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ОСНО ВИ ЦА СВЕ МУ  
реч уред ни ка

У на ме ри да се што бо ље ум но раз ви ју, ка ко би успе шни је мо гли вр ши ти 
од ре ђе ни им за да так на про све ћи ва њу сво га на ро да и ши ре њу ње го ве ми сли, 

уче ни ци ове шко ле осно ва ли су, под за шти том и над зо ром упра ве овог за во да, 
дру штво по име ну „Узда ни ца”.

Пра ви ла овог дру штва одо бре на су од стра не Г. Ми ни стра Про све те.
„Узда ни ца” је до ра та успе шно вр ши ла свој за да так

и из да ла је књи гу „Спо ме ни ца” у ко јој су штам па ни при мље ни уче нич ки ра до ви.
По сле ра та об но вљен је рад у „Узда ни ци”.

(Два де сет пе то го ди шњи ца Му шке учи тељ ске шко ле, 28)

Ча со пис Узда ни ца го то во да пред ста вља за штит ни знак тра ди ци је Фа кул те та 
пе да го шких на у ка у Ја го ди ни. Осно ван у до ба Учи тељ ске шко ле, из ла зио је у свим 
фа за ма раз во ја ове уста но ве. 

Пр ви број об ја вљен је 1939. го ди не, а сам ча со пис про ис те као је из ђач ке дру-
жи не „Узда ни ца” ко ја је осно ва на 1899. го ди не. Ча со пис је до 2006. го ди не из ла зио 
са пре ки ди ма и имао кон цеп ци ју пе да го шко-ли те рар ног гла си ла. Од та да пре ра ста 
у на уч ни ча со пис ко ји је ре ги стро ван на ли сти на уч них ча со пи са Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја.

Би бли о гра фи ја но ве се ри је, две све ске пе да го шко-ли те рар ног и два де сет три 
све ске на уч ног ка рак те ра, пу бли ку је се у са рад њи са Уни вер зи тет ском би бли о те ком 
у Кра гу јев цу, у го ди ни ка да Но ва се ри ја ча со пи са обе ле жа ва пет на е сто го ди шњи цу 
кон ти ну и ра ног из ла же ња и ка да се об ја вљу је два де сет пе ти број на уч ног ча со пи са 
Узда ни ца. У ис тој го ди ни Фа кул тет пе да го шких на у ка у Ја го ди ни обе ле жа ва два 
из у зет на ју би ле ја: 120 го ди на од осни ва ња Му шке учи тељ ске шко ле у Ја го ди ни и 
25 го ди на по сто ја ња Фа кул те та пе да го шких на у ка. 

Ча со пис ће, ме ђу тим, и у 2019. го ди ни на сво је ко ри це упи са ти зна чај не број ке 
као пам ће ње јед не бо га те исто ри је, за ла га ња и ен ту зи ја зма: 120 го ди на од осни ва ња 
ђач ке дру жи не „Узда ни ца” и 80 го ди на од осни ва ња ча со пи са.

* * *
Ни је слу чај но што је ли те рар ни кру жок ђач ке дру жи не по кре нуо ча со пис, а 

Шко ла омо гу ћи ла и по др жа ла об ја вљи ва ње. Од пр вих да на по сто ја ња Шко ле вла-
да ла је пу на свест о по тре би да се и усме но и пи са но из ра жа ва ње не гу ју у шко ло-
ва њу учи те ља. Нај бо ље све до чан ство и по твр да то ме мо жда је већ пр ви Го ди шњи 
из ве штај о ра ду Шко ле (1899: 35) у ко јем су об ја вље ни пи сме ни за да ци уче ни ка са 
сле де ћом на ја вом:
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„На став ни ку је срп ског је зи ка по треб но да об ја сни: пр во, за што се ов де штам па ју 
за да ци уче нич ки, а не са мо њи хо ви нат пи си [...] Ну ва жан је раз лог за штам па ње и 
под сти ца ње уче ни ка на озбиљ ни ји рад. [...] А увек је па же но да за да ци бу ду из кру га 
њи хо вих ми сли, да се не би дан гу би ло око из ра де, већ да се сва па жња скре не је ди но 
на на чин пи сме но га ис ка зи ва ња оно га о чем се ми сли, или упра во оно га што се зна”. 

По ред то га, дру жи на „Узда ни ца” одр жа ва ла је бо гат низ ак тив но сти и по себ но 
не го ва ла ле пу реч. У Спо ме ни ци из 1939. го ди не, за бе ле же но је да је ђач ка дру жи на 
„Узда ни ца” има ла ве о ма ле пу и бо га ту би бли о те ку са чи та о ни цом, да је „ор га ни-
зо ва ла књи жев не ве че ри и отво ре на пре да ва ња че сто са го сту ју ћим про фе со ри ма 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду на ко ји ма су рас пра вља на ра зна на уч на, дру штве на и 
дру га пи та ња” (Ди ми три је вић, Ри стић 1939: 11). На са стан ци ма су уче ни ци чи та ли 
сво је ра до ве и ко мен та ри са ли ра до ве сво јих дру го ва. У та квој ат мос фе ри би ло је 
при род но да се ја ви те жња да се нај вред ни ји тек сто ви пу бли ку ју и са чу ва ју.

