blago Srba u Rumuniji / Ljubica Miljković.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 4, br. 34/35 (okt.–nov.–dec.
1991), str. 1.
443
Branko Šotra (1906-1960) : septembar–oktobar 1991 / Ljubica
Miljković.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 4, br. 33 (jul–avg.–sept. 1991),
str. 2.
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444
Zbirka Joce Vujića / Ljubica Miljković.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 3, br. 18/19 (jan.–feb. 1991), str. 1.
445
Milutin Kopanja : slike : Galerija kulturnog centra Beograd / Ljubica
Miljković.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 4, br. 34/35 (okt.–nov.–dec.
1991), str. 5–6.
446
Уметник саткан од поука стечених у породици / Љубица
Миљковић.
У: Јавност. - Год. 2, бр. 51 (5. окт. 1991), стр. 10.
1992
447
Milena Pavlović Barili / Ljubica Miljković; Nikola Kusovac.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 5, br. 38/39 (april–maj 1992),
str. 50.
448
Otvoreni grafički atelje / Ljubica Miljković; Nikola Kusovac.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 5, br. 36/37 (jan.–feb.–mart
1992), str. 3.
449
Srpsko slikarstvo 1900-1940. godine / Ljubica Miljković.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 5, br. 40 (jul–avg.–sept. 1992),
str. 29.
450
Stevan Milosavljević / Ljubica Miljković; Nikola Kusovac.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 5, br. 36/37 (jan.–feb.–mart
1992), str. 50.
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451
Stojan Ćelić (1925-1993) / Ljubica Miljković.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 5, br. 40 (jul–avg.–sept. 1992),
str. 6.
452
Трансцеденталне висине : поставка Стојану Ћелићу у част у
београдском Народном музеју / Љубица Миљковић.
У: Борба. - ISSN 0350-7440. - Год. 70, бр. 212 (29. јул 1992), стр. 20.
1993
453
Српско сликарство од 1900. до 1940. године у сталној поставци
Галерије Матице српске / Љубица Миљковић.
У: Рад војвођанских музеја. - ISSN 0550-2209. - Год. 35 (1993), стр. 273–
275.
1994
454
Бистричка улица у Београду / Љубица Миљковић.
У: Београдске новине. - ISSN 0350-1566. - Год. 3, бр. 39 (7. окт. 1994),
стр. 11.
О слици Живорада Настасијевића.

455
Jača strana portreta / Ljubica Miljković.
U: Enigma. - ISSN 0352-7123. - God. 44, br. 1946 (27. sept. 1994), str. 24.
456
Косовски божури / Љубица Миљковић.
У: Београдске новине. - ISSN 0350-1566. - Год. 3, бр. 23 (24. јун 1994),
стр. 11.
O слици Надежде Петровић.
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457
Острвца крај Крфа / Љубица Миљковић.
У: Београдске новине. - ISSN 0350-1566. - Год. 3, бр. 25 (1. јул 1994),
стр. 11.
О слици Косте Миличевића.

458
Пастирица / Љубица Миљковић.
У: Београдске новине. - ISSN 0350-1566. - Год. 3, бр. 38 (30. септ. 1994),
стр. 11.
О слици Саве Шумановића.

459
Приморски предео / Љубица Миљковић.
У: Београдске новине. - ISSN 0350-1566. - Год. 3, бр. 27 (15. јул 1994),
стр. 11.
О слици Петра Добровића.

460
Прослава стогодишњице Народног музеја у Београду = Celebration
of the centenary of the National museum in Belgrade / Љубица Миљковић.
У: Зборник Народног музеја. Историја уметности. Histoire de lʹart. ISSN 0352-2466. - Књ. 15, бр. 2 (1994), стр. 231–248.
461
Пут за Монте Чирчео / Љубица Миљковић.
У: Београдске новине. - ISSN 0350-1566. - Год. 3, бр. 24 (24. јун 1994),
стр. 11.
О слици Малише Глишић.

462
Пут од Гружа / Љубица Миљковић.
У: Београдске новине. - ISSN 0350-1566. - Год. 3, бр. 26 (8. јул 1994),
стр. 11.
О слици Милована Миловановића.
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463
Sveti Sava ostao živ / Ljubica Miljković.
U: Enigma. - ISSN 0352-7123. - God. 43, br. 1941 (19. jul 1994), str. 17.
464
Село у Војводини под снегом / Љубица Миљковић.
У: Београдске новине. - ISSN 0350-1566. - Год. 3, бр. 41 (21. окт.1994),
стр. 11.
Слике Ивана Радовића.

465
150 година Народног музеја у Београду. Поводом слике Јована
Бијелића на корицама: Мала Дубравка / Љубица Миљковић.
У: Змај : књижевни часопис за децу. - ISSN 0351-3637. - Год. 41, бр. 1
(јан. 1994), стр. [33].
466
150 година Народног музеја у Београду. Поводом слике Драгомира
Глишића на корицама : Ратно сироче / Љубица Миљковић.
У: Змај : књижевни часопис за децу. - ISSN 0351-3637. - Год. 41, бр. 3
(март 1994), стр. [33].
467
150 година Народног музеја у Београду. Поводом слике Миленка
Шербана на корицама : Дечак / Љубица Миљковић.
У: Змај : књижевни часопис за децу. - ISSN 0351-3637. - Год. 41, бр. 4
(април 1994), стр. [33].
468
150 година Народног музејау Београду. Поводом слике Петра
Раносовића Раноса на корицама : Девојчица међу булкама / Љубица
Миљковић.
У: Змај : књижевни часопис за децу. - ISSN 0351-3637. - Год. 41, бр. 5
(мај 1994), стр. [33].
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1995
469
Влахо Буковац : нећак у врту (1890) : уље на платну / Љубица
Миљковић.
У: Змај : књижевни часопис за децу. - ISSN 0351-3637. - Год. 42, бр. 12
(дец. 1995), стр. [33].
470
150 година Народног музеја у Београду. Поводом слике Стевана
Алексића накорицама : Портрет деце / Љубица Миљковић.
У: Змај : књижевни часопис за децу. - ISSN 0351-3637. - Год. 42, бр. 2
(феб. 1995), стр. [33].
1996
471
Акварел у Србији (1900–1950) / Љубица Миљковић.
У: Дневник. - ISSN 0350-7556. - Год. 55, бр. 17837 (22. септ. 1996) стр.
9.
472
Берба шљива, 1923 : уље на платну / Љубица Миљковић.
У: Змај : књижевни часопис за децу.- ISSN 0351-3637.- Год. 43, бр. 11
(нов. 1996), стр. [33].
473
Мilorad Stepanov : slike 1990–1996: Zavičajni muzej, 19–28. april
1996 / Ljubica Miljković.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 9, br. 59/60 (februar–maj 1996),
str. 53.
474
Мића С. : Салон музеја савремене уметности / Љубица Миљковић.
У: Беорама : београдска културна панорама. - ISSN 0352-8901. - Год. 2,
бр. 58 (18. септ.– 6. окт. 1996), стр. 74‒75.
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475
Поводом слике Марка Мурата на корицама: Пролеће (1894) : уље
на платну / Љубица Миљковић.
У: Змај : књижевни часопис за децу. - ISSN 0351-3637. - Год. 43,бр. 1
(јан. 1996), стр. [33].
476
Поводом слике Миха Маринковића на корицама: Глава, 1923 : уље
на платну / Љубица Миљковић.
У: Змај : књижевни часопис за децу. - ISSN 0351-3637. - Год. 43, бр. 2
(феб. 1996), стр. [33].
477
Поводом слике Саве Шумановића на корицама: Дечак с мачком,
1926/1927 : уље на папиру / Љубица Миљковић.
У: Змај : књижевни часопис за децу. - ISSN 0351-3637. - Год. 43, бр. 4
(април 1996), стр. [33].
478
Портрет девојчице, 1925/26: уље на платну / Љубица Миљковић.
У: Змај : књижевни часопис за децу. - ISSN 0351-3637. - Год. 43, бр. 12
(дец. 1996), стр. [33].
479
Разнолика палета Миће Стоиљковића / Љубица Миљковић.
У: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - Год. 48, бр. 942/943 (15. дец. 1996. и
1. јан. 1997), стр. 12.
480
Salon muzeja Savremene umetnosti / Ljubica Miljković.
U: Beorama. - ISSN 0352-8901. - God. 2, br. 58 (18. sept. – 6. okt. 1996),
str. 74–75.
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1997
481
Глава детета, око 1932 : темпера на картону / Љубица Миљковић.
У: Змај : књижевни часопис за децу.- ISSN 0351-3637. - Год. 44, бр. 12
(дец. 1997), стр. [33].
482
Знак Народног музеја / Љубица Мирковић.
У: Гласник 1 Друштва пријатеља Народног музеја у Београду. - Год. 1, бр.
1 (1997) стр. [5–6].
483
Ivan Pavić / Ljubica Miljković.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 10, br. 63/64 (okt. 1996 – jan.
1997), str. 35‒36.
484
Мило Милуновић / Љубица Мирковић.
У: Гласник 4 Друштва пријатеља Народног музеја у Београду. - Год. 1, бр.
4 (1997) стр. [9–10].
485
Мира Сандић / Љубица Миљковић.
У: Беорама : београдска културна панорама. - ISSN 0352-8901. - Год. 3,
бр. 64 (март 1997), стр. 67.
486
Mitar Trninić / Ljubica Miljković.
U: Likovni život. - ISSN 0353-3204. - God. 10, br. 63/64 (okt. 1996 – jan.
1997), str. 104‒105.
487
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У: Политика. - ISSN 0350-4395. - Год. 102, бр. 33061 (19. нов. 2005).
Додатак: Култура, уметност, наука. - Год. 47, стр. 7.

558
Стаза од снова / Љубица Миљковић.
У: Јефимија. - ISSN 0354-2629. - Год. 15, бр. 15 (2005), стр. 111–114.
559
Траг о човеку : Павлу Васићу у част / Љубица Миљковић.
У: Култура, уметност, наука. - Год. 51, бр. 38 (29. dec. 2005), стр. 2.
Излази као подлистак Политике. - ISSN 0350-4395. - Год. 104, бр. 33817 (29. дец.
2007).

2006
560
Укорак са ходом великог света / Љубица Миљковић.
У: Луча. - ISSN 0354-7787. - Год. 15, бр. 1 (2006), стр. 89–92.
Приказ изложбе Надежде Петровић, Суботица, окт.– нов. 2005.

2007
561
Мајстор из Шида / Љубица Миљковић.
У: Вечерње новости. - ISSN 0350-4999. - Год. 54 (25. април 2007).
Додатак: Култура стр. I. - O Сави Шумановићу.
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2008
562
Народни – зато што припада свима / Љубица Миљковић.
У: Вечерње новости. - ISSN 0350-4999. - Год. 55, бр. 4517 (2. јул 2008).
Додатак: Култура стр. IV.

563
Светлост пластичне фуге / Љубица Миљковић.
У: Вечерње новости. - ISSN 0350-4999. - Год. 55, (20. феб. 2008).
Додатак: Култура, стр. I.

564
Slike iz srca epohe / Ljubica Miljković.
U: Vreme : nedeljni list. - ISSN 0353-8028. - God. 19, br. 899 (27. mart
2008), str. 46–49.
Povodom izložbe Petra Lubarde u Muzeju „25. maj” u Beogradu.

2009
565
Značajne izložbe i događaji = Great events : M. B. Protić : Pomračenje
meseca, 1978 / Ljubica Miljković.
U: ArtFama. - ISSN 1452-7170. - God. III, br. 30/31 (jul–avgust 2009), str.
32–33.
566
Oд Музеја савремене уметности до Музеја кнеза Павла / Љубица
Миљковић.
У: Политика. - ISSN 0350-4395. - Год. 106, бр. 36529 (22. дец. 2009), стр. 14.
2011
567
Кнез Павле у Мемоарима патријарха српског Гаврила / приредила
Љубица Миљковић.
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У: Нова Зора : часопис за књижевност и културу. - ISSN 1512-9918. Год 8, бр. 30 (љето 2011), стр. 422–441.
2012
568
Мр Вања Краут (Шибеник, 1929 – Београд, 2012) / Љубица
Миљковић.
У: Зборник Народног музеја. Историја уметности. Histoire de lʹart. ISSN 0352-2466. - Књ. 20, св. 2 (2012), стр. 693–698.
In memoriam.

2015
569
Изложба слика Павла Васића / Љубица Миљковић.
У: Ликовни живот. - ISSN 0353-3204. - God. 27, бр. 149/150 (јун–дец.
2015), стр. 11–16.
7. Интервјуи
2008
570
Реконструкција Народног музеја је потпуни промашај / [Љубица
Миљковић] ; [разговор водила] Оливера Вукотић.
У: НИН. - ISSN 0027-6685. - Год. 58, бр. 2985 (13. март 2008), стр. 58–
60.
571
Hrvatska u Srbiji / [Ljubica Miljković] ; [razgovor vodila] Tanja
Jovanović.
U: Vreme. - ISSN 0353-8028. - God. 19, br. 889 (17. jan. 2008), str. 46–47.
O zbirci jugoslovenskog slikarstva XX veka.
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2009
572
Prekinuti agoniju Narodnog muzeja / [Ljubica Miljković] ; [razgovor
vodila] Milena Marjanović.
U: Blic. - ISSN 1452-418X. - God. 14, br. 4517 (8. sept. 2009), str. 20–21.
2010
573
Kolekcija kneza Pavla kupovana i državnim parama / [Ljubica
Miljković] ; [razgovor vodio] Aleksandar Nikolić.
U: Blic. - ISSN 1452-418X. - God. 15, br. 4645 (17. jan. 2010), str. 16–17.
2013
574
Oтворити музеј што пре / [Љубица Миљковић] ; [разговор водила]
Драгана Матовић.
У: Вечерње новости. - ISSN 0350-4999. - Год. 60 (17. авг. 2013), стр. 15.
575
Поглед у вечност : изложба / [Љубица Миљковић] ; [разговор
водио] Саво Поповић.
У: Борба. - ISSN 0350-7440. - Год. 73, бр. 252/253 (9–10. септ. 2013),
стр. 25.
2014
576
Muze nisu ćutale dok su topovi grmeli / [Ljubica Miljković] ; [razgovor
vodila] J. [Jelena] Tasić.
U: Danаs. - ISSN 1450-538X. - God. 18, br. 24 (31. jul 2014), str. 20–21.
O slikarima: Nadeždi Petrović, Milanu Milovanoviću, Kosti Miličeviću, Mališi Glišić.
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577
Srpski ratni slikari zaslužili su izložbu / [Ljubica Miljković] ; [razgovor
vodila] Radenka Marković.
U: Blic žena. - ISSN 1820-3795. - God. 11, br. 511 (30. avg.‒5. sept. 2014),
str. 16–17.
O slikarima: Nadeždi Petrović, Milanu Milovanoviću, Kosti Miličeviću, Mališi Glišić.