Пр ве го ди не из ла же ња Узда ни це (1939–1941) би ле су обе ле же не ве ли ким ен-
ту зи ја змом и успе хом. Ча со пис је био гла си ло учи тељ ских шко ла Ју го сла ви је и 
об ја вљи ван је у ти ра жу од 2500 до 4100 при ме ра ка. По ред ли те рар них ра до ва, об-
ја вљи ва ни су и пе да го шки при ло зи уче ни ка. У њи ма се ви ди „са жи вље ност” ђа ка 
са фи ло зо фи јом и кон цеп том Шко ле јер „до ми ни ра ју иде је о по тре би на род ног 
про све ћи ва ња и иде је тзв. рад не и ак тив не шко ле” (Ђор ђе вић 1998)1. 

Ме ђу тим, пр ви за мах пре ки нуо је Дру ги свет ски рат. 
Ча со пис је по но во ожи вео 1960. го ди не, са истом кон цеп ци јом пе да го шко-ли-

те рар ног ђач ког гла си ла. Уред ник је био про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти 
Ми ро слав Ри стић, а из да вач је би ла Ли те рар на дру жи на Учи тељ ске шко ле. За оно, 
а и за да на шње до ба, Узда ни ца је има ла огро ман ти раж (2000 при ме ра ка, са ди-
на ми ком из ла же ња сва ка два до три ме се ца) и ди стри бу и ра на је по це лој Ср би ји, 
у Ма ке до ни ји и Сло ве ни ји. Ме ђу тим, де це ни је ће по ка за ти да је се лек ци ја ра до ва 
би ла знат но ва жни је ме ри ло ква ли те та ча со пи са од чи та но сти. У ње му су сво је пр-
ве ли те рар не ра до ве об ја ви ли та да шњи ђа ци ко ји ће се ка сни је упи са ти у исто ри ју 
срп ске књи жев но сти. Не ки од њих су До бри ца Ерић, Мом чи ло Те шић, Ми ли сав 
Са вић, Ла сло Бла шко вић. 

Ча со пис је пре стао да из ла зи 1964. го ди не, да би на крат ко био об но вљен 1970. 
го ди не. По сле то га усле ди ло је при год но из да ње ко је је укљу чи ло ода бра не ра до ве 
из об ја вље них бро је ва и иза бра не ра до ве Књи жев ног клу ба Учи тељ ског фа кул те та. 
Ову не ве ли ку али вред ну пу бли ка ци ју при ре дио је про фе сор Ми лен ти је Ђор ђе вић 
по во дом сто го ди шњи це обра зо ва ња учи те ља у Ја го ди ни (1998).

Го ди не 2003, Бран ко Илић, та да аси стент на Учи тељ ском фа кул те ту у Ја го ди ни, 
као но ви уред ник по кре ће но ву се ри ју ча со пи са. Кон цеп ци ја је би ла слич на као и 
до та да. У увод ном тек сту, ко ји је та да отво рио но ву се ри ју и но во до ба у ко јем ће 
Узда ни ца из ла зи ти без пре ки да до да нас, Илић ка же:

1  О овим идејама, које стоје у самим темељима Школе, о њиховом развијању у настави и животу 
Школе, њеног интерната и имања, исцрпно говори Јован Ђорђевић у публикацији поводом 
стогодишњице оснивања Школе (у: Ђорђевић, Лазаревић, Недељковић 1998: 5–193).
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„Ка да су ђа ци и на став ни ци на сми ра ју јед ног ве ка осни ва ли ’Узда ни цу’, ђач ку 
дру жи ну ја го дин ске Учи тељ ске шко ле, мо ра да су, из ме ђу оста лог, би ли по кре-
ну ти и је дин стве ним иза зо вом по чет ка но вог сто ле ћа. По ред же ље да се ре дов но 
оку пља ју, чи та ју и слу ша ју по е зи ју и про зу, сва ка ко су осе ћа ли да Но ви век тре ба 
спрем но до че ка ти, да ће де вет сто та, што за ко ју не де љу по чи ње, до не ти но ве на де 
и от кри ти но ве пу те ве” (Илић 2003: 5). 

Опет је но во вре ме по ста ви ло но ве зах те ве пред Узда ни цу. По сле са мо два об-
ја вље на бро ја ко ја су за др жа ла пе да го шко-ли те рар ни ка рак тер, ча со пис из те ме-
ља ме ња кон цеп ци ју и по ста је на уч ни ча со пис. Пр ви уред ник (2006–2017) био је 
про фе сор Ти о дор Ро сић. Ула зак у но ви век и но ви ми ле ни јум обе ле жен је ула ском 
Узда ни це на ли сту на уч них гла си ла Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја. Већ пар го ди на ка сни је, ча со пис је до био на гра ду „Ва са Пе ла гић” као пе-
да го шко гла си ло го ди не. 

На ста вља ју ћи нај бо ље из ду ге тра ди ци је, ча со пис се и да ље од ли ку је ве о ма ви-
со ким ква ли те том ра до ва из обла сти је зи ка, књи жев но сти и пе да го шких на у ка, 
отво ре но шћу за мла де ис тра жи ва че и, пре све га, из у зет ном са рад њом са еми нент-
ним ис тра жи ва чи ма из зе мље и Евро пе.

Оно по че му се Узда ни ца ис ти че у сво јој ли ков ној опре ми је сте не пре ки ну та нит 
Но ве се ри је. Сва ка све ска илу стро ва на је ли ков ним при ло зи ма јед ног умет ни ка, 
ме ђу ко ји ма су зна чај на име на срп ског сли кар ства, ва јар ства и гра фич ког ди зај на, 
али и мла ди ства ра о ци из Ср би је и Евро пе.

Ка ко су про ме ном кон цеп ци је стра ни це Узда ни це оста ле за тво ре не за ли те рар не 
при ло ге сту де на та, на Фа кул те ту пе да го шких на у ка уста но вље на је пот пу но но ва 
исто и ме на еди ци ја у ко јој се по кон кур су пу бли ку ју нај у спе шни ја оства ре ња сту-
де на та. Кра јем 2017. го ди не, об ја вље на је по ет ско-про зна збир ка Сте фа на Љу бо ми-
ро ви ћа По глед на свет, а кра јем 2018, би ће пу бли ко ва на збир ка пе са ма и крат ких 
при ча не ка да шњих уче ни ка и сту де на та и са да шњих сту де на та. Та ко ће Фа кул тет 
пе да го шких на у ка, осим тра ди ци је ча со пи са, на ста ви ти и ле пу тра ди ци ју об ја вљи-
ва ња нај бо љих ли те рар них оства ре ња бу ду ћих учи те ља и вас пи та ча.

* * *
Ду го и бо га то на сле ђе по не кад са со бом но си и од ре ђе не не ја сно ће за оне ко ји га 

не по зна ју. На про мо ци ја ма, на уч ним ску по ви ма, и уоп ште у су сре ти ма са ко ле га-
ма уни вер зи тет ским про фе со ри ма, ис тра жи ва чи ма у срод ним обла сти ма и по тен-
ци јал ним ауто ри ма, че сто чу је мо пи та ња по ма ло за чу ђе ног то на о на зи ву ча со пи са. 
Узда ни ца уисти ну ни је ти пич но име за ча со пис ова квог про фи ла. Уоби ча је но је да 
на зив екс пли ци ра, на јед но зна чан и не ме та фо ри чан на чин, на уч ни про фил и ис-
тра жи вач ку ори јен та ци ју пу бли ка ци је. Но, наш на зив остао је не из ме њен не са мо 
ра ди тра ја ња име на, не го и због су штин ске ве зе ко ју ус по ста вља са осни ва чи ма и 
пр вим ђа ци ма Му шке учи тељ ске шко ле у Ја го ди ни. Име ну ју ћи ова ко још 1899. 
го ди не ђач ку дру жи ну, ре кли су, чи ни се, да на ред ним ге не ра ци ја ма оста вља ју у 
ама нет очу ва ње и шко ле и ча со пи са узда ју ћи се у сво је на след ни ке. 
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На то по уз да ње, за ду же ње и по ве ре ње од го ва ра мо нај бо ље што мо же мо, из ме ђу 
оста лог и име ном и овом би бли о гра фи јом.

Би бли о гра фи ју Узда ни це пот пи су је Алек сан дар Ду чић, ви ши дипломирани би-
бли о те кар и ру ко во ди лац Оде ље ња пе ри о ди ке Уни вер зи тет ске би бли о те ке у Кра-
гу јев цу. Би бли о гра фи ја об у хва та пет на ест го ди на и 25 све за ка Ча со пи са, са гра ђом 
од 484 би бли о граф ске је ди ни це.

У Уво ду аутор би бли о гра фи је до но си са свим кра так исто ри јат ча со пи са, тач ни је 
кон ци зно од ре ђу је нит ко ја по ве зу је сто два де сет го ди на по сто ја ња уста но ве и сто 
де вет на ест го ди на од осни ва ња Дру жи не са да на шњим ча со пи сом.