2015
578
Надежда међу Србима некад и сад / [Љубица Миљковић] ;
[разговор водила] Биљана Живковић.
У: Печат. - ISSN 1820-712X. - Год. 8, бр. 398 (4. дец. 2015), стр. 61–65.
8. Одреднице у енциклопедијама и речницима
2006
579
Вукановић, Риста / Љ. Миљковић.
У: Српски биографски речник. [Књ.] 2, В–Г / [главни уредник Чедомир
Попов]. - Нови Сад : Матица српска, 2006 (Нови Сад : Будућност). - 881
стр. : фотогр. ; 27 cm. - Стр. 409–410.
580
Вучетић, Паскоје / Љ. Миљковић.
У: Српски биографски речник. [Књ.] 2, В–Г / [главни уредник Чедомир
Попов]. - Нови Сад : Матица српска, 2006 (Нови Сад : Будућност). - 881
стр. : фотогр. ; 27 cm. - Стр. 522.
581
Глишић, Драгомир / Љ. Миљковић.
У: Српски биографски речник. [Књ.] 2, В–Г / [главни уредник Чедомир
Попов]. - Нови Сад : Матица српска, 2006 (Нови Сад : Будућност). - 881
стр. : фотогр. ; 27 cm. - Стр. 704–705.
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2010
582
Aбрамовић, Анте / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 1. Књ. 1, А‒Беобанка / [главни уредници
Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд
: Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2010
(Суботица : Ротографика). - 707 стр. : илустр. у бојама ; 31 cm. - Стр. 30.
583
Aндрејевић, Андреја / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 1. Књ. 1, А‒Беобанка / [главни уредници
Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд :
Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2010 (Суботица
: Ротографика). - 707 стр. : илустр. у бојама ; 31 cm. - Стр. 215.
584
Aндрејевић, Крста / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 1. Књ. 1, А‒Беобанка / [главни уредници
Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд
: Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2010
(Суботица : Ротографика). - 707 стр. : илустр. у бојама ; 31 cm. - Стр.
215‒216
585
Бабић, Милош / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 1. Књ. 1, А‒Беобанка / [главни уредници
Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд :
Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2010 (Суботица
: Ротографика). - 707 стр. : илустр. у бојама ; 31 cm. - Стр. 436.
586
Баста, Даница / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 1. Књ. 1, А‒Беобанка / [главни уредници
Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд :
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Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2010 (Суботица
: Ротографика). - 707 стр. : илустр. у бојама ; 31 cm. - Стр. 624.
2011
587
Блажић, Здравко / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 1. Књ. 2, Београд-Буштрање / [главни
уредници Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска
; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике,
2011 (Суботица : Ротографика). - 690 стр. : илустр. у бојама ; 31 cm. Стр. 220.
588
Борић-Брешковић Бојана / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 1. Књ. 2, Београд-Буштрање / [главни
уредници Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска
; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике,
2011 (Суботица : Ротографика). - 690 стр. : илустр. у бојама ; 31 cm. Стр. 379‒380.
589
Бурсаћ, Љиљана / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 1. Књ. 2, Београд-Буштрање / [главни
уредници Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска
; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике,
2011 (Суботица : Ротографика). - 690 стр. : илустр. у бојама ; 31 cm. Стр. 679‒680.
2013
590
Васиљев, Алексеј / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 2, В‒Вшетечка / [главни уредници
Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд :
Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013 (Београд :
Службени гласник). - 978 стр. : илустр. ; 31 cm. - Стр. 122.

БИБЛИОГРАФИЈЕ

КОРАК БИБЛИОТЕКЕ │ 189

591
Васиљев, Валентина Ваља / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 2, В‒Вшетечка / [главни уредници
Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд :
Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013 (Београд :
Службени гласник). - 978 стр. : илустр. ; 31 cm. - Стр. 122.
592
Васиљев, Игор / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 2, В‒Вшетечка / [главни уредници
Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд :
Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013 (Београд :
Службени гласник). - 978 стр. : илустр. ; 31 cm. - Стр. 123.
593
Васиљев, Игор / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 2, В‒Вшетечка / [главни уредници
Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд :
Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013 (Београд :
Службени гласник). - 978 стр. : илустр. ; 31 cm. - Стр. 123.
Игор Васиљев, унук сликара Васиљева, мултимедијални уметник.

594
Васиљев-Радовић, Светлана / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 2, В‒Вшетечка / [главни уредници
Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд :
Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013 (Београд :
Службени гласник). - 978 стр. : илустр. ; 31 cm. - Стр. 123.
595
Влашић, Драгиња / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 2, В‒Вшетечка / [главни уредници
Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд :
Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013 (Београд :
Службени гласник). - 978 стр. : илустр. ; 31 cm. - Стр. 545.
596
Војиновић, Владета / Љ. [Љубица] Миљковић.
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У: Српска енциклопедија. Том 2, В‒Вшетечка / [главни уредници
Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд :
Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013 (Београд :
Службени гласник). - 978 стр. : илустр. ; 31 cm. - Стр. 645.
597
Војновић, Владимир / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 2, В‒Вшетечка / [главни уредници
Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд :
Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013 (Београд :
Службени гласник). - 978 стр. : илустр. ; 31 cm. - Стр. 701.
598
Вујачић Мирски, Миодраг / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 2, В‒Вшетечка / [главни уредници
Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд :
Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013 (Београд :
Службени гласник). - 978 стр. : илустр. ; 31 cm. - Стр. 826.
599
Вуковић, Светислав / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 2, В‒Вшетечка / [главни уредници
Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд :
Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013 (Београд :
Службени гласник). - 978 стр. : илустр. ; 31 cm. - Стр. 907‒908.
600
Вуковић, Синиша / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 2, В‒Вшетечка / [главни уредници
Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд :
Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013 (Београд :
Службени гласник). - 978 стр. : илустр. ; 31 cm. - Стр. 908‒909.
601
Вукотић, Михаило Мишо / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српска енциклопедија. Том 2, В‒Вшетечка / [главни уредници
Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд :
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Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013 (Београд :
Службени гласник). - 978 стр. : илустр. ; 31 cm. - Стр. 922.
2014
602
Маринковић, Михо / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српски биографски речник. [Књ.] 6, Мар-Миш / [главни уредник
Чедомир Попов, Бранко Бешлин ; уредници струка Миле Бјелајац ... [и
др.] ; редактори Милорад Вукашиновић, Татјана Пивнички Дринић]. Нови Сад : Матица српска, 2014 (Нови Сад : Сајнос). - 938 стр. : фотогр.
; 27 cm. - Стр. 78–79.
603
Миловановић, Милан А. / Љ. [Љубица] Миљковић.
У: Српски биографски речник. [Књ.] 6, Мар-Миш / [главни уредник
Чедомир Попов, Бранко Бешлин ; уредници струка Миле Бјелајац ... [и
др.] ; редактори Милорад Вукашиновић, Татјана Пивнички Дринић]. Нови Сад : Матица српска, 2014 (Нови Сад : Сајнос). - 938 стр. : фотогр.
; 27 cm. - Стр. 561–562.
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Апарин, Сергеј 185
Аралица, Стојан 550
Арсић, Милош 168, 419
Б
Бабић, Милош 585
Бавендам, Гундула
(Bavendamm, Gundula) 362
Бајић, Драган 140
Бајић, Милош 78, 312
Барили, Ћекропе 546
Барух, Бора 27, 69, 71,166, 216,
256, 300, 302, 304, 489
Баста, Даница 401, 586
Бељански, Павле 205, 207,
212‒215, 217, 219, 376, 382,
392‒394, 406‒407
Беновић, Ивана 410
Берђајев, Никола 386
Беренђија, Михаил 173
Бешлин, Бранко 602‒603
Бијелић, Јован 46, 68, 276, 299,
418, 465
Бјелајац, Миле 602‒603
Бјелица, Жарко 87, 90
Бјелица, Љиљана 90

КОРАК БИБЛИОТЕКЕ │ 192

Блажић, Здравко 587
Бодрич, Криштоф 205, 217, 219,
381‒382, 393
Бојовић, Марко 284
Борић, Небојша 21, 250‒251
Борић-Брешковић, Бојана 588
Бошњак, Татјана 177, 180, 229,
414
Бриски-Узелац, Соња 203
Бркић, Данко 138
Бркуљан, Мирко 144
Брмбота, Мирјана 31, 260, 375
Буковац, Влахо 469
Burchardi, Kristiane (Бурхарди,
Кристијан) 362
Бурањ, Шандор (Burany Sandor)
44, 274
Бурсаћ, Љиљана-Буба 359, 361,
383, 589
В
Ванглер, Стефани 36, 368
Вартебедијан, Душка 327
Васиљев, Алексеј 590
Васиљев, Валентина Ваља 591
Васиљев, Игор 172, 592
Васиљев, Игор (унук) 593
Васиљев-Радовић, Светлана 83,
594
Васић, Ана 176, 228
Васић, Павле 9, 33, 53‒54, 79,
128, 154, 237, 262, 286‒287, 292,
313, 518, 559, 569
Васић, Растко 53‒54, 286‒287
Васић, Чедомир 53‒54, 286‒287
Величковић, Иван 142, 269, 388
Веселиновић, Миодраг 399
Вицулин, Марина 179, 201, 315
Влашић, Драгиња 595
Војиновић, Владета 596
Војиновић, Владимир 597

БИБЛИОГРАФИЈЕ

Вранић, Горан 416‒417, 420‒421
Вујанић, Петар 72, 305
Вујачић, Миодраг Мирски 19,
114, 249, 328‒331, 598
Вујић, Јоца 5, 180, 231, 317, 444,
505
Вујичин, Петар 106
Вујовић, Бранко 187, 190, 196,
199
Вујовић, Марлис 187, 190, 192,
194‒197, 199, 204
Вујовић, Радован-Баја 85, 97
Вукадиновић, Владимир 11‒12,
14, 221, 241, 243, 422, 425
Вукановић, Бета 530
Вукановић, Риста 579
Вукашиновић, Милорад
602‒603
Вукмановић, Мирјана 32, 261
Вуковић, Зоран 131
Вуковић, Радован 208, 288
Вуковић, Светислав 599
Вуковић, Синиша 72, 129, 305,
387
Вукотић, Михаило Мишо 601
Вукотић, Оливера 570
Вуксановић, Данило 375
Вулетић, Владимир 353
Вучетић, Паскоје 580
Вучић, Жика 367
Вучинић, Жика 99
Вучићевић, Бранка 8, 10, 235,
239
Вушковић, Милош 502
Г
Гавранкапетановић, Шемса 84
Гаврић-Павић, Оливера 145
Галић, Никола 3, 226
Гачић, Радош 355, 414

КОРАК БИБЛИОТЕКЕ │ 193

Гвозденовић, Жана 412
Глид, Данијел 203
Глишић, Драгомир 466, 581
Глишић, Малиша 461, 576, 577
Голубовић, Милош 491
Гордић, Гордана 198, 202
Граовац, Никола 492
Граховац, Милан 163
Гргић, Станислав 383
Грујић, Вера 110, 189, 222, 246,
426‒427
Д
Давидов, Динко 318
Дамјановски, Божидар 104, 105,
341, 500
Дамњановић, Драгослав 411
Дамњановић Дамњан, Радомир
49, 73, 148, 279, 306
Димић, Драган 85‒86, 97‒98,
356, 390
Добровић, Петар 441, 459, 493
Долчети, Матилде (Mаtilde
Dolcetti) 321
Домановић, Зоран 97, 356
Драгићевић, Момир 23, 251
Дукић, Златомир 140
Ђ
Ђокић, Данка 18, 21, 188, 250,
328, 329, 330, 331, 335
Ђокић, Душан 101, 103, 106
Ђокић, Огњен 56
Ђорђевић, Гордана 326
Ђорђевић, Зоран Н. 40, 354
Ђурић, Владимир 336
Ђурић, Доминго 37, 266
Ђуровић, Јово 128, 136

БИБЛИОГРАФИЈЕ

Ж
Живанов, Драгојла 180
Живковић, Биљана 578
Живковић, Никола 6, 233
Живковић, Радомир 6, 233
Жикић, Синиша 116, 349
Жунић, Милан 161
З
Зузорић, Цвијета 108, 160, 168,
203, 319, 340, 395, 419
И
Иванић, Бранка 187, 190, 194,
196, 199
Ивановић, Јован 164
Ивановић, Катарина 539
Илић, Вељко 35, 45‒46, 48‒50,
52, 59‒61, 67, 68‒71, 73‒74,
76‒77, 148, 163, 166, 218, 221,
222, 265, 275, 276‒279, 282, 284,
290, 291, 298‒304, 306, 307,
309‒311, 384, 391, 396, 415, 418,
422, 425‒427
Иноуе, Томорони 37, 266
Ј
Јакац, Божидар 3, 226
Јанићијевић, Јован 187, 190,
192, 194, 195, 196, 197, 199
Јанчић, Ксенија 179, 315, 316
Јањић, Душан 383
Јевтић, Милош 400
Јевтовић, Јевта 227
Јеремић, Миодраг 1‒2, 11‒12,
175, 224, 225, 227, 241
Јеремић, Никола 516
Јоб, Игњат 74, 307

КОРАК БИБЛИОТЕКЕ │ 194

Јованов, Јасна 205, 207,
212‒215, 217, 219, 381‒382,
392‒394, 406‒407
Јовановић, Вера 367
Јовановић, Војислав 387
Јовановић, Зоран Р. 177, 229
Јовановић, Павле-Паја 526
Јовановић, Тања 571
Јовановић-Родвел, Тамара 20,
23, 76, 143, 251, 309
Јоветић, Јелена 375
Јозић, Милан 175
Јосић, Младен 514‒515
Јукић, Љубица 34, 263
К
Кадијевић, Ђорђе 188, 402, 405
Капиџић, Мустафа М. 395
Карановић, Родољуб 158‒159,
162
Kaрађорђевић, Павле 566, 567,
573
Караџић-Вукомановић, Мина
414, 542
Каришић, Рајко Р. 125, 401
Катић, Коста 346
Кердић, Иво 435
Кечић, Милан 517
Ковач, Жолт 408
Ковач, Раде 328‒331
Ковачевић, Видосава 510
Ковачевић, Љиљана 97
Ковачић, Драгана 321‒324
Кожул, Љубинко 58, 64‒65, 149,
289, 295, 337‒338, 341, 347
Коларац, Илија М.165, 369, 404
Коларић, Миодраг 553
Контић, Миљан 191, 193, 342,
346, 349

БИБЛИОГРАФИЈЕ

Копања, Милутин 88, 91, 94, 325,
338, 445
Копл-Тошић, Алис 192, 195 197,
204
Кос, Андре 36, 368
Костов, Илија 152, 365‒366, 423
Краљ, Тоне 362
Краљевић, Мирослав 416‒417,
420‒421
Краут, Вања 179, 181, 315‒316, 327,
375, 568
Крижанић, Лиза 382, 393, 394,
407
Кршљанин, Зоран 387
Кујунџић, Драган 205, 381‒382,
393
Кун, Мира 216
Кусовац, Никола 174, 178, 180, 182,
185, 223, 230, 314, 337‒338, 341,
347, 447‒448, 450
Л
Лађић, Веселин 174‒175, 223,
314
Лазовић, Иванка 169
Лазоски, Саша 92
Лакосте, Беатриче (Beatrice
Lacoste) 115
Лапчевић, Милица 386
Ленц, Кристијан 177, 229
Лубарда, Петар 51, 63, 283, 494,
527, 564
Лужанин, Милош 143
Лукић, Братислав 178, 230
Лукић, Светолик 183
Лукић-Јелесић, Мара 533
Луковић, Александар 325
Луковић, Сретен 502
Лучић-Роки, Ђорђе 186, 244
Лучић-Роки, Лала 186, 244

КОРАК БИБЛИОТЕКЕ │ 195

М
Мадацки, Михал 70, 163, 301
Maковић, Звонко 208, 288,
416‒417, 420‒421
Маодуш, Милена 6, 14, 17, 37,
83, 233, 243, 266
Маодуш, Мирјана-Мира 17, 37,
75, 123, 167, 201, 248, 266, 302,
308
Маринковић, Душан 163
Maринковић Милан-Циле 188
Маринковић, Михо 476, 602
Маринковић, Снежана 80
Марић, Симо 355, 414
Марицки-Остојић, Весна 137,
141, 264
Марјановић, Зоран 132
Марјановић, Милена 572
Марковић, Раденка 577
Марковић, Татјана 29, 258‒259
Маркуш, Зоран 188, 328‒331
Маровић, Милан 188
Мартиновић, Невена 157
Матовић, Драгана 574
Мahdi-Bolfek, Khadidja (Мади
Болфек Кадиџа) 179, 315‒316
Маџаревић, Градимир Д. 387
Межински-Миловановић, Јелена
210, 296
Менгер, Јонела (Ionela Mengher) 66,
297, 403
Микалачи, Предраг ‒ Фердо 135
Микалачки, Светлана 89
Микић, Олга 174, 223, 314
Милатовић, Арсо 178, 230
Милатовић, Војка 178, 230
Милијић, Душан 168, 205, 212,
381‒382, 386, 392‒394, 406‒407,
419

БИБЛИОГРАФИЈЕ

Милисављевић, Анка 145
Миличевић, Коста 457, 576, 577
Милосављевић, Драган 82
Милосављевић, Предраг-Пеђа
62, 210, 293, 296, 335
Милосављевић, Стеван 450
Миловановић, Влада 104‒105
Миловановић, Милан А.
576‒577, 603
Миловановић, Милован
104‒105, 462
Миловић, Марко 205, 212,
381‒382, 392‒394, 406‒407
Милорадовић, Владимир 209,
408‒409, 410
Милуновић, Мило 4, 109, 432,
484
Милутиновић, Олга 404
Мирчетић, Зоран 160, 399
Мићић, Мелита 32, 261
Михаиловић, Драган 100
Михаиловић, Милица 187, 190,
194, 199
Михајловић, Вељко 439
Михајловић Предраг Циле 157
Михић, Савета 24‒25, 252‒253
Mишевић, Раденко 203, 395
Мишић, Душан 95, 238
Мишић, Зоран 107, 150, 169
Митровић, Милутин 347
Младенов, Светлана 87
Мурат, Марко 221, 310, 422, 425,
475, 501, 541
Н
Навалушић, Јована 139
Накићеновић, Марина 325
Настасијевић, Живорад 7, 8, 10, 67,
234‒235, 239, 298, 412, 454, 520
Настасић, Христифор 175

КОРАК БИБЛИОТЕКЕ │ 196

Неговановић, Мома 115
Несторовић,
Мирјана
179,
315‒316
Николић, Александар 573
Николић, Бранислав 328‒331
Николић, Раде 152, 206
Николић, Сава 536
Николић, Стојан 318
Николић, Татјана 80, 369
Нисић, Александар 150
О
Огризовић, Далибор 55, 147, 273
Обрадовић, Јован 18
Обрадовић, Надежда 115
Одановић, Ђорђе 326
П
Павић, Иван 113, 134, 145, 483
Павловић, Зоран 400
Павловић, Лепосава-Бела Ст.
61, 155, 376, 381, 392, 406, 512,
552
Павловић-Барили, Милена 182,
413, 447, 513, 522
Павловић-Марковић Иванка 179,
315, 316
Пажес, Мандана 36, 368
Пантић, Бранислав 87
Паровић, Љиљана 359
Пауновић, Илија 126, 357‒358
Перовић, Ванда 153
Петровић, Арсеније 529
Петровић, Зора 538
Петровић, Миљан 200, 220, 374,
424
Петровић, Надежда 20, 29, 30, 41,
47, 258‒259, 270, 271‒272, 277,
278, 284‒285, 384, 396, 415, 456,

БИБЛИОГРАФИЈЕ

503‒504, 506‒507, 523‒525, 532,
534, 543, 548, 576, 577, 578
Петровић, Ненад 108, 340
Петровић, Петар 66, 211, 218,
222, 297, 303, 415, 426‒427
Петровић, Растко 544
Петровић, Татјана 343, 344‒345,
353
Пивнички-Дринић Татјана
602‒603
Пикасо, Пабло 402
Плазинић, Божидар 348
Попара, Предраг 120
Попов, Чедомир 582‒603
Поповић, Бранко 35, 70, 163,
265, 301
Поповић, Владимир 28, 32, 35, 51,
54‒55, 62‒65, 67‒71, 73‒74, 163,
166, 188, 210‒211, 218, 221‒222,
257, 261, 265, 283, 286, 287,
293‒296, 298‒301, 303‒304,
306‒307, 310, 335, 411, 415, 418,
422, 425‒427
Поповић, Љиљана 325
Поповић, Мирјана 106
Поповић, Саво 575
Поповић-Бенишек, Јована 139
Почек, Перо И. 511
Првуљ, Љубиша 343, 344, 345
Протић, Миодраг Б. 28, 64, 65, 257,
295, 565
Psille, Arne (Псиле, Арне) 362
Пупин, Михајло 226
Р
Радовић, Миомир 322, 342
Радовић, Иван 464, 531
Радојковић, Слободан 41, 220,
270, 424

КОРАК БИБЛИОТЕКЕ │ 197

Ракић-Шефер, Слободанка 111,
117, 142, 205, 597
Ракиџић, Јован 127
Ранђеловић, Ирена 200, 374
Раносовић, Петар-Ранос 468
Раутер Планчић, Бисерка 416‒417,
420‒421
Рац, Едмунд 14, 243
Рељић, Саша 18, 45, 61, 69, 71,
145, 166, 275, 300, 304
Рибица, Светлана 131, 146
Росић, Коста 80
Росис, Тиодор 350
Ротер, Рајнер 362
С
Саватић, Велимир 23, 251
Савић, Ранко 23, 251
Савовић, Саша 355, 414
Сандић, Мира 99, 110, 367, 485
Сандић, Сава 367
Сарић, Слободан 67, 298
Свети Сава 463
Сене, Никола (Nicola Sene) 323
Симурдић, Ива 215
Слама, Атила 205, 212, 214, 217,
219, 381‒382, 392‒394, 406‒407
Слобода, Јанош 274
Смодлака, Јаков 176, 228
Сокић, Љубица- Цуца 540
Сретеновић, Владимир 156
Ставјел, Драгана 180, 317
Стаменковић, Иван 55
Станић, Драган 582‒601
Станишић-Ристовић, Гордана
66, 211, 221, 297, 310, 422, 425
Станковић, Драган 45, 275
Стевановић, Боривоје-Бора 45, 58,
275, 289
Стевановић, Момчило 433‒434

БИБЛИОГРАФИЈЕ

Стевановић, Тодор М. 147, 149,
273, 350, 351, 528
Степанов, Милорад 122, 156,
165, 473
Степановић Мирјана 359
Стефановић, Јелена 138
Стоиљковић, Миливоје-Мића
334, 337, 474, 479
Стојадиновић, Слободан 359
Стојановић, Сретен 537
Стојковић, Небојша 220, 424
Стојновић, Лазар 105, 354
Суботић, Ирина 176, 179, 228,
315‒316
Т
Талис, Гарнер (Garner Tullis)
324
Тарасјев, Андреј 334
Татаревић, Владимир 161
Тасић, Јелена 576
Тасић, Миломир 18
Тврдишић, Милан 78, 312
Тешановић, Зоран 170, 360
Тодоровић, Марко 387
Тодоровић, Мирослав (Тодор
Сељак) 81
Томашевић, Александар 157
Томић, Виолета 167
Томић, Ирина 222, 426‒427
Трнинић, Митар – Миша 153,
332‒333, 486
Турзо, Лајош 44, 274
Туртуреа, Габријела(Gabrijela
Turturea) 66, 297, 403
Тутуновић, Слађана 218, 303,
415
Ћ
Ћалић, Марија 115

КОРАК БИБЛИОТЕКЕ │ 198

Ћелић, Стојан 133, 395, 451, 452
Ћеранић, Петар 99
Ћинкул, Љиљана 423
Ћирић, Марија 150
У
Урдаревић, Милорад 174, 183,
223, 314
Ф
Фехер, Марта 376
Фишић, Тијана 57, 118, 168, 386,
388, 402, 405, 419
Х
Херцег, Мирко 93
Хлин, Tajза (U Tayza Hline)152,
206
Хусеџиновић, Мелиха 395
Ц
Цага, Вишња 386
Цандир, Мартин 139
цар Душан 501, 541
Царановић, Предраг 173
Цвијетиновић, Александар 59–60,
290–291
Церовић, Наталија 160, 222, 371,
372, 426‒427
Ч
Челебоновић, Марко 160, 490,
521
Чичић, Нада 144
Чумић, Гордана 85, 98
Челић, Стојан 398
Ш
Шелмић, Лепосава 180, 317
Шербан, Миленко 467

БИБЛИОГРАФИЈЕ

Шиндик, Никола 371, 372
Шломовић, Ерих 179, 315‒316,
440
Шобајић, Љиљана 36, 327, 368
Шобајић, Милош 36
Шотра, Бранко 443
Шубић, Светлана 80

КОРАК БИБЛИОТЕКЕ │ 199

Шумановић, Сава 21‒22, 31‒32,
34, 55, 56, 137, 141, 250,
260‒261, 263‒264, 273, 408, 410,
458, 477, 545, 551, 557, 561

Регистар серијских публикација у којима су прилози Љубице
Миљковић

А
ArtFama 565
Б
Београдске новине 454, 456‒459, 461‒462, 464
Беорама : београдска културна панорама 474, 480, 485
Blic 572‒573
Blic žena 577
Борба 452, 547, 575
В
Вечерње новости 561‒563, 574
Време 564, 571
Г
Гласник 1: Друштва пријатеља Народног музеја у Београду 482, 484,
487, 495‒496, 498‒499
Д
Danas 576
Dialogue : revue trimestrielle d'arts et de sciences 488
Дневник 471, 506

БИБЛИОГРАФИЈЕ

КОРАК БИБЛИОТЕКЕ │ 200

Е
Енигма 455, 463, 505, 508
З
Заштита од пожара : часопис ватрогасног савеза Југославије 428
Зборник Народног музеја 432, 460, 553, 568
Змај : књижевни часопис за децу 465‒470, 472, 475-478, 481, 489‒494,
501‒503, 510, 512‒516, 518‒527, 529‒531, 533‒534, 536‒546, 548, 550
И
Илустрована политика 430, 517, 532, 549, 554‒555, 557, 566
Ј
Јавност 446
Јефимија 558
К
Књижевне новине 479, 556
Култура 011 507
Култура, уметност, наука 559
Л
Ликовни живот 433, 435‒445, 447‒451, 473, 483, 486, 500, 509, 528, 569
Луча 560
Н
НИН 570
Нова Зора: часопис за књижевност и културу 567
New revie JAT 535
П
Печат 578
Р
Рад војвођанских музеја 453
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С
Свеске : Друштва историчара уметности Србије 429, 431, 434
Српска вила 504, 511
Стремљења 497
Ф
Филолошки преглед 552
Ш
Шидина 551
Регистар монографских публикација у којима су прилози Љубице
Миљковић
А
Akvarel u Srbiji : 1900–1950 13, 242
Акварел у Србији : (1900–1950) 15, 245
Александар Томашевић 157
Арт форум : Велика Хоча 359, 383
Б
Барух – Бора Барух (1911–1942) : двоструко благословен 71, 166, 304
Барух – Бора Барух (1911–1942) : изложба слика поводом
стогодишњице рођења 69, 300
Belgrado Parijs : Meesterwerken uit het Nationale Museum van Belgrado
370
Београдски уметници : поклон-збирка др Јакова Смодлаке 176, 228
Божидар Дамјановски 104
Božidar Damjanovski 105
Божидар Јакац : Авнојски пут 1943 3, 226
Бомбардовању упркос : избор слика из здања Владе Републике Србије
23, 251
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Бора Барух (1911–1942) : изложба слика 27, 256
Боривоје Стевановић : 1878–1976 45, 275
Боривоје-Бора Стевановић : изложба слика из приватних збирки 58, 289
Бранко Поповић : 1882–1944 : слике 163
Бранко Поповић : слике 35, 265
Бранко Поповић : у својој земљи, своје уметничко огњиште 70, 301
Bringing institutions closer to citizens 378
Г
Galerija Pale 121, 352
Galerija 107 112
Галерија Задужбине Илије М. Коларца : 1964–2004 369
Графике Мила Милуновића 4
Д
Дамњан : емоционална и извођачка сабраност слике од 1954. до 1959
73, 306
Данко Бркић : слике 132
Danica Basta : veliki znak : iz ciklusa Zapisi 401
Двадесет осми чукарички ликовни салон 171
Деветнаести фестивал монодраме и пантомиме 232, 320
Der Weltkrieg 1914–1918 362
Diary : Jasmina Aleksić 206
Дом Народне скупштине Републике Србије : уметничке вредности 397
Dragan Dimić : crteži iz ciklusa Čađ i pozlata 86, 98
Dragan Dimić : магистарска изложба 97
Драган Димић : изложба цртежа 390
Драган Димић : изложба цртежа и слика 85
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Драган Димић : јубиларна, 40. изложба, под називом Хронологија
цртежа 356
Драган Милосављевић : графике 82
Драган Михаиловић : повратак 100
Drugi evropski likovni konkurs „Radost Evrope” 345
Друштво знања : популаризација културе, науке и уметности : зборник
саопштења 404
Друштво српских уметника Лада 380
Друштво српских уметника Лада : 110 година 222, 426, 427
Dušan Đokić : 2000 akvarela 106
Dušan Đokić : 1000 akvarela 101
Ђ
Đorđe Andrejević Kun : sa Španijom u srcu 399
E
Exibition Svetlana Ribica : painter graphics 131
Ж
Žarko Bjelica : crteži 87, 90
Живорад Настасијевић : (1893–1966): изложба слика поводом
стогодишњице уметниковог рођења 7, 8, 10, 234‒235, 239
Живорад Настасијевић : цветом изнад, кореном испод националног 67,
298
З
Zbirka Erich Šlomović 179, 315‒316
Збирка Јована Обрадовића 18
Збирка Јоце Вујића : значајна дела 5, 231
Збирка Јоце Вујића : каталог слика, скулптура и цртежа 180, 317
Зграда председника Републике Србије : нови двор 39, 198, 268
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Зограф: друштво уметника : 80 година од прве изложбе друштва
уметника Зограф 412
Zoran Vuković : šetnja sa Stojanom Ćelićem kroz Grčku 133
Зоран Марјановић : цртежи 1994–2002 132
Zoran Mišić : distorzija 150
Zoran Mišić : slike 107
Зоран Мишић-Zifft : dva sveta 169
Zoran N. Đorđević : crteži, slike, objekti 354
И
Ivan Pavić : fragmenti pejsaža 134
Иван Павић : фрагменти пејсажа 113
Игњат Јоб : узвитлан животом и стваралаштвом 74, 307
Izložba slika : Hotel Hyatt Regency 151, 281
Izložba slika Zoran Tešanović : tajne radosnih želja 170
Изложба слика Слободанке Ракић Шефер 142
Илија Пауновић 357, 358
Илија Пауновић : слике 126
Импресионизам у Србији : избор слика из Народног музеја у Београду
50, 59, 60, 282, 290, 291, 391
Истраживачи 332‒333
Ј
Јесења изложба 2004 : будућност прошлост – прошлост будућност 371,
372
Јесења изложба '97 108, 340
Jovana Popović Benišek : slike 139
Јован Бијелић : дела у Збирци југословенског сликарства XX века 418
Јован Бијелић : избор слика из Народног музеја у Београду 46, 276
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Јован Бијелић : са сликарске идеје на идеју 68, 299
Јован Ивановић : љубав, море, вино 164
Јован Ракиџић : слике 127
YU палета младих 125
Југословенски уметници на 3. међународном тријеналу графике у
Кочију 16, 247
К
Како си? : мултидисциплинарна, мултимедијална изложба радова 17
ликовних уметника 361
Каран : ентропија простора у времену 158‒159
Културна ризница Србије 187, 190, 194, 196, 199
Kun i Baruh : ka istim humanim odredištima 216, 302
Критичари су изабрали 325
Л
Лада : Народни музеј Панчево 40
Лада : 1904–1994 14, 243
Laszosky Saša : tragovi sna Talinog hrama 92
Light in the Darkness of World War One 76, 309
Leposava – Bela Pavlović 61
Лепосава – Бела Ст. Павловић : ред је душа сваке ствари 155
Лепосава Ст. Павловић : сваком нараштају Змај 376
Ликовна колонија : Златибор '98 341
Ликовна колонија : Златибор 2000 347
Ликовна колонија „Мина Вукомановић Караџић” 355, 414
Ликовна колонија РТС 337‒338
Ликовна колонија Сићево : 1905–1964–2014 220, 424
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Ликовна колонија Сићево : 1905–2005 200, 374
Лубарда : изложба слика из Народног музеја у Београду поводом
стогодишњице рођења 51, 283
М
М. Б. Протић : тамо где хуманизам почиње 64‒65, 295
Мaнастир Шишатовац 318
Маринковић Снежана : слике-цртежи 80
Марко Мурат : у част 150 година од рођења 221, 310, 422, 425
Марко Челебоновић : слике из породичне колекције 160
Медиала 387
Милан Жунић : астрални свет 161
Milan Marinković Cile 188, 335
Milena Pavlović Barili : rani radovi 182
Milo Milunović : jednom nacrtam, jednom еcujem... 109
Милом Требињу : изложба поклоњених уметничких дела 102
Милорад Степанов : равнице - тачке гледишта 165
Милорад Степанов : слике : панонски кофер сећања 156
Милорад Степанов : изложба слика 122
Милосављевић Пеђа 62
Милош Бајић : пиктурална поезија : поводом 100 година од рођења 78, 312
Miloš Šobajić u svetlosti kritike : hrestomatija 36, 368
Milutin Kopanja 88
Milutin Kopanja : slike 91, 94
Минхенска школа : 1850–1900 177, 229
Miodrag Vujačić Mirski : 1932‒1997 19, 114, 249
Миодраг Б. Протић : ретроспектива - дело од 1945. до 2002. године 28, 257
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Миодраг Вујачић Мирски 328‒331
Мира и Сава Сандић : анималистичка пластика 367
Мира Маодуш : изложба слика 201, 269
Мира Маодуш : недовршеност довршеног 75, 308
Мира Маодуш : слике 167
Мира Сандић : скулптуре 99, 110
Мirjana Maodus : solo exhibition 123
Мирјана Мира Маодуш : слике из циклуса Ћирилица 37, 266
Мирјана Маодуш : ћирилична слова 17, 248
Mirko Brkuljan 144
Mirko Herceg : ambijantalne skulpture 93
Miroslav Kraljević : 1885‒1913 416‒417, 420‒421
Мића Стоиљковић 334
Михаил Беренђија 173
Миша Трнинић : истраживачи 153
Мост светлости 115
Н
Надежда Петровић 47, 278, 384
Надежда Петровић : збирка стране уметности 52, 285, 396
Надежда Петровић : из колекције Народног музеја у Београду 48, 227
Надежда Петровић : избор слика из Народног музеја у Београду 36
Надежда Петровић : 1873–1915 : избор из фонда Народног музеја у
Београду и Музеја савремене уметности у Београду 41, 270, 284
Надежда Петровић : 1873–1915 : пут части и славе 20, 29‒30, 258‒259
Надежда Петровић : 1873–1915 : тематска сала Градског музеја
Суботица 42, 271