По том сле ди де таљ но опи сан би бли о граф ски по сту пак. Аутор на гла ша ва да је 
би бли о гра фи ја ра ђе на по Ме ђу на род ним би бли о граф ским стан дар ди ма за об ра ду 
де ло ва пу бли ка ци ја ISBD (CP), те да су све би бли о граф ске је ди ни це об ра ђе не по 
прин ци пу „de vi su” (са књи гом у ру ци). Стан дард ни по сту пак ко јим је би бли о гра фи-
ја пре ци зно и об у хват но ура ђе на омо гу ћа ва ко ри сни ку ла ко до ла же ње до ис црп них 
по да та ка (по азбуч ном ре ду пре зи ме на ауто ра, уз из у зет ке ко је аутор на во ди у овом 
одељ ку). До дат но, ко ри сник се мо же кре та ти кроз пу бли ка ци ју у ви ше пра ва ца, што 
је омо гу ће но ре ги стри ма ко ји до пу њу ју основ но тки во би бли о гра фи је: Ре ги стар 
на сло ва, Имен ски ре ги стар, Пред мет ни ре ги стар, УДК ре ги стар.

По след ња два ре ги стра по ка зу ју ком плек сност и раз у ђе ност на уч них обла сти 
и те ма за сту пље них у Ча со пи су. Иако та ква хе те ро ге ност мо же би ти ма на јед ног 
гла си ла ове вр сте, на ме ра је Уред ни штва, од по кре та ња Но ве се ри је, да у Ча со пи су 
бу ду за сту пље не све обла сти ре ле вант не за обра зо ва ње учи те ља, вас пи та ча и оста-
лих рад ни ка у про све ти. Ка ко су пе да го шке сту ди је са ме по се би ин тер ди сци пли-
нар не, и Узда ни ца ну жно од сли ка ва њи хов ка рак тер. Ова чи ње ни ца нај ве ро ват ни је 
је би ла јед на од оте жа ва ју ћих окол но сти ауто ру би бли о гра фи је.

Ње му, као и осо бљу Уни вер зи тет ске би бли о те ке у Кра гу јев цу, пре све га ди-
рек то ру Ве сни Аба дић, Уред ни штво Узда ни це ис ка зу је ис кре ну про фе си о нал ну и 
при ја тељ ску за хвал ност на ве ли ком ан га жо ва њу и ле пој са рад њи. Би бли о гра фи ја 
ко ја је пред на ма ре зул тат је те мељ ног ис тра жи вач ког ра да и пред ста вља не са мо 
до при нос би бли о теч кој де лат но сти, већ има и зна ча јан удео у обе ле жа ва њу не ко-
ли ких ју би ле ја, ва жних не са мо за Фа кул тет пе да го шких на у ка и Уни вер зи тет у 
Кра гу јев цу, већ и за чи та ву срп ску про све ту.

Трај но пам ће ње и ду бо ко по што ва ње ду гу је мо сво јим осни ва чи ма и њи хо вим 
на ста вља чи ма, они ма ко ји су Шко ли, ђач кој дру жи ни и ча со пи су по ста ви ли сна-
жан и ис тра јан те мељ. То је осно ви ца све му, ка ко у исто и ме ном тек сту ка же Сре-
тен Аџић (1909: 74): „Кад се на но вој гра ђе ви ни не уда ри јак те мељ, сва ког је ча са 
доц ни је опа сност, да се она сру ши на гла ву они ма ко ји су у њој и крај ње. Сто га 
се свак па ме тан бри не, да му се из ра ди те мељ што твр ђи, те да по сле мо же го ре 
зи да ти без бри ге”.



| 9

ИЗ ВО РИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА

1. Аџић 1909: Вас пи та че ве за бе ле шке, на ме ње не ро ди те љи ма и свим при ја те љи ма 
срп ског под млат ка, књи га пр ва, Бе о град: Ко лар че ва за ду жби на.

2. Го ди шњи из ве штај 1899: Пр ви го ди шњи из ве штај 1898–1899. школ ска го ди на, 
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ви тељ.
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УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

Би бли о гра фи је су дра го цен из вор ин фор ма ци ја ко је су нео п ход не за ис тра жи-
вач ки рад. Оне тре ба да бу ду скро ман до при нос у раз во ју на у ке, да при ка жу ва-
жност у ши ре њу пи сме но сти, кул ту ре, тра ди ци је. Из ра да би бли о гра фи је је зах те ван 
и иза зо ван по сао. Он зах те ва стр пље ње, си сте ма тич ност, пре ци зност, ис трај ност. 
Ја сност и упо тре бљи вост сва ке би бли о гра фи је усло вље ни су пра ви ли ма би бли о-
граф ског опи са и кла си фи ка ци је. Ова би бли о гра фи ја је из ра ђе на по во дом ју би ле ја, 
про сла ве пет на ест го ди на из ла же ња ча со пи са Узда ни ца (2003–2018).

Ли те рар на дру жи на уче ни ка Учи тељ ске шко ле у Све то за ре ву, са уред ни ком 
проф. Ми ро сла вом С. Ри сти ћем, по кре ће 1960. го ди не, ча со пис Узда ни ца као 
књи жев ни ча со пис уче ни ка учи тељ ских шко ла Ју го сла ви је, ко ји из ла зи све до 
1970. го ди не. На зив и кон цепт ча со пи са про ис те као је из пе да го шко-ли те рар ног 
ча со пи са Учи тељ ска узда ни ца (1939–1940) ја го дин ске Учи тељ ске шко ле и пред ста-
вља за штит ни знак, спо ну и кон ти ну и тет од Учи тељ ске шко ле, пре ко Учи тељ ског 
фа кул те та до Фа кул те та пе да го шких на у ка у Ја го ди ни. У ок то бру 2003. го ди не, 
као при род ни на ста вак пе да го шке тра ди ци је, Учи тељ ски фа кул тет у Ја го ди ни, са 
уред ни ком Бран ком Или ћем, по но во по кре ће ча со пис Узда ни ца, са ци љем да по-
спе ши ис тра жи ва ња и пре зен ту је нај но ви ја те о риј ска и прак тич на зна ња, пре све га 
из обла сти књи жев но сти, је зи ка, умет но сти и пе да го шке на у ке. „Од лу чи ли смо да 
ожи ви мо Узда ни цу ка ко би смо на ње ним стра ни ца ма пру жи ли пра ви под сти цај 
за раз ми шља ње и ме то дич ко уса вр ша ва ње, али и ство ри ли про стор за по кре та ње 
пи та ња и су че ља ва ња ста во ва”, ис ти че уред ник у увод ни ку пр вог бро ја ча со пи са 
Узда ни ца из 2003. го ди не. Све стан оба ве за ко је пре у зи ма, уред ник за вр ша ва сво ју 
увод ну реч ре чи ма му дрог Зла то у стог: „...И по дај нам, Бо же, да по бла го сти Тво јој 
по ста ви мо до бар по че так!” Са мо за хва љу ју ћи му ко трп ном и пре да ном ра ду ен ту зи-
ја ста, на став ни ка и сту де на та Учи тељ ског фа кул те та у Ја го ди ни, чла но ви ре дак ци је 
мо гли су да по ста ве но ве те ме ље јед ног мо дер ног ча со пи са.

Ча со пис Узда ни ца (2003, 2005, бр. 1–2) кон ци пи ран је као пе да го шко-књи жев ни 
ча со пис. Сво је те мат ско усме ре ње но си у свом под на сло ву Пе да го шко-књи жев ни 
ча со пис. Ње гов са др жај пра ти ме то дич ке аспек те на ста ве срп ског је зи ка и књи жев-
но сти, ма те ма ти ке, ли ков не и му зич ке кул ту ре. У ње му ће се по ја вљи ва ти лир ска 
и про зна де ла на ших по зна тих ауто ра: Ду шка Три фу но ви ћа, Сте ва на Ра ич ко ви ћа, 
Ада ма Нин ко ви ћа, Ми ло ра да Ђу ри ћа и др. На уч ни и струч ни ра до ви, при ка зи 
књи га и есе ји по пу ња ва ће знат но ма њи део са др жа ја ча со пи са. Ча со пис ће пра ти ти 
и кре та ња у филм ској и му зич кој умет но сти, као и це ло куп но кул тур но на сле ђе 
за ви ча ја По мо ра вља.

Глав ни и од го вор ни уред ник Ти о дор Ро сић, са но вим чла но ви ма ре дак ци је, по-
кре ће Но ву се ри ју ча со пи са Узда ни ца 2006. го ди не, ме ња ју ћи до та да шњи кон цепт 
и струк ту ру ча со пи са. Са но вом уре ђи вач ком кон цеп ци јом ча со пис је „те мат ски 
усме рен ка пред мет ним под руч ји ма ко ји се из у ча ва ју на пе да го шким фа кул те ти-
ма”, ис ти че уред ник у увод ној ре чи Но ве се ри је. Узда ни ца по ста је ре цен зи ра ни 
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ча со пис са но вим под на сло вом Ча со пис за је зик, књи жев ност, умет ност и пе да го-
шке на у ке. Но ви под на слов ча со пи са да је и но во са др жај но усме ре ње. Из вр ше не 
су не ке струк тур не про ме не ко је ће те мат ски би ти ве за не за ме то дич ко-пе да го шку 
те о ри ју и прак су, лин гви сти ку, на у ку о књи жев но сти, као основ не на уч не ди сци-
пли не ко јим ће се ча со пис ба ви ти. Лир ска и про зна де ла не ће би ти за сту пље на у 
Но вој се ри ји, од бр. 1, 2008. го ди не. На стра ни ца ма ча со пи са на ћи ће се ра до ви 
еми нент них ауто ра са уни вер зи те та у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу, Кра гу јев цу, 
на уч них ин сти ту та, као и ра до ви нај по зна ти јих ис тра жи ва ча из зе мље и Евро пе, из 
обла сти лин гви сти ке, те о ри је књи жев но сти, ме то ди ке, пе да го ги је.