БИБЛИОГРАФИЈЕ

КОРАК БИБЛИОТЕКЕ │ 208

Народна скупштина Републике Србије : изложба слика, скулптура и
керамике поводом Дана европске баштине 38, 267
Народна скупштина Републике Србије : кућа свих грађана 389
Настасијевићи 124
National Assembly of The Republic of Serbia : home of all citizens 373,
379
Нови двор : зграда председника Републике 202
Нови изазови : ново доба – свет комуникација 336
Novogodišnja Arte aukcija 209
Novogodišnja aukcija Arte [Media] 408, 409
О
Октобарски салон ликовних и примењених уметности Србије 319
Оливера Гаврић Павић 145
Осми међународни бијенале „У светлости Милене” 413
Otisak vremena – istorija u toku : nagrada Veliki pečat 1963–2014 423
Отворени графички атеље 2 2, 225
Отворени графички атеље 1 1, 224, 321‒324, 327
Отворени графички атеље 3 227
Откупи (3) : 1979–1984 175
Откупи 4 : 1985–1993 183, 236
П
Павле Васић : акварели 128
Павле Васић : сведок епохе 9, 33, 237, 262
Павле Васић (1907–1993) 53
Павле Васић (1907–1993) : у част стогодишњице рођења 54, 286‒287
Павле Васић : (1907–1993) : изложба дела слика, акварела, цртежа и
графика 154, 292
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Павле Васић : хроничар свог доба 79, 313
Parallel : Ilija Kostov 152
Паралели 363‒366
Пеђа Милосављевић : изложба дела Народног музеја у Београду и
Уметничке збирке САНУ 210, 296
Пеђа Милосављевић : изложба слика из Народног музеја у Београду :
поводом стогодишњице рођења 293
Perspektive XXI 95, 238
Петар Лубарда : изложба слика из Народног музеја у Београду 63, 294
Петнаеста отворена графичка радионица 191, 342
Поклон збирка Арса и Војке Милатовић 178, 230
Поклон збирка Драгослава Дамњановића 411
Поклон-збирка Вање Краут 375
Политикини бисери : представљање Политикине збирке (други део) 143
Ponovo ostvaren trenutak 360
Popara : molitve 120
Portreti Igora Vasiljeva 172
Prvi evropski likovni konkurs „Radost Evrope” 343‒344
Predrag Mikalački : grafike iz ciklusa Marionete 135
Предели Саве Шумановића и његових савременика 31, 260
Приближимо институције грађанима 398
Prolećna Arte aukcija : aukcija Galerija Progres 410
Пролећни анале 348
Прослава стогодишњице Народног музеја у Београду 96
Р
Раденко Мишевић 203
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Radenko Mišević : monografija 53, 395
Радомир Дамњановић Дамњан : избор сликарских дела од проверене
уметничке вредности из Народног музеја у Београду 49, 148, 279
Родољуб Карановић : графике 162
С
Sava Šumanović [Elektronski izvor] 22
Сава Шумановић : избор слика из Народног музеја у Београду и
Галерије слика Сава Шумановић у Шиду 34, 263
Сава Шумановић : препуштање пасији 55
Сава Шумановић : [Сликовна грађа] 56
Сава Шуманович, художник на светлостта 32, 261
Сава Шумановић : Шидијанке 21, 250
Михић : стабло живота 24‒25, 252‒253
Светлана Васиљев-Радовић : слике 83
Светлана Микалачки 89
Svetlana Ribica 146
Светолик Лукић 1908–1981 184
Светлост ‒ линија Тодорова 26, 254, 350
Светлост у мраку Првог светског рата 77, 311
Седми међународни бијенале „У светлости Милене” 339
Сергеј Апарин 185
Синиша Вуковић : негде на прилазима вечности 72, 305
Siniša Vuković : slike iz legata Narodnog muzeja u Beogradu i kolekcije
Galerije 107, 129
Синиша Жикић : графике 116
Скупштина Србије и Црне Горе : изложба слика и примењеноуметничких предмета поводом Дана европске баштине 43, 272, 280
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Скупштина Србије и Црне Горе : уметничке вредности 377
Слободанка Ракић Шефер 117
Slobodanka Rakić Šefer : 21 godina rada 111
Spomen zbirka Pavla Beljanskog : [monografija] 214
Spomen zbirka Pavla Beljanskog [Elektronski izvor] 213, 217
Spomen-zbirka Pavla Beljanskog : život posvećen umetnosti 207, 212, 392,
394, 406‒407
Спомен збирка др Ђорђа и Лале Лучић-Роки 186, 244
Српска енциклопедија. Том 1. Књ. 1, А‒Беобанка 582‒586
Српска енциклопедија. Том 1. Књ. 2, Београд‒Буштрање 587‒589
Српска енциклопедија. Том 2. В‒Вшетечка 590‒601
Српски биографски речник. [Књ.] 2, В–Г 579‒581
Српски биографски речник. [Књ.] 6, Мар‒Миш602‒603
Српско сликарство : 1955–1980 11, 12, 94, 240‒241
Српско сликарство XIX века 174, 223, 314
Српско сликарство и скулптура после 1955. године у збиркама
Народног музеја 189, 246
Српско сликарство Надеждиног доба : (1873–1915) 218, 303, 415
Sto vrhunskih djela hrvatskih umjetnika iz zbirki Narodnog muzeja u
Beogradu 208, 288
Сто година српске уметности : сликарство у Србији : 1850–1950 211
Т
Тијана Фишић 386
Tijana Fišić : autoportret 57
Тијана Фишић : архитектоника неба или аутопортрет 402, 405
Тијана Фишић : изложба слика 388
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Тијана Фишић : ретроспектива неба 168, 419
Тијана Фишић : слике 118
Todor Stevanović : ja sam Todor 351
Тодор М. Стевановић : космички врт 147, 273
Тодор Сељак 81
Тодор Стевановић : изложба слика 149
Treći evropski likovni konkurs „Radost Evrope” 47, 353
Тридесет трећи октобарски салон 326
The Assembly of Serbia and Montenegro: art values 385
The cultural treasury of Serbia 192, 195, 197, 204
The Pavle Beljanski Memorial Collection 215
The Pavle Beljanski Memorial Collection : [monograph] 219
The Pavle Beljanski Memorial Collection : art as life 205, 381‒382, 393
У
Уз слике Зорана Павловића 400
Уметници професори и ученици – III (VIII) београдске гимназије 6, 233
Umetnici Jevreji u Beogradu 181
Umjetnici rođeni u Crnoj Gori 136
UN secol de picturǎ sârbǎ : 1850–1950 66, 297, 403
Х
Хиљаду петсто акварела Душана Ђокића 103
Hype 119
Ч
Чувари лепоте Београда 140
Чукарица : 7 сликара + 1 30, 255

БИБЛИОГРАФИЈЕ

КОРАК БИБЛИОТЕКЕ │ 213

Ш
Шандор Бурањ 44, 274
Шемса Гавранкапетановић : слике 84
Шеснаеста отворена графичка радионица 193, 346, 349
Шидске крајине Саве Шумановића и његових савременика из збирке
Народног музеја 137, 141, 264
Регистар прилога у монографским и серијским публикацијама
A
Акварел у Србији (1900–1950) 471
Art values 373
Арсеније Петровић (Бела Црква, 1803 – Земун, 1870). Портрет дечака у
плавом 529
Artistic values 378, 379
Б
Без обавезе државе 547
Берба шљива, 1923 : уље на платну 472
Бета Вукановић (Бамберг, 1872 – Београд, 1972). Мали Парижанин 530
Befreiung 362
Библиографија 328
Биографија 329
Биографије 314
Бистричка улица у Београду 454
Blago Srba u Rumuniji 442
Божидар Дамјановски 341
Božidar Damjanovski 500
Branko Šotra (1906-1960) : septembar–oktobar 1991 443
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В
Васиљев, Алексеј 590
Васиљев, Валентина Ваља 591
Васиљев, Игор 592
Васиљев, Игор (унук) 593
Васиљев-Радовић, Светлана 594
Veljko Mihajlović : grafike : maj '89 439
Видосава Ковачевић : Портрет дечака, 1910–11 : уље на платну 510
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РЕЦЕНЗИЈА

Љубица Миљковић, музејски саветник у пензији, аутор је и
коаутор бројних изложби у Србији и иностранству. Поред монографија
и монографских студија у каталозима, објавила је и бројне научнопопуларне текстове, ликовне критике, библиографију Тодора М.
Стевановића,

регистре

у

појединим

књигама

и

одреднице

у

енциклопедијама.
Библиографију Љубице Миљковић сачиниле су Татјана Богојевић
и Бојана Бјелица. Као основни извори приликом прикупљања грађе,
ауторке су користиле узајамно библиографско-каталошку базу података
COBIB.SR као и списак публикација који им је доставила Љубица
Миљковић. Бројне каталоге уступила је из своје личне библиотеке
имајући у виду да велики број публикација није имала ниједна
библиотека.
Грађа која је заступљена у овој библиографији односи се на
период од 1982. до 2015. године и распоређена је у девет целина: 1.
Аутор монографских публикација; 2. Аутор текстова у каталогу; 3.
Коаутор каталога; 4. Аутор и сарадник на изложбама; 5. Прилози у
монографским публикацијама; 6. Прилози у серијским публикацијама; 7.
Интервјуи; 8. Одреднице у енциклопедијама и речницима и 9. Регистри.
Библиографски опис монографских публикација урађен је према
ISBD(M)

стандарду,

а

прилози

у монографским и серијским

публикацијама

према

Упутству

компонентних

делова

(ISBD(CP)).