Од бр. 2, 2009. го ди не уве де но је упут ство ауто ри ма за при пре му ру ко пи са за 
штам пу. При хва та ју се ра до ви ко ји ни су прет ход но об ја вљи ва ни. При ло же ни ра до-
ви тре ба да бу ду при пре мље ни пре ма стан дар ди ма ча со пи са Узда ни ца. Об ја вљу је се 
ли ста ре цен зе на та за ре цен зи ра ње ра до ва при спе лих за об ја вљи ва ње но вог бро ја. 
Сва ки при лог до би ја УДК број, ти по ло ги ју ра до ва ко ји се раз вр ста ва ју у на уч не и 
струч не члан ке, ап стракт и кључ не ре чи на срп ском и ен гле ском, као и на је зи ку 
при ло га. Ча со пис се, по ред штам па не фор ме, ре дов но об ја вљу је и у елек трон ском 
об ли ку на сај ту Фа кул те та пе да го шких на у ка у Ја го ди ни: http://pefja.kg.ac.rs/
uzdanica/ .  Минис та рст во пр ос вете,  н ау ке  и  т ехнолошк ог  развоја  Р епублике Ср би је  
к атегор из овало  ј е часо пи с  Уз даница  у  М52 катего рију (научни  ча сопис н ациона лн ог 
зн ач ај а) . До сада су  две тема тс ке  свеске до б иле  ка тегори ју  М14, а је дна је о бја вљена 
 као  суизда вач к и пр ојекат  са  Српском књ ижевно м з а дру гом.

 БИБЛИОГРА ФСКИ П ОС ТУ ПАК

Циљ сва ког би бли о гра фа је сте да ја сно де фи ни ше ме то де и по ступ ке ко је ко ри-
сти при ли ком из ра де од ре ђе не би бли о гра фи је. Би бли о гра фи ја овог ти па спа да у 
спе ци јал не би бли о гра фи је јер су пред мет ње ног опи са при ло зи у окви ру од ре ђе ног 
ча со пи са. Би бли о гра фи ја об у хва та пет на ест го ди на из ла же ња ча со пи са Узда ни ца 
и об ра ђу је све при ло ге об ја вље не у пе ри о ду од 2003. до 2017. го ди не. По треб но је 
на по ме ну ти да гра фич ки при ло зи, фо то гра фи је, илу стра ци је ни су би бли о граф ски 
об ра ђе ни јер те мат ски не при па да ју овом ти пу би бли о гра фи је.

Би бли о гра фи ја је ра ђе на по Ме ђу на род ним би бли о граф ским стан дар ди ма за 
об ра ду де ло ва пу бли ка ци ја ISBD (CP). Би бли о гра фи ју чи ни гра ђа од 484 би бли о-
граф ске је ди ни це. Све би бли о граф ске је ди ни це су об ра ђе не по прин ци пу „de vi su” 
(са књи гом у ру ци) ко је су ну ме ри са не арап ским бро је ви ма. У би бли о граф ској 
об ра ди по што ва ни су је зик и пи смо при ло га, а аутор ска од ред ни ца је ћи ри лич на. 
За из ра ду би бли о гра фи је ко ри шћен је CO BISS.RS (Ко о пе ра тив ни он лајн би бли-
о граф ски си стем и сер вис) Вир ту ел не би бли о те ке Ср би је. Сви бро је ви ча со пи са 
Узда ни ца, са об ра ђе ним при ло зи ма, на ла зе се у фон ду Пе ри о ди ке Уни вер зи тет ске 
би бли о те ке у Кра гу јев цу. 

Би бли о граф ске је ди ни це су раз вр ста не азбуч ним ре дом по пре зи ме ни ма ауто-
ра, на сло ву де ла или на зи ву кор по ра ци је (кон гре си, из ло жбе, ма ни фе ста ци је). У 

http://pefja.kg.ac.rs/uzdanica/
http://pefja.kg.ac.rs/uzdanica/
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слу ча ју да при лог има ви ше од три ауто ра, или је аутор ко лек тив но те ло ко је има 
ста тус прав ног ли ца, на слов пре у зи ма функ ци ју од ред ни це. Пр ва реч аутор ске од-
ред ни це ис пи са на је вер за лом. На слов тек ста по чи ње ис под че твр тог сло ва аутор ске 
од ред ни це, а по сле дво тач ке и раз ма ка ( : ), на ве ден је под на слов, уко ли ко га има; 
ко са цр та, раз мак ( / ) је ис пред име на ауто ра. Иза сим бо ла тач ка, раз мак, цр ти ца 
(. - ) сто ји на по ме на о при ка зу књи ге, ли те ра ту ри и ре зи меу. Сим бол за по ве зи ва ње 
раз мак, дво стру ка ко са цр та, раз мак ( // ), за ме њу је на зив ча со пи са и ISSN број. Иза 
овог сим бо ла на ла зи се го ди на из ла же ња, број све ске, а у за гра ди го ди на из да ња. 
На кон за пе те на ве ден је број стра на да тог при ло га.

У под руч ју на по ме на на ла зи се број уни вер зал не де ци мал не кла си фи ка ци је ко ји 
гру пи ше гра ђу по стру ци, као и ID број (иден ти фи ка ци о ни број), ко ји је је дин ствен 
за сва ку би бли о граф ску је ди ни цу у CO BISS.RS си сте му. Иден ти фи ка ци о ни број је 
за др жан у би бли о граф ском опи су при ло га због мо гућ но сти из ра де би бли о гра фи-
је ча со пи са Узда ни ца у елек трон ској фор ми, та ко да ID број пре ко CO BISS/OPAC 
омо гу ћу је ди рект но по ве зи ва ње при ло га са елек трон ском адре сом ча со пи са у PDF 
фор ма ту.

При мер би бли о граф ског опи са је ди ни це:

 18 1
 КОВА ЧЕ ВИЋ, Ми ло ш М.
  С пец ифичн и пост уп ци пре ре гистрац ије у ром ан у  Кукавичја  п ил ад Лабу да 
 Драги ћа / М ил ош  М. Ковачевић. - Н апо м ене  и  библиографске ре ференце уз  текст. 
- Библиографија: стр. 40. - Апстракт; Summary // Год. 14,  бр. 2 (201 7), стр. 25–41. 

821.1 63 .41–31.08  Драгић Л.  
 CO BISS.SR -ID 252195852

РЕГИСТРИ

У ци љу што пот пу ни јег опи са, уоби ча је но је да сва ку би бли о гра фи ју пра те ре-
ги стри као сво је вр стан во дич ко ји уве ћа ва ње ну ин фор ма тив ну вред ност и до би ја 
уло гу пра вог и нео п ход ног во ди ча. Ре ги стри слу же да олак ша ју про на ла же ње од-
го ва ра ју ћег при ло га о не ком ауто ру или ње го вом де лу, пој му, пред ме ту за ко јим 
евен ту ал но тра га мо, али и да по ка жу ко ли ко оби ље би о граф ске и би бли о граф ске 
гра ђе са др жи те ма ти ка ко ја је пред мет би бли о гра фи је. Они су уазбу че ни и омо гу-
ћа ва ју пре глед ност, ин фор ма тив ност и лак ше сна ла же ње у тра же њу по да та ка. У 
би бли о гра фи ји су за сту пље ни: ре ги стар на сло ва, имен ски или аутор ски ре ги стар, 
пред мет ни ре ги стар и УДК ре ги стар (уни вер зал на де ци мал на кла си фи ка ци ја). 

Ре ги стар на сло ва са др жи на сло ве ко ји се по ја вљу ју у би бли о граф ском опи су. 
Рас по ре ђе ни су азбуч ним ре дом. При ло зи ко ји не ма ју свој глав ни ствар ни на слов 
озна че ни су са три зве зди це, а текст је озна чен угла стим за гра да ма, на при мер: 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=252195852


14 |

*** [Воли ме она ко ка ко бол осве те ...]. Ови при ло зи од но се се на лир ске пе сме 
од ре ђе них ауто ра ко је не ма ју на слов, па је за на слов при ло га од ре ђен пр ви стих 
пр ве стро фе у пе сми. На сло ви ко ји су на стра ном је зи ку би ће раз вр ста ни по азбуч-
ном ре до сле ду, а уко ли ко пр ва реч у на сло ву по чи ње ла тин ским сло вом, нпр. W,Y , 
та кав на слов ће се на ћи на кра ју ре ги стра на сло ва. На кра ју сва ког насловa на ла зи 
се ред ни број је ди ни це у би бли о граф ској гра ђи.

Имен ски или аутор ски ре ги стар са др жи азбуч ни по пис име на ауто ра свих 
при ло га, без об зи ра на вр сту аутор ства: аутор при ло га, ко а у тор, пре во ди лац, при-
ре ђи вач. Двој но пре зи ме, име са псе у до ни мом, на дим ком, пре зи ме са стал ним 
атри бу том упу ћу је на усво јен об лик име на, нпр. Илић, Ире на Б. Го лу бо вић- (1974-) 
ви ди Го лу бо вић-Илић, Ире на Б (1974-), Јо ван (шу ма диј ски епи скоп 1950-) ви ди 
Мла де но вић, Јо ван (1950-). По ред име на ауто ра на ла зи се го ди на ро ђе ња и евен-
ту ал но смр ти, ред ни бро је ви је ди ни це у би бли о граф ској гра ђи у ко ји ма су опи са ни 
при ло зи на ве де них ауто ра.