за

примену

ISBD

Библиографија

у

садржи

опису
603

библиографскe јединицe чија нумерација тече у континуитету. Највећи
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број библиографских јединица уређен је de visu, а мањи на основу
секундарних извора. Распоред библиографских јединица у оквиру
појединих целина је хронолошки, а у оквиру исте године азбучно.
Библиографију прате четири регистра који доприносе њеној бољој
информативности:

Именски

регистар,

Регистар

монографских

публикација у којима су прилози Љубице Миљковић, Регистар серијских
публикација у којима су прилози Љубице Миљковић и Регистар прилога.
У оквиру сваког регистра грађа је сложена азбучно, а појмови из
регистра повезани су са бројем библиографске јединице на коју се
односе. Ради лакшег разумевања, када су ауторке сматрале да је
потребно, уносиле су и напомене у поједине библиографске јединице.
Библиографија Љубице Миљковић драгоцен је допринос историји
уметности. Она представља својеврсну хронику ликовне уметности у
последњих 50 година и даје релевантне информације будућим
истраживачима и уметницима. Допринеће доступности информација о
бројним важним личностима из света уметности, а њена вредност
утолико је већа што је Љубица Миљковић, иначе велики дародавац
библиотека, многе публикације описане у библиографији оставила као
поклон Библиотеци Матице српске. Допринос библиотекарству такође
је значајан јер немамо много библиографија ове тематике.
С обзиром на то да пружа значајне информације за истраживаче из
области уметности и имајући у виду њену форму у којој су поштовани
принципи савремене библиографске праксе, прилагођене тематици, са
задовољством предлажем издавање ове библиографије.
Даниела Кермеци
У Новом Саду, 14. 7. 2016.
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Е-књига – почеци и хронологија развоја
Сажетак: Технолошки напредак и пробој информатичко-комуникационих
технологија у све сфере савременог друштва, узорковали су бројне промене и
у сфери издаваштва и публикација. Књига, какву сви познајемо, доживљава
трансформације сходно потребама интернета и интернет-оријентисаног окружења. Те трансформације пратиле су технолошке иновације и напредак, али и
иновације у области софтвера и апликација. Овај рад представља хронолошки
преглед развоја и рађања дигиталне форме књиге, познатије под називом екњига.
Кључне речи: е-књига, е-читач, интернет, ИКТ, технологија, софтвер.

Шта је то електронска књига?
Енормни уплив напредних, информатичко-комуникационих технологија у свакодневном животу модерног друштва је више него приметан и даје карактеристичан печат свакодневним активностима. Сада,
већ стална, присутност ИКТ (информационо-комуникационих технологија) формира потпуно нове видове и начине деловања, пословања, комуницирања... у свим друштвеним сферама. Постали смо сведоци континуиране трансформације, која подразумева дигитализацију свих животних димензија. Сасвим је очекивано да из тог тренда издаваштво и
књиге, као медији комуникације, нису могли бити изузети. Слободно се
може рећи да је сфера писане речи доживела, можда највећу, трансформацију експанзијом ИКТ.
Интернет није довео до краја штампаних медија, филмова, радија
или телевизије, већ је створио сопствени простор са новим медијима,
начинима добијања информација, приступа документима, проширивања знања и новим начинима комуницирања, који превазилазе границе и
језике. Самим тим, ни књига више није оно што је била. Одавно је уведен појам електронске књиге, е-књиге или дигиталне књиге (енг. e-bo-
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ok). Сам појам е-књиге временом се мењао, сходно технолошком напретку. У почетку под е-књигом је сматрана дигитална верзија постојећег, писаног документа, међутим, појава интернета све то мења. Када се
говори о е-књизи, првенствено се и даље мисли на електронску верзију
штампане књиге, коју можете прегледати и читати на рачунару, смарт
телефону, е-читачу или некој другој платформи или апликацији. Неки
аутори развијају онлајн блогове, па од уноса и објава састављају е-књиге, а од посетиоца блога граде заједницу читалаца, који редовно посећују сајт за читање.
Све поменуто јесу форме е-књиге. Али, ако треба дефинисати сам
појам електронске књиге, можда је најбоље позвати се на Гардинер и
Роналд,1 по којима је е-књига публикација у дигиталној форми, која се
састоји од текста, слике, или обоје, читљива на рачунару или другом
електронском уређају. Иако се понекад дефинишу као „електронска
верзија штампане књиге”,2 многе е-књиге постоје и без штампаног
еквивалента. Комерцијалне е-књиге (намењене продаји), најчешће су,
предвиђене да се читају на, за то специјализованим, уређајима, популарним е-читачима (енг. e-readers), мада се сваки рачунар новије генерације (од 2010. па на овамо) може користити у ту сврху, као и лаптопови, таблети и смарт телефони.
Ова промена парадигме књиге условила је појаву нове врсте писаца, који искључиво пишу е-књиге, уместо традиционалних штампаних
варијанти. Битан разлог томе јесте смањење трошкова публикације. За
е-књигу трошак се своди на утрошено време аутора, нема трошкова
штампања, транспорта до књижара, тако да је сав остварени профит,
без обзира колико мали био, чист. Неки аутори се, ипак, одлучују да
књиге објављују бесплатно, тј. да не наплаћују њихово преузимање, а
све у сврху сопствене промоције или неких других услуга и потреба. У
новом миленијуму продаја е-књига преселила се на интернет, занемаривши при том медије као што су разне врсте дискова. Употреба интернета није се ограничила само на онлајн продају е-књига, већ почиње
креирање специјализованих сајтова. Библиотеке и књижаре, креирају
своје сајтове, као посебне врсте виртуелних прозора у свет, где се нуде
бројни каталози, али и цела издања. Чак и дневна штампа и магазини
Gardiner, Eileen & Ronald G. Musto. „The Electronic Book”, In: Suarez, Michael Felix,
and H. R. Woudhuysen. The Oxford Companion to the Book (Oxford: Oxford University
Press, 2010): 164.
2 Oxford Dictionaries. (Оxford: Oxford University Press, 2010).
1
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постају доступни онлајн, па је осим актуелним издањима могуће приступити и бројним архивама. Неки часописи су, чак, прешли само на
електронска издања, сводећи тако издатке штампања на минимум (битно је нагласити и еколошки моменат оваквих издања, која штеде папир,
а тиме и шуме и околину). Најчешће мање афирмисани, млади аутори
креирају сајтове где промовишу сопствени рад, па и објављују своја дела док чекају на издавача. Ова пракса усталила се и за популарне писце,
али они ипак не објављују своја дела у потпуности и не чине их слободно доступним на интернету (без новчане надокнаде). Сама комуникација са читаоцима олакшана је путем електронске поште, причаоница, форума и инстант порука, па писци на тај начин имају повратну реакцију
аудиторијума из прве руке. Неки аутори експериментишу и са новим
видом писања, названим хипертекст-литература. Уочљив је пораст
књига које су објављене у оба облика (е-књига и штампана), неке су само у дигиталном облику, док су неке дигитализоване из својих штампаних верзија. На пример, у Сједињеним Америчким Државама више је
објављених е-књига на мрежи него дистрибуираних у штампаној варијанти у књижарама. Главни разлози куповине е-књига на мрежи су цена, удобност и процес селекције. Читање е-књига је у порасту и ван
САД: до 2014. године 28% одраслих је прочитало е-књигу, у односу на
23% у 2013. Ово повећање може се правдати тиме да је половина одраслих Американаца до 2014. године имала наменски уређај (или е-читач
или таблет) док је у 2013. години тај проценат износио 30%3.
Приметно је да се е-књига, њен формат и облик, временом развија
и прилагођава, сходно захтевима модерног друштва, а првенствено због
могућности које нуди нова технологија и развој нових гаџета и софтверских платформи. У питању је једна свепрожимајућа интеракција комуникационих средстава, медија и објављених садржаја.

Хронологија развоја е-књиге
Може бити занимљиво испратити хронолошки развој е-књиге, посматрано у зависности од технолошког развоја, али и социјалних захтева модерног доба. У даљем тексту биће изнета кратка хронологија догађаја који су обележили и, на било који начин, утицали на развијање,
трансформације и унапређења у домену е-књиге.
3

Bhardwaj, Deepika. Do e-books really threaten the future of print? newspaper. Retrieved
July 6, 2016.
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И после толико времена, не постоји сагласност у вези са творцем
појма и идеје е-књиге. Помиње се више могућих твораца, а издваја се
пар њих у периоду од 1949. до 1971. године. Међутим, пре него што
они буду поменути, чини се некако незаобилазно и коректно упутити
на идејног пратворца е-књиге, америчког инжењера, изумитеља и научника Венивар Буш (Vannevar Bush) (1890‒1974). Он је још 1945. у једном свом научном есеју описао мемекс (memex=„memory”+„index"”),
справу за чување података, текстова, књига, али која додатно служи и
за комуникацију. Мемекс је механичка справа, која омогућава приступ
подацима запањујућом брзином. Може се рећи да је мемекс хипотетички прото-хипертекст систем, који је имао утицаја на касније стварање
WWW (World Wide Web) сервиса интернета.
Анхела Руис Роблес (Ángela Ruiz Robles), учитељица из Галиције у
Шпанији, патентирала је 1949. године први електронски читач књига,
под називом Механичка енциклопедија (La Enciclopedia Mecánica). Мотив за осмишљавање оваквог уређаја, крије се у Ангелином позиву. Наиме, њена идеја водиља је била да олакша ученицима и да, помоћу овог
читача, смањи број књига које ученици носе у школу.
Роберто Буза (Roberto Busa) је 1949. године почео рад на електронско индексираном тексту Index Thomisticus (дела Томе Аквинског), који
је завршен 1979. године. Првобитна верзија овог дигитализованог текста била је похрањена на једном рачунару, а тек касније се појавила
преносива варијанта на CD дисковима 1989. године. Ово дело се често
не спомиње у хронологији развоја е-књиге, вероватно јер је било наменски креирано за проучавање писаног текста и у лингвистичке сврхе,
а не као белетристика. Index Thomisticus је 2005. године објављен
онлајн.
Почетком 1967. године А. Ван Дам (Andries van Dam) је на Браун
универзитету покренуо пројекте Hypertext Editing System и FRESS, који су имали за циљ да истраже и осмисле нове начине маркирања и повезивања текста. Створен је систем едитовања хипертекста, који је омогућио нови метод похрањивања текста и поновног приступа тексту, на
рачунарима. FRESS документа била су више структурно, него линеарно
оријентисана и, може се рећи, да су била динамички форматирана за
различите потребе корисника.4 Сви ови системи су, такође, пружали
могућност хиперлинковања, употребе графике и многе друге могућноSteven J. DeRose; Andries van Dam. „Document Structure and Markup in the FRESS
Hypertext System”, Markup Languages, 1999, 1 (1): 7–32.
4
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сти. Ван Дам се сматра творцем термина „електронска књига” који се
довољно одомаћио у употреби, да би већ 1985. године био коришћен у
наслову научног рада.5
Без обзира на све претходно поменуто, у литератури се често може
наћи да се као изумитељ е-књиге помиње Мајкл С. Харт (Michael S.
Hart). Харт је 1971. године, на Универзитету Илиноис, тражећи корисну
сврху употребе рачунара, кодирао Декларацију независности у формат
ASCII кода. Планирао је да коришћењем обичног текста формира електронска документа и тиме их учини што једноставнијим за прегледање
на рачунарима, али и за преузимање. По адаптацији Декларације независности, отпочео је пројекат Гутенберг, који је за циљ имао креирање
електронских копија што више текстова, посебно књига.
Током 1985. године креиран је Aldus Pagemaker 1.0 Desktop Publisher за Макинтош, као један од првих десктоп програма за публиковање.
Верзија за персоналне рачунара појавила се две године касније.
Џуди Малој (Judy Malloy) је 1986. године написао и програмирао
„Ујка Роџера”, прву онлајн хипертекст фикцију са линковима који воде
нарацију у различитим правцима, зависно од избора читаоца. Године
1987. написана је прва е-књига „Поподне”, аутора Мајкл Џојс (Michael
Joyce). Креирана је коришћењем Storyspace софтверског алата и сматра
се првом књигом базираном на хипертекст технологији. Објављена је
на ACM конференцији о хипертексту, а публикована је на флопи диску.
Све то време пројекат Гутенберг траје, па је 1989. године на сајту
пројекта публикована десета е-књига. Исте године Franklin Computer
реализовали су пројекат дигитализације Библије, а издање се могло читати на посебно намењеном уређају.
Деведесетих смо сведочили великим технолошким пробојима, па
се, сасвим очекивано, појава нових технологија одразила и на напоре у
области креирања е-књига. Године 1990. направљен је Sonydisсman,
читач за дискове, који је сем аудио дискова могао читати и дискове са
подацима (у својству формата е-књиге).
Voyager Company 1991. године развија Expanded Books (срб. проширене књиге), које су књиге дигиталне форме на CD дисковима. Исте
године у трку за е-књиге укључује се и Мајкрософт, чиме почиње убр5

Nicole Yankelovich; Norman Meyrowitz; Andries van Dam. Reading and Writing the
Electronic Book, Computer, IEEE,1985, 18 (10): 15–30.
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зан развој нових медија. Наредна, 1992. година, доноси бројне технолошке помаке. Направљен је први е-читач, назива Incipit. Та иновација била је теза пројекта Политехничког универзитета у Милану, који су водили Crugnola и Rigamonti. Фирма Sony такође представља нови читач
е-књига, Data Discman. Уочљиво је и повећање продаје књига путем интернета, како штампаних издања, тако и е-књига. Како се интернет шири, тако и његова примена постаје све изазовнија у свим сферама, па и у
издаваштву. Осмишљавају се нови начини употребе актуелних медија,
па се појављују и први сајтови за преузимање е-књига. Bibliobytes је један од првопокренутих сајтова за онлајн преузимање е-књига (бесплатних и за продају), а креиран је 1993. године.
Креирање нових формата, интернет протокола за дељење и пренос
података, узрокује нове начине у комуникацији, па самим тим и нове
видове креирања и доставе е-књига. Године 1994. мења се формат публиковања е-књига, из популарног обичног текста у HTML. Промене
формата условљавају експанзију е-књига, тако да 1996. Гутенберг пројекат достиже свој хиљадити публиковани наслов. Следе године техничког пробоја нових, напреднијих читача, који димензијама постају
све мањи и прерастају у ручне гаџете, док су по технолошким карактеристикама све напреднији. Трка међу произвођачима огледа се у томе
да направе е-читач који је што лаганији, једноставнији за употребу, мањи димензијама, добре видљивости, а са што већом меморијом за складиштење преузетих е-књига и да подржава више формата, а не само
текст. NuvoMedia 1998. године, представља свој први ручни читач екњига, назван Ракета (енг. Rocket). Исте године, SoftBook лансира свој
е-читач, са проширеном меморијом, у коју се може складиштити до
100000 страница садржаја, укључујући текст, графику и слике. Национални институт за стандарде и технологију (NIST) је 1999. године свету
представио Open eBook формат на јавном домену, заснован на XML.6
Већина будућих е-књига потичу од Open eBook и XML. Издаваштво
Оксфорд универзитета јавно је понудило нека своја издања, у форми екњига, путем интернета и netLibrary сервиса. Ову годину обележава дигитализација библиотека, првенствено универзитетских, али и свих
осталих. Све више издавача се окреће понуди својих е-књига путем специјализованих интернет сајтова. Нека издања нуде се бесплатно, док се
друга могу преузети уз одређену надокнаду. Преузимање потребних
текстова, књига, часописа и других издања са интернета, постаје уобичајена, свакодневна пракса.
6
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Стивен Кинг, 2000. године издаје своју новелу „Riding the Bullet”
искључиво на интернету, која постаје прва е-књига масовног тржишта
и продата је у 500000 примерака за првих 48 сати од објављивања. Ова
година је такође била прекретница за вишејезични интернет, како за кориснике, тако и за садржаје. У лето 2000. године, број корисника интернета који нису са енглеског говорног подручја досегао је 50% (и из године у годину даље рапидно расте, па је већ 2002. износио 64,4%). Исте
године, Мајкрософт објављује свој читач, Microsoft Reader, са ClearType за повећање видљивости и читљивости докумената на рачунарима и ручним уређајима. Мајкрософт озбиљно улази у сферу е-књига и,
заједно са Амазоном, ради на продаји е-књига. Наручивање и куповина
издања обавља се на платформи Амазон, а преузимање на рачунар или
е-читаче је путем Мајкрософт софтвера. Помак у софтверима за читање
настаје 2001. године, када Adobe промовише Adobe Acrobat Reader 5.0,
који осим једноставног прегледа текста, кориснику омогићава да означава делове текста, подвлачи и додаје своје белешке.
MIT (Massachusetts Institute of Technology) je 2002. године објавио
своје образовне материјале бесплатно на сајту, као вид промоције слободне дисеминација знања. Већ у септембру 2002. била је спремна пилот варијанта са образовним материјалима за 32 факултетска курса.
Овај чин је утро пут новој пракси бесплатног дељења знања путем мреже. Од 2003. па надаље, у истом духу слободног приступа знању,тзв.
јавне библиотеке знања, Public Library of Science (PLoS) покренуле су
неколико висококвалитетних онлајн часописа. Нове врсте енциклопедија су постављене на интернету, за јавност која је могла да их двојако користи: за преузимање доступних чланака и да доприносе њиховом писању. Једна од њих, Википедија, лансирана 2001. године, постала је водећа онлајн енциклопедија широм света, са стотинама, а затим и хиљадама сарадника за писање, уређивање и ажурирање чланака. Што се тиче технолошког помака, Palm и OverDrive корпорације, направиле су
нови е-читач, Palm Reader, и понудиле преко 5000 е-књига на више језика, а које су могле бити читане било на Palm PDA или помоћу рачунарских апликација.
Крајем 2004. и почетком 2005. Гугл показује појачано интересовање за е-књиге. Покренут је пројекат Google Print Library, путем ког компанија Гугл промовише здружени подухват свих великих библиотека да
скенирају своје књиге и тиме их дигитализују. Касније је овај пројекат
преименован у Google Book Search. Бета верзија Google Print заживела
је у мају 2005. године. У октобру 2004. Гугл је покренуо први део про-
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јекта који је требало да укључи издаваче, а они би корисницима интернета учинили доступним одломке из својих књига, које би могли да наруче онлајн. Децембра 2004. године покренут је други део пројекта Google Print, намењен библиотекама, у циљу формирања дигиталне библиотеке света. У августу 2005. године, Google Print је заустављен до даљњег због тужби удружења аутора и издавача, а због кршења ауторских
права. Програм је настављен у августу 2006. године под новим именом
Google Bookѕ. Google Bookѕ је понудио дигитализоване библиотека
универзитета који су узели учешћа у овом пројекту (Хардвард, Станфорд, Мичиген, Оксфорд, Калифорнија универзитет и други), с тим да
су комплетни текстови били публиковани за књиге у јавном власништву, а за оне са заштитом ауторских права били су објављени само одломци. Гугл је постигао нагодбу са удружењима аутора у октобру 2008.
године.7
Амазон је у новембру 2007. године промовисао сопствени читач екњига, касније популарни, Киндл. LCD екран је замењен екраном који
користи EInk технологију, осмишљену још 1999. године. Киндл је промовисан са каталогом од 80 000 књига и врло брзо је постао популаран.
Разлог томе је уграђена меморија и 2G SD картици, која омогућава
складиштење великог броја књига (1,4G), са екраном у EInk технологији, и тастером за окретање страница. Књиге су могле директно да се купују и преузимају преко 3G бежичне мреже уређаја, без потребе за рачунаром, за разлику од других е-читача. У 2008. години продато је око
580000 Киндл уређаја. Тања и унапређена варијанта Kindle 2 је избачена на тржиште у фебруару 2009. године, са капацитетом складиштења
од 1500 књига, са новом функцијом пермутовања текста-у-говор, као и
доступном каталог од 230000 књига на сајту Амазона. Исте године, у
Америци je промовисан и Kindle DX, уређај са 9,7 инчним екраном.
Крајем 2009. Амазон је учинио доступном Kindle Store библиотеку не
само за Киндл уређаје.
Од 2010. године имамо пробој на пољу мобилне технологије и паметних, смарт телефона. Модерни стил живота и једноставна употреба
смарт телефона, довела је до тога да се већина људи конектује на интернет и користи све његове сервисе управо путем мобилне телефоније.
Такав заокрет у ИКТ се одразио и на сферу е-књига. Већ 2010. године
Епл (Apple) објављује ајпед (iPad) пакет са апликацијом за е-књиге, под
називом iBooks. Тренд мобилних технологија диктира промене и у дру7
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гим корпорацијама, па исте године и Амазон лансира трећу генерацију
уређаја Kindle, која је доступна у Wi-Fi и 3G&Wi-Fi верзијама. Све више се читачи е-књига оријентишу ка Android е-читачима. Гугл покреће
Google eBooks, који у понуди има преко три милиона наслова, чиме постаје највећа светска е-књижара. У мају 2011. Амазон је објавио да је
његова продаја е-књига надмашила продају свих његових штампаних
издања. Нове технологије складиштења података добијају своје место у
сферу е-књига, увођењем cloud система складиштења података, 2012.
године.
Пар наредних година, технологија иде у правцу коришћења мобилних смарт телефона, ради се на побољшању карактеристика екрана за
читање, као и на новим методама складиштења података. Наравно, идеја беспалтног, свима доступног знања и даље живи, тако да је у децембру 2013. године Scribd обзнанио први, јавни, неограничен приступ
претплатном сервису за е-књиге. Scribd врло брзо постаје популаран и
то не само у академским круговима, јер је омогућено бесплатно прузимање текстова, уз противуслугу објављивања неког свог ауторског текста. Сервис нуди и опције праћења одабраних аутора или експертних
области, као и обавештавања о новостима. Те особине га чине изузетно
атрактивним за просечног корисника. До краја 2015. године, Google Books је скенирао више од 25 милиона књига, а више од 70 милиона е-читача је достављено и продато широм света. У августу 2016. године, Kobo је лансирао Aura One, као први е-читач са 7,8 инчним E Ink Carta HD
дисплејем. А технолошки напредак и даље тече.

Закључак
Из предоченог се закључује да је област развоја е-књига диктирана
технолошким развојeм, иновацијама у области интернет технологија,
али и новим софтверским решењима. Како смо сведоци свакодневних
квалитативно-квантитативних скокова у ИКТ, то је сасвим логично очекивати да ће се те иновације и даље одражавати и на е-књиге.
Узрок популарности е-књиге треба тражити у дигитализацији која
је захватила све сфере друштва. И управо та дигитализација је узроковала већу слободу, комфор и самосталност по многим питањима. Наиме, за разлику од штампане варијанте, код е-књиге имамо комфорнији
е-читач у коме може бити сачувано више књига, уколико је то ограничено меморијом уређаја. Побољшања екрана учинила су да е-књига може бити читана и у мраку, а неке напредне функције (као претварање
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текста у говор) омогућиле су читање и људима са специјалним потребама (слепи, људи са дислексијом и сл.). Доступност и могућност читања
било кад и било где (па и са мобилног телефона или таблета) такође су
популаризовали е-књиге. Битно је напоменути да е-књиге доприносе
очувању животне средине, јер се не штампају, не троши се папир за
њих.
Међутим, не треба заборавити да су штампане књиге важне културне тековине и симболи цивилизације, па и човечанства. Писана реч
у овом облику неће изумрети, јер ће увек постојати читаоци који воле
да додирну и омиришу књигу и који су зависни о књигама.
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E-book - the beginnings and the development history
Summary: The technological advances and breakthrough of information and
communication technologies in all spheres of modern society, has caused
numerous changes in the field of publishing and publications.The book, as it
is known, is experiencing transformation according to the needs of the
Internet and Internet-oriented environment. These transformations are
accompanied by technological innovation and progress, as well as innovation
in the field of software and applications. This paper presents a chronological
overview of the development and birth of digital forms of books, known as
the e-book.
Keywords: e-book, e-reader, Internet, ICT, technology, software
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Заједно се боље учи –
школска библиотека без зидова1
Сажетак: Многи часови одвијају се класично без активног учешћа ученика и интерактивног учења. Уз ангажовање школског библиотекара, савремено и функционално извођење наставе може се одвијати у музејима, архивима, као и јавним библиотекама, кроз примену истраживачке наставе. У овом раду приказаћемо активност групе наставника и школских библиотекара, поводом изложбе ,,Личности и
потписи: Аутографи познатих личности на документима архива Југославије”, која
је била реализована у Историјском архиву Ужице током месеца октобра 2014. године. Тежили смо да ученици усвоје поступке за стваралачко учење и истраживачкe активности, као и да их обучимо да користе различите доступне изворе знања. Рад приказује како се поступцима међудејства у групи примењује
диференцирана настава, тако да ученици имају прилику да дају свој максимум,
сходно својим могућностима, и каји развијање позитивног односа према баштини и
њеном значају доприноси да настава буде занимљива.
Кључне речи: школска библиотека, историјски архив, извори знања, истраживачка настава, културна баштина.

Многи часови одвијају се класично и стереотипно, без активног
учешћа ученика и примене савремених модела интерактивног учења. У
овом тексту представљен је савременији и функционалнији начин извоРад је увршћен у програм скупа „Покажи што знаш – Фестивал књижничарства 2” у
Сиску, Република Хрватска, 6‒7. октобар 2015.
1
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ђења наставе – примена истраживачке наставе, која омогућава ученицима да на стваралачки начин искажу идеје, повежу знања и искуства и
размене их с другима. На овај начин развијају се њихове потенцијалне
стваралачке способности и критичко мишљење, као и овладавање техникама сазнајног процеса: посматрање, уочавање, именовање, класификовање, упоређивање. При реализовању ове угледне активности, о којој
ће бити речи, ученици су усвајали поступке за стваралачко учење, а наставници и школски библиотекари подстицали су радозналост, њихове
истраживачке активности и обучавали их да користе различите изворе
знања. Поступци међудејства у групи допринели су слободном исказивању идеја, знања и искуства, али и уважавању мишљења других.
Знање стечено на овакав начин сигурније је и брже нам стоји на
располагању. Такво знање је спремније на трансфер у сличним ситуацијама, јер је пример унутрашње мотивације. Нема зависности од наставниковог поткрепљивања – ученик сам може управљати процесом откривања и учи да правилност поступка мери на својој успешности. Процес откривања догађа се у самом простору и пружа се ученицима, како
би из њега извукли своје закључке, и то кроз процес индуктивног закључивања: од већ познатог за ученика, ка непознатом (новом) у новом
простору. На тај начин долази до изражаја ученичка креативност, максимизација самоактивности ученика и интеракције са околином. Овакав
начин рада развија способности вишег реда: способност да се у новим
ситуацијама користе старим способностима и знањима. Циљ истраживачке наставе је дa доведемо ученика до његове сопствене методе рада
и тиме му обезбедимо самоактивност, као и спречавање механичког
упражњавања усвојених метода рада.
Сарадња са локалном заједницом увек је један од главних императива добре школске праксе. Ученици се подстичу да дају допринос развоју окружења, кроз посећивање културних и других активности, а као
крајњи циљ наводи се обучавање ученика да сами узму учешће и дају
допринос богатијем културном животу града. Школа излази ван својих
оквира, представља свој рад, укључује се у рад окружења, а ученици
постају интегрисани део заједничког рада.
У Историјском архиву Ужица, поставка изложбе Архива Југославије „Личности и потписи: Аутографи познатих личности на документима архива Југославије” 2 била је инспиративна за извођење два часа у
2 Архив

Југославије. Изложбе Архива. „2014. ‒ Личности и потписи: Аутографи
познатих личности на документима архива Југославије”
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седмом разреду Основне школе „Душан Јерковић”, уз повезивање више
наставних предмета ‒ српског језика, историје, енглеског и француског
језика, грађанског васпитања и библиотечког пословања. Тема је била ‒
Преписка знаменитих личности, а односила се на писање службених
писама на српском језику и страним језицима, разумевање садржаја и
порука упућених нашим државницима, разумевање историјских догађаја од 1918. до 2006, као и препознавање историјских личности с фотографија... Учило се путем истраживачког метода и тимским радом. Таквим поступцима утиче се на јачање компетенција ученика кроз процес
социјализације у групном раду.
Наставна тема Преписка знаменитих личности имала је за циљ проширивање знања ученика о историјским личностима, писцима, државницама, као и уочавање и разумевање историјских односа у 20. веку.
Поред тога, желели смо да подстакнемо развијање радозналости ученика, њихових интересовања и способности за активно коришћење библиотечке и архивске грађе, као и развијање основних елемената логичког
мишљења. Такође, ученици су могли да се упознају и са обрасцима за
писање службених писама на српском, као и на страним језицима (у
овом случају на енглеском и француском језику).
У оквиру изложбе „Личности и потписи: Аутографи познатих личности на документима архива Југославије” биле су приказане различите форме државничких службених писама и порука са потписима на
српском језику и страним језицима. Ученици су могли да повежу одређене личности, чије фотографије су такође саставни део изложбе, њихову улогу и међуодносе у историјском контексту прошлог века. На занимљив и другачији начин, путем изложбе, имали су могућност да се упознају с познатим личностима 20. века које су „повезане са историјом Југославије”.3
Изласком из школе, из учионице и из школске библиотеке, подстичу се и развијају истраживачке активности ученика. Васпитни циљ оваhttp://www.arhivyu.gov.rs/active/srlatin/home/glavna_navigacija/izlozbe/izlozbe_arhiva/licnosti_i_potpisi (преузето 17. 5.
2016).
3 Архив Југославије. Изложбе Архива. „2014. ‒ Личности и потписи: Аутографи
познатих личности на документима архива Југославије”, каталог – aj_9_miz40_kat. pdf
http://www.arhivyu.gov.rs/active/srlatin/home/glavna_navigacija/izlozbe/izlozbe_arhiva/licnosti_i_potpisi (преузето 17. 5.
2016).
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квог часа је непосредно развијање позитивног и одговорног односа према традицији и баштини. Очекивани исходи овакве наставе били су да
се ученици оспособе да уочавају најосновније информације из преписке, да умеју да искажу идеје, знања и искуства и размењују их с другим ученицима, у оквиру тимског рада. Исто тако, очекивали смо да се
појача заинтересованост ученика за учење и откривање, усвајање новог
знања и да се оспособе да трајно упознају и користе различите доступне изворе знања.
С обзиром на то да се и библиотеке, и музеји, и архиви баве на свој
начин културном баштином, школски библиотекар – упознајући ученике са њиховом грађом, има прилику да их упозна са вредностима сопственог културног наслеђа, али и да то повезује с другим културама и
традицијама. Школска библиотека не треба да буде само наставни простор, место групног и индивидуалног учења, већ простор у школи и за
креативност, опуштање, маштање. Библиотекар у школи је стручни сарадник који може да омогући ученику да развије уметничку и културну
писменост, да задовољи културне потребе, али и да их учи ван учионице. „Задатак стручног сарадника јесте да својим компетенцијама, саветодавним и другим облицима рада унапређује образовно-васпитни
рад”.4
Како се према наставном плану, а у оквиру исхода у учењу енглеског језика у старијим разредима основне школе, подразумева да ученици стичу знања у реалним комуникативним ситуацијама, разумеју краће
аутентичне текстове, као и да пишу краће текстове у складу са комуникативним потребама, те размењују информације, мишљења и ставове и
уочавају значај личног залагања у процесу учења, ово је била прилика и
да богате себе упознајући друге, да стекну свест о значају сопственог
језика, историје и културе у контакту са енглеским језиком и британском историјом и културом.
Задаци ова два часа утврђивања и систематизације знања су: упознавање ликова и дела знаменитих личности, схватање улога и односа
појединих личности у датим историјским околностима, подстицање интересовања ученика, питања, идеја и одговора у вези са садржајем конкретне изложбе. Функционални задаци за ученике били су: овладавање
почетним техникама сазнајног процеса (посматрање, уочавање, упоре-

Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Закон о основама система
образовања и васпитања.pdf, 75 (преузето 28. 5. 2016).
4
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ђивање, класификовање, именовање), запажање карактеристика државничке преписке и мотивисање за активно учешће у тимском раду.
Од наставних метода у раду смо користили: дијалошку, текстуалну, демонстративну и методу практичних радова (фотографисање), а од
наставних облика: фронтални, групни, диференцирани и индивидуални
рад. У ту сврху од наставних средстава имали смо изложбене паное у
Архиву и припремљене наставне листиће с диференцираним задацима
за сваку групу. Ученици су били подељени у пет хетерогених група,
груписани по нивоима знања. Добијали су упутства за рад, а потом су
отварали коверте са инструктивним листићима за рад. Следи приказ питања по нивоима:
I Пронађи барем 3 писма на енглеском/француском језику. Фотографиши писмо или личност и напиши коме је упућено.
I Уочи, фотографиши и напиши која си писма наших познатих писаца или песника пронашао.
I Пронађи, фотографиши и наведи познате жене, које су као политичарке писале писма нашим државницима.
II Напиши увод и закључак званичних писама на енглеском језику. Фотографиши писмо или личност.
II На којим још језицима (осим енглеског, француског и српског)
можеш видети писма на изложби (наброј језике и земље).
II Напиши која је форма писања званичних писама на француском
језику (почетак и крај). Фотографиши писмо или личност.
II Наведите документ који је везан за српске писце.
III Која личност се повезује са покретом фашизма у Европи (пронађи ко је, фотографиши и пронађи на коју тему је писао писмо).
III У тезама издвој датум и садржај писма (француски језик) Жака
Ширака упућено Зорану Лилићу. Фотографиши.
III Започни одговор на писмо Јована Дучића.
IV У тезама издвој датум и садржај писма бившег председника
Француске Франсоа Митерана. Фотографиши.
IV Укратко напиши одговор (на енглеском језику) нашег краља
Александра Николасу Хортхyију, који му је честитао рођење сина. Фотографиши.
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IV Започни одговор на писмо Иве Андрића.
V Фотографиши и у тезама напиши (на енглеском језику) садржај
писма Винстона Черчила (тадашњег председника Велике Британије)
председнику СФРЈ – Титу.
V Који енглески краљ је, у свом писму, нашем краљу честитао рођење престолонаследника (напиши, фотографиши и препричај).
V Изнесите став везан за писма српских књижевника.
У оквиру огледне активности, ученицима је најпре био најављен
циљ часа: На интересантан истраживачки начин упознаћемо се с познатим личностима 20. века и обновити и повезати знања из више предмета. Видећемо различите форме службених писама и порука на српском језику и на страним језицима, повезати историјске личности и њихову улогу и значај у историјском контексту Југославије 20. века. Такође ћемо се упознати са установама културе, које такође чувају и дају на
коришћење грађу другачију од библиотечке.
Групе ученика самостално су радиле у Историјском архиву, у присуству наставника и школских библиотекара. Све групе имале су различите задатке, захтевајући да ученици мисаоно, емотивно, вољно и радно сарађују у давању одговора. Било је важно да међусобно дискутују,
проналазе одговоре на задата питања и обављају практични задатак –
проналазе и фотографишу мобилним телефонима писма, фотографије
личности и њихове потписе, заједнички долазе до одређених закључака, тј. да буду активни у оквиру своје групе.
Следећи корак било је извештавање у школи о резултатима рада
група. Групе извештавају пред одељењем о урађеним задацима. Представници група читају питања са инструктивних листића, а у извештавању учествују сви учесници групе: један ученик показује фотографије
личности или писма, остали објашњавају одговоре на постављене задатке. Задржавали смо се на најважнијим појединостима. Потом се анализирао ток стваралачког процеса и резултати рада. Да напоменемо, на
овим часовима је примењена диференцирана настава тако да су сви
ученици имали прилику да, према својим могућностима, дају максимум.
Како бисмо испунили очекиване исходе часа, тражили смо од ученика повратну информацију, односно да искажу и размене знања и искуства. Тада су се већ уопштавали резултати рада, извршен је договор о
изради паноа с фотографијама и одговорима на задата питања. Разгова-
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рали смо сви заједно у одељењу (фронтални облик рада) о раду архива
и библиотека уопште, као и о самосталним посетама различитим изложбама и установама културе. Питања која је школски библиотекар
спремио након изложбе за ученике била су:
1. Зашто су историјски архиви и библиотеке установе културе?
Знаш ли још неку установу културе?
2. Сличности и разлике између библиотеке и архива?
3. Како можемо користити архивску и библиотечку грађу? Наведи примере.
На крају часова неминовна је била евалуација урађеног. Ђаци су
били одушевљени очигледном наставом, а наставници и школски библиотекари закључили су да је била, с обзиром на узраст ученика (VII
разред), потребна већа додатна помоћ наставника за препознавање и
усвајање знања о личностима 20. века.
Развијање позитивног односа према културној баштини, њеном
значају и чувању, као и подстицање и развијање истраживачких активности, интересовања, развијање и повезаност теоријског знања с практичним радом доприноси да настава ученицима буде занимљива, да на
један нов, неуобичајен начин стичу знања и компетенције, потребне за
активно обављање различитих улога касније у животу.
Оваквим типом рада, изласком из школе, из учионице и из школске библиотеке, ученици уче да сагледавају појаве у целовитости, посматрају проблеме из различитих углова, јачају сарадничке односе у
групи, као и између група, развијају комуникативне способности и вештину излагања истраживачких радова. На овај начин подстичемо их
да користе различите изворе знања као припрему за доживотно учење.
Циљ овог рада био је и да покаже како дидактика страних језика
може допринети развијању интеркултуралне компетенције. Наставник
страних језика тежи да научи ученике разумевању, узајамном поштовању и дијалогу између различитих култура. Наставник на часовима:
- дефинише разлике и сличности између држава, народа и језика
- идентификује и превазилази стереотипе и предрасуде
- описује билатералне везе које постоје између наше земље и других земаља на пољу историје, политике, науке, уметности итд.
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- наводи познате научнике, писце, сликаре, политичаре, музичаре,
спортисте и глумце пореклом из тих земаља, а ученици код куће
сазнају додатне податке о њима и другим знаменитим личностима
- учи ученике разлику писања формалних и неформалних писама
на страном језику, као и разумевање садржаја
- извођењем практичне наставе ван учионице чини знање ученика
функционалнијим и памтљивијим.
Према Правилнику о раду стручних сарадника5 један од циљева
рада школског библиотекара је да подстиче „самосталност ученика у
учењу”, као и „да развија и промовише правилну употребу свих облика
извора информација”, што је оваквим видом наставе остварено. Интензивнијом сарадњом наставника и библиотекара омогућава се повезивање наставних садржаја више предмета, а ученици се припремају за самостално коришћење разних извора информација. У оквиру рада са
ученицима, школски библиотекар има задатак да обучи ученике за претраживање и употребу свих извора информација, као и да их оспособи
за самостално коришћење информација.6 Управо развијањем информационе, медијске и информатичке писмености ученика и критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања, школски
библиотекар може да покрене ученика да се развије као целовита, образована личност, заинтересована за свој културни идентитет. Може допринети да дете израсте у особу која воли, поштује и чува своју традицију.
Један од сегмената рада школског библиотекара требало би да буде упознавање ученика са установама културе, архивима и музејима,
као и са врстама грађе коју они чувају и дају на коришћење. Јер управо
библиотеке, музеји и архиви, свако на свој, другачији начин, баве се баштином. Деца, ученици, упознају се са библиотеком и музејом веома
рано, у најмлађем добу. Уколико нису посетиоци и корисници услуга
библиотеке са својим родитељима, у млађим разредима постају корисници школске библиотеке, а учитељи их рано упознају са музејима и
њиховим поставкама. Грађа историјских архива, углавном им остаје непозната јер немају потребе да је користе. Обично ученицима основне
Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Правилник о програму свих
облика рада стручних сарадника, Сл. гласник РС – Просветни гласник, бр. 5/2012, 32.
6 Исто, 34.
5
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школе није потребна архивска грађа, нити документи који су настали у
раду државних органа, установа, итд.7
Школска библиотека је информацијско и медијско средиште школе, центар свих образовно-васпитних садржаја, јавних културних догађаја и различитих стваралачких могућности. Њена улога је да пружи
другачију димензију која допуњава сва образовно-васпитна подручја
различитим изворима сазнања, а применом одређених метода и облика
рада укључује се у наставни процес, помаже у учењу, стварању навика
и способности за коришћење различитих извора информација. „Школске библиотеке имају и запажену институциону улогу – уче младе људе
да користе библиотеке и, што је још важније, помажу у настави писмености и стицању љубави према читању и учењу. Ови тешки задаци захтевају спектар струковних вештина здружених с преданошћу и емпатијом”.8 Библиотеке морају да информишу, образују ученике, подстичу
њихову креативност и стваралачке способности и оспособе их за самостално учење. Свој садржај треба да прикажу на што занимљивији начин, подстичући тако самостални развој корисника.
Савремена школска библиотека треба да буде најдинамичније место у школи, где корисници могу да испоље своје жеље и потребе и у
коме се стално организује низ најразличитијих активности и садржаја.
Она је идеално место за активност, стваралаштво, јер одбацује укалупљеност традиционалне наставе и омогућава иновације, отвореност новим идејама, методама и облицима рада. Према IFLA/UNESCO
смерницама за школске библиотеке, оне треба да пруже подршку наставном процесу и задовоље кориснике који се враћају библиотеци и
промовишу је унутар школске заједнице својим искуством. Управо ови
циљеви могу се остварити разним активностима у школској библиотеци, која треба да омогући ученицима стицање вештина за доживотно
учење, да развије њихову машту и помогне им да постану одговорни
грађани.
Изласком из учионице, из школе, из библиотеке ученици лакше и
брже, а и занимљивије, стичу знања која су трајнија. Видели смо како је
једна изложба, захваљујући сарадњи наставника и библиотекара, који
Предлог Закона о архивској грађи и архивским службама,
https://arhivistika.wordpress.com/propisi-i-uputstva/zakoni-i-podzakonska-akta (преузето
25. 6. 2016).
8 Мајкл Горман. Наше непролазне вредности. Библиотекарство у XXI веку (Београд:
Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2007): 101.
7
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су повезали наставне садржаје више предмета, показало се, била у
функцији стицања формалног, неформалног и информалног учења.
Управо неговање историје, традиције, као и улагање у будућност неки
су од наших приоритета.
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Team Learning Is Better Learning School Library Without Walls 9
Summary: Numerous classes take place in a classical way, without the active participation or students’ interactive learning. With the involvement of
school librarians, modern and functional teaching can take place in museums, archives and public libraries, using research teaching.
This study shows the activity of a group of teachers and school librarians on
the occasion of the exhibition „Celebrities and signatures: Autographs of
famous persons on the documents of the Archives of Yugoslavia”, which
was realized in the Historical Archives of Uzice during the month of October, 2014.
Our goal was that students adopt procedures for creative learning and research activities, as well as to train them to use a variety of available sources
of knowledge. Differentiated methods of teaching have been applied by the
interactive group procedures, so that all the students have the opportunity to
give their best according to their capabilities while developing positive attitude towards heritage and its importance contributes to providing teaching
more interesting.
Key words: school library, the historical archives, sources of knowledge,
research teaching, cultural heritage.

The work has been included in the conference program, „Show me what you know ‒
Librarianship festival 2” in Sisak, Croatia, October 6‒7 th 2015.
9
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ИНЕЛИ Балкан – Међународна мрежа библиотекара иноватора са подручја Балкана
Да ли сте библиотечки стручњак спреман за акцију, а уз то и
особа која радо ради у тиму са жељом да своју машту спроведе у дело,
повеже се са колегама и рад својих установа унапреди и подигне ниво
услуга? Онда је пројекат ИНЕЛИ Балкан за вас.
ИНЕЛИ Балкан – Међународна мрежа библиотекара иноватора
са подручја Балкана (децембар 2014 – новембар 2017) јединствени је
пројекат стварања мреже и едукације библиотечких стручњака. ИНЕЛИ
је пројекат организације Global libraries са јасно постављеним циљевима – унапредити живот људи широм света, посебно оних из сиромашних и руралних подручја, уз помоћ 320 000 јавних библиотека из целог света. Једнаке могућности за сваког појединца, приступ информацијама уз помоћ савремених технологија, обука за њихово коришћење и
одабир валидних информација – за све то идеално место представља
управо јавна библиотека. Индикатор успеха квалитетног рада једне јавне библиотеке не представља само простор и величина зграде, буџет,
број књига на полицама и број приступних тачака за интернет, већ су
најважнији индикатор успеха управо запослени – обучени, мотивисани
и стручни библиотечки стручњаци. ИНЕЛИ (INELI – International Network of Emerging Library Innovators) је пројекат који управо треба да
окупи, обучи и пре свега повеже у мрежу библиотекаре иноваторе из
целог света. Библиотекари се у данашњем времену суочавају са бројним и великим изазовима, и стално се намеће потреба да се редефинише улога библиотеке у локалној заједници у овако турбулентним временима. Највећа опасност у таквим временима нису саме велике промене, већ опасност да им се приступа застарелим начином размишљања.
Зато и пројекат Global librariеs као свој основни циљ поставља управо
обуку и умрежавање библиотечких стручњака – да уче једни од других,
да се усавршавају, експериментишу са новим услугама и стално унапређују своје вештине.
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На подручју Балкана овај програм реализује невладина организација Future Library уз помоћ Фондације Била и Мелинде Гејтс и Фондације Ставрос Ниархос из Грчке. У протекле четири године ово удружење окупило је око 140 библиотека из Грчке и са подручја Балкана и око
7000 чланова. Ова растућа мрежа библиотека и библиотечких стручњака представља оквир за умрежавање и континуирано стварање партнерстава, а све у циљу јачања међусобне сарадње, подстицај за иновације и
развој креативности у области библиотекарства.
Прва конвенција библиотекара са подручја Балкана, окупљених
око пројекта ИНЕЛИ Балкан, одржана је у Солуну, од 25. до 29. новембра 2015. У припремној фази, путем јавног позива, одабрано је 35 библиотекара иноватора из 10 балканских земаља – Албаније, Босне и
Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Македоније, Грчке, Црне Горе, Румуније, Србије и Словеније, као и са Косова. Из Србије су одабрани библиотекари иноватори: Беба Станковић, Весна Црнковић, Даниела Скоковић и Марјан Маринковић. Поред библиотекара иноватора мрежу чини и 11 амбасадора, искусних професионалаца из области библиотекарства, који су као национални координатори пројекта већ били укључени
у глобални ИНЕЛИ пројекат. Јасмина Нинков, директор Библиотеке
града Београда, одабрана је за националног координатора и амбасадора
Србије. Велики допринос амбасадори су учинили на почетку програма,
учествујући у изради упоредне анализе библиотечког система у свим
земљама учесницама. Анализа је показала све специфичности и разлике
у досадашњем развоју библиотекарства у свакој земљи појединично.
Добро урађена анализа представљала је битну, почетну тачку за даљи
развој пројекта.
Веома значајну улогу у пројекту ИНЕЛИ Балкан имају и ментори
– пет врхунских стручњака који прате рад амбасадора и иноватора. Након тако успостављених мрежа иноватора широм света, почела је са
радом и мрежа одређена за подручје Балкана. Пројекат је осмишљен да
пре свега подстиче мобилност учесника, њихово умрежавање и умножавање креативних идеја.
Окупљени у Солуну, на првој конвенцији, библиотекарима није
било потребно много времена да се упознају, разговорају о сличним
проблемима из својих установа, да уоче специфичности и различитости. У томе им је помагао и тим водитеља едукативног програма Learning for life (Учење за живот) који су искусно плели библиотечку мрежу, повезујући нас на различитим основама како би нас мотивисали за
нове идеје и експерименте. Сама обука, испуњена добрим расположе-
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њем, обиловала је разним корисним примерима из библиотечке праксе.
Истовремeно, сви су имали прилику да се и неформално представе –
најпре лично, а затим пружена им је могућност да другима представе
установу из које долазе. Иако је програм био испуњен предавањима,
радним задацима, групним радионицама, остајало је и времена за дружење и неконвенционалне разговоре из којих се увек може научити нешто ново из струке и поделити искуства из сопствене праксе. Практична методологија коју је овај тим користио омогућила је учесницима да
открију своје вештине (да ли имају више менаџерских или лидерских
способности, како да стратешки планирају...).
Након Прве конвенције у Солуну, вратили смо се у своје библиотеке обогаћени новим сазнањима, искуствима, али пре свега новим познанствима и контактима. Наставак едукације незнатно се променио,
прешао је у онлајн и виртуелно окружење, али са несмањеним интезитетом и ентузијазмом. Платформа коју је за онлајн едукацију уступио
Гугл постала је место за учење, међусобну комуникацију и даље упознавање, као и за предлагање потенцијалних заједничких пројеката. У
децембру се почело са онлајн едукацијом, која је подразумевала различите теме на недељном и месечном нивоу. О актуелним питањима водитељи програма су нас редовно информисали, а учесници су започели
бројне теме и дискусије на форуму платформе. Имали смо прилике да
решавамо практичне задатке, преносимо своје искуство из праксе и да
се кроз периодичне извештаје упознамо са радом библиотека наших
колега – библиотекара иноватора.
Неке од тема које су обрађене у оквиру онлајн едукације:
- Лидери у библиотекама
- Трендови и иновације у библиотекарству
- Пројектно управљање
- Разумевање потреба наших корисника
- Нове услуге за нове кориснике.
Након шест месеци успешне онлајн едукације наступио је летњи
период који је, осим за одмор, требало да послужи и за повезивање са
заинтересованим учесницима за рад на креирању заједничког пројекта.
Пројекти ће бити презентовани већ на следећој конвенцији чије одржавање је планирано за крај новембра ове године у Софији.
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Пет најуспешнијих пројеката добиће подршку а организација Global libraries финансираће их као пилот пројекте.
Могло би се рећи да то никако није завршетак пројекта, већ заправо почетак једне дугорочне сарадње, која ће у будућности показати снагу професионалног умрежавања и у потпуности оправдати развијање
идеје о библиотекарима иноваторима као највећем ресурсу сваке модерне библиотеке.
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Injac, Vesna. E-biblioteka. Beograd: Clio, 2016.
Е-библиотека је збирка стручних радова које је Весна Ињац Малбаша објављивала у домаћој и страној периодици, као и у зборницима
са саветовања и конференција. Подељена је на четири тематске целине:
Народна библиотека Србије, Србија, Европа и Свет. По речима приређивача, Добриле Бегенишић и Гордане Љубановић, овај концепт ослања
се на оригиналан план ауторке који су оне испоштовале додајући биобиблиографију. Унутар целина текстови су сложени хронолошки, по
времену објављивања.
Верујем да је коначан избор текстова био велики проблем за приређиваче. Весна Ињац била је активна у промовисању новог концепта
како да библиотеке себе професионално, културно и друштвено позиционирају као кључни чинилац у друштву знања и слободног приступа
информацијама.
Тешка реалност и суочавање са све бржим променама, које се никада до краја не остварују, имале су за резултат велики број радова који
осликавају Веснину окренутост практичној страни струке. Весна Ињац
Малбаша посебно се залагала за осавремењавање практичног рада у библиотекама у Србији, на основу европских токова библиотекарства.
Веома је широк избор тема о којима је ауторка писала и које су заступљене у овој збирци. У предговору приређивачи напомињу да ово
није књига која се чита од почетка до краја, већ приручник за консултовање на разноврсне теме. Такође, овом књигом библиотекари су добили
поуздан извор информација за проучавање историје српског библиотекарства.
Књига почиње текстом Од Јелене Анжујске до интернета, обимном студијом која даје основни тон целој књизи. У првом поглављу Народна библиотека Србије налазе се Сербика 2005 и још три текста о Народној библиотеци Србије. Ово поглавље највише носи енергију саме
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ауторке. Осећа се њена дубока приврженост матичној установи, али и
њена радна етика, систематичност и визионарство. Нажалост, док читам ово поглавље увиђам колики је био несклад између брзине промена
и напретка у националној установи и у већини јавних библиотека.
Друго поглавље Србија највише се бави библиотечким стандардима и законима и обилује релевантном грађом, која има могућност широке примене. У њему се налази велики број докумената, предлога и нацрта од значаја за библиотекарство у Србији, али и радови који описују
пројекте који су реализовани другачије од првобитне замисли или нису
реализовани.
Треће поглавље Европа описује неколико великих европских пројеката за библиотеке и учешће Народне библиотеке Србије у тим пројектима. Јасна је намера ауторке да прикаже све напоре свог тима да
„ухвате корак” са светским тежњама и праксом, као и да осветли нека
изузетно корисна искуства из праксе других држава која нису нашла
примену код нас.
Четврта тематска целина Свет као своју посебну вредност има обраду и прецизно објашњење неких термина и појмова, који се до тада
нису користили у домаћој стручној терминологији. Тумачење од почетка до краја, корак испред свог времена – све оно што је особеност
ауторке, највидљивије је у овом четвртом поглављу.
На самом крају налази се биобиблиографија ауторке. И те 162 библиографске јединице сведочанство су њеног великог доприноса развоју библиотекарства у Србији.
Уместо закључка намеће се мисао да претећа регресија представља посебан изазов за библиотечку струку. Велика је вредност ове књиге за све библиотекаре, студенте, истраживаче. Она представља синтетизован извор добрих примера и практичних савета, али је и драгоцено
сведочанство развоја струке у Србији на крају 20. и на почетку 21. века.
Препоручујем да се и лично уверите у то.
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Гордана Стевић
Народна библиотека Пожега
gordanastevic1962@gmail.com

Аверьянова Н. В. „Лекарство для души”: применение библиотерапии в библиотеке: Метод. Рекомендации. Тамбов: Тамб. обл. универсал. науч. б-ка
им. А.С. Пушкина; Научно-методический отдел),
2004
Библиотерапијa у пракси јавних библиотека безусловно подстиче
њихову социјалну улогу у друштву. Поред тога, имајући у виду тешкоће са којима се сусреће читалац у савременим условима живота, са све
већим психичким и информационим оптерећењима, библиотерапија је
постала незаобилазна активност у савременој библиотеци, школи, породици.
Тамбовска регионална универзална научна библиотека „А. С.
Пушкин”, у оквиру едиције „Методичка упутства”, објавила је 2004. године приручник „Лек за душу” – примена библиотерапије у библиотекама: методичка упутства, аутора Н. В. Аверјанове, библиотекара
Тамбовске библиотеке.
Ова публикација представља подробну и разноврсну анализу библиотерапије као науке и избор практичних активности у њеном спровођењу. Приручник се састоји из четири поглавља:
1. Историја и савремено стање библиотерапије,
2. Коришћење библиотерапије у раду са читаоцима,
3. Кратки терминолошки речник и
4. Списак литературе.
У првом поглављу, Историја и савремено стање библиотерапије, полазећи од чињенице да прочитана реч изазива велики број емоција, аутор указује на то да се читаоци све чешће обраћају књигама, с ци-
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љем решавања својих психичких проблема, као и на потребу да се максимално искористе „лековита својства књига”. У многим земљама библиотерапија је постала саставни део здравствене заштите становништва. Медицински аспект библиотерапије подразумева коришћење могућности да се читањем решава широк спектар терапеутских задатака
уз смањено коришћење психијатрије. У овом делу разматра се историја
библиотерапије у Русији и свету, наводе се имена аутора који су се бавили анализом проблема библиотерапије и представљају њени циљеви.
Друго поглавље, Коришћење библиотерапије у раду са читаоцима, ближе објашњава методологију рада са књигом у библиотеци, с
посебним освртом на рад с најмлађим корисницима (улога бајки у васпитавању детета, допринос читања поезије стицању навика у понашању
код најмлађих...), као и на улогу стручњака у избору и прављењу спискова литературе која се користи у библиотерапији. У овом делу дати
су опис и резултати социолошког истраживања стручњака из неколико
библиотека у Русији, које је имало за циљ да експерименталним путем
изврши одабир и састави списак уметничких дела која имају библиотерапеутско дејство на читаоце.
Кратки терминолошки речник указује и ближе одређује најчешће термине који се користе у библиотерапији као што су: арт-терапија, библиопсихологија и други. У овом поглављу аутор наводи основне
принципе библиотерапије: диференцирани приступ читаоцима, систематичност, плурализам, развијање дијалога и очигледност.
На самом крају рада наведена је обимна руска и страна литература.
Публикација „Лек за душу” – примена библиотерапије у библиотекама: методичка упутства аутора Н. В. Аверјанове представља вредан приручник у обуци библиотекара за примену библиотерапије у библиотекама.
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Драгана Ристановић,
Народна библиотека Ужице
dristanovic@biblioteka-uzice.rs

Прилози за историју Народне библиотеке „Ужице”, Ужице:
Народна библиотека „Ужице”, 2016
Након монографије „Народна библиотека Ужице: 1856‒2006” издате 2006. године поводом обележавања јубилеја ‒ 150 година постојања, Народна библиотека Ужице десет година касније, у улози издавача
и аутора, објављује публикацију Прилози за историју Народне библиотеке „Ужице”: 2006–2016. Како је и у уводном делу наглашено, можда је то кратак период, али ипак довољно дуг да се заврше неки започети послови и крене у реализацију нових.
О томе како је Библиотека постојала, стасавала и сазревала у протеклих десет година транзиције, развоја комуникационо-информационе
технологије и велике друштвено-економске кризе, у свету и код нас, посведочили су и писали њени најмеродавнији актери, а то је запослено
особље ове најстарије културне установе на овим просторима.
Кроз поглавља о набавци и обради библиотечко-информационе
грађе, заштити и чувању грађе, преко представљања рада свих одељења: Позајмног, Дечјег, Завичајног, Одељења стручне књиге, Матичне
службе, Одељења периодике, Књиговезнице, потенцијални читалац се
упознаје и информише о тренутном стању, као и о предстојећим плановима и програмима Народне библиотеке Ужице. Посебну пажњу треба
обратити на део где су описани сви пројекти реализовани у току овог
периода, јер се ту најбоље може сагледати како и колико је Библиотека
сазрела, који је правац одабрала и ком циљу стреми. Свакако, не треба
да се занемари ни део о издавачкој делатности Библиотеке, који она посебно негује и развија још од седамдесетих и осамдесетих година прошлог века. Тако су под њеним патронатом објављене књиге из разних
области људског знања: историје, биографије, библиографије, књижевности.
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Како би се заинтересованим читаоцима приближило све оно што
се дешавало у протеклој деценији, књига обилује бројним фотографијама из богате архиве НБУ.
Излишно је рећи да је ово дело од изузетне важности не само за
библиотекарство и библиотекаре, већ и за све заљубљенике у књигу,
истраживаче и оне који ће тек доћи и наново откривати чаробни свет
књига, периодике, некњижне грађе. Захваљујући њој постојаће запис о
једном времену и о људима који су били ту за друге, како би испунили
своју дужност према роду и према отачеству.
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УПУТСТВО АУТОРИМА
Прилози који ће бити објављени у часопису „Корак библиотеке:
часопис за културу и библиотечко-информациону делатност” треба да
буду из библиотечко-информационе теорије и праксе, као и културне
историје. Предност ће имати радови који су тематски везани за Златиборски регион, али ће бити објављени и радови који нису везани за
зaвичај, а добију сагласност редакције и позитивну оцену рецензента.
Молимо ауторе да имају у виду да се њихов прилог може уклопити у
следеће рубрике:
 Из прошлости – радови из историје библиотекарства и културне историје,
 Истраживања – истраживачки радови из библиотекарства,
 Библиографија – библиографије и библиографска истраживања,
 Савремени токови – радови из области савремених библиотечких услуга, програми и пројекти у библиотекарству, примери
добре праксе и сл.
 Преводи – преводи стручних радова, стандарда, смерница и
других докумената,
 Прикази – прикази стручних монографија и часописа.
Рад треба да је oткуцан у фонту Times New Roman, величина фонта 12 и да има до 20000 карактера са размацима. Изузетно у договору са
редакцијом могу се објавити и обимнији радови. Потребно је да садржи
и: сажетак до 150 речи, кључне речи до 15 речи, фусноте које иду на
дну странице (за цитирање користити Чикаго стил цитирања).1 Коришћену литературу и изворе навести азбучним редом на крају текста и
не преводити на језик рада. Литература која није коришћена у раду не
може бити наведена у литератури.

Овај стил је детаљно објашњен у текстовима: Драгана Сабовљев. „Чикаго стил библиографског цитирања”, Панчевачко читалиште, бр. 13 (нов. 2008): 111‒115; и
Драгана Сабовљев. „Чикаго стил библиографског цитирања (2)”, Панчевачко читалиште, бр. 15 (нов. 2009): 86‒90.
1
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Резиме и кључне речи, преведени на неки од страних језика, дају
се након наведене литературе. Како бисмо избегли да се у сваком
тексту појављује различит тип наводника, потребно је да се наводе
према Правопису српског језика (пример: „Наводници”), као и црте
између бројева – искључиво дужа црта (1922‒1978). Уколико аутори
буду наводили другачије, текстове ћемо вратити на дораду.
На самом почетку у горњем левом углу наводи се име и презиме
аутора, установа из које долази и е-адреса. Радови чије су верзије излагане на стручним и научним скуповима могу се објавити уз назнаку у
фусноти на првој страници. У часопису се не могу објављивати већ објављени радови.
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