Пред мет ни ре ги стар гру пи ше гра ђу пре ма по је ди ним пој мо ви ма или пред ме-
ти ма, за тим пре ма од ре ђе ним лич но сти ма, исто риј ским или дру гим зби ва њи ма. 
Ова од ред ни ца у пред мет ном ре ги стру на нај са же ти ји на чин из ра жа ва те му кла-
си фи ко ва ног при ло га. По ред глав не од ред ни це, у ре ги стру су на зна че не и по до-
дред ни це ко је бли же од ре ђу ју садр жај при ло га и оне су одво је не цр том од глав не 
од ред ни це, на при мер: Срп ски је зик - На ста ва - Ме то ди ка. Овај ре ги стар са др жи 
и на сло ве де ла ко ји су би ли пред мет не ког при ло га, на при мер: Ми лин ко вић, Ми-
о мир - „Ме то ди ка на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти”. Двој но пре зи ме или 
не у сво је ни об лик име на упу ћу је на усво је ни об лик име на, на при мер: Јан ко вић, 
Све тла на Вел мар- ви ди Вел мар-Јан ко вић, Све тла на, Кра ље вић Мар ко ви ди Мар ко 
Кра ље вић, Ци га ни ви ди Ро ми. Пред мет не од ред ни це су раз вр ста не по азбуч ном 
ре до сле ду. На кра ју од ред ни це, по до дред ни це, ге о граф ске и вре мен ске по до дред-
ни це, ис пи сан је ред ни број је ди ни це у би бли о граф ској гра ђи у ко јој се го во ри о 
на ве де ном ауто ру, де лу или пред ме ту, на при мер: Учи тељ ски фа кул те ти Ср би је 
- Ме ђу на род на са рад ња - Фин ска - 2004–2005 363 (363 је број је ди ни це у би бли о-
граф ској гра ђи).

УДК ре ги стар (уни вер зал не де ци мал не кла си фи ка ци је) озна ча ва струч ну 
област ко јом се ба ви аутор у да том при ло гу. Због ни ског сте пе на по зна ва ња УДК 
си сте ма ши рег ауди то ри ју ма, аутор ове би бли о гра фи је опре де лио се за ре ги стар 
без ред них бро је ва је ди ни ца ко је се на ла зе у би бли о граф ској гра ђи. Ре ги стар је 
раз вр стан по гру па ма од 0 до 9, и уз сва ки УДК број на ла зи се тек сту ал но ту ма че-
ње ње го вог зна че ња.
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БИ БЛ ИО ГРАФСКИ  ПО ДАЦИ  О  ЧАСОПИСУ

3 7+82
УЗД АНИЦА: педагошко-књижевни часопис / уре дн ик  Бранк о  Илић.  -  Го д.  1, бр. 1 
(2003) - .  - Јаг оди на (Мила на  М ијалковића бр .  14 ) : Уч итељски факултет  у  Јагоди ни,  
2003-  (Ј аг одина:  Ре клам). -  2 4 cm
Часопис наставља  т радицију Учитељске узданице (1933–19 40 ) и Уз да ни це (19-
60–1970)
ISSN 1451–673X =  У зда ница  (Ј аг одина) 
C OBIS. R S- ID  1105 95084

ПОДНАС ЛОВИ ЧАСОПИСА

Поднаслов часоп ис а  мењан ј е т ри пу та :
Год. 1- 2 (2003, 2005) Педагошко-књижевни часопис 
Г од. 3–11,  до бр.  1 ( 2006–2014,  2017, бр .  2)  Часоп и с за језик, књижевност, уметност 
и педагош ке  науке
Го д. 11, о д б р. 2 (201 4– 20 17, бр .  1) Час оп и с з а језик ,  књ ижевн ос т  и пед аг о шке  нау ке  

 ПЕ РИОДИ ЧН ОС Т ИЗЛ АЖ ЕЊА ЧАСО ПИСА

 Период ич ност из ла же ња ча со пи са ме њана  је в ише п ута . Редослед излажења 
часоп ис а ниј е  дослед но  пошт ов ан. Од  20 03. до 2006 .  године  часопи с излази го-
дишње. Го дине  2004.  ча сопис  н иј е  штампан. О д  20 07 .  године  час опис изла зи полу-
го дишње, с а  неује дначеном  в ременс ком ознаком: окто бар , проле ће- јесен, пролеће, 
јесен, мај, ј ун , новембар, децембар. 

Год.  I,  бр. 1    (2003) годишње
Год.  II, бр. 2   (200 5)  годишње
Год. III, бр. 1/2 (дв об ро ј)  (2006) годишње
Год. IV, бр.  1– 2    (2 007) полугодишње
Год. V, бр. 1 –2    ( 20 08) полугодишње
Год. VI, бр. 1–2    ( 20 09 ) полугодиш ње 
Год. VII, бр. 1–2    ( 20 10 ) полугодишње
Год. VIII, бр. 1 –2    ( 20 11) полугодишње
Год. IX, бр.  1– 2    (2 012) полугодишње
Год. X, бр. 1 –2    ( 20 13) полугодишње
Год. XI,  бр . 1–2   ( 2014) п ол угодишње 
Г од. XII , б р. 1 (Идентитет српског је зи ка  и  културе –  тематски број), бр. 2  ( 20-

15 ) полугодишње
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Год. XIII , бр.  1– 2   (201 6)  полу го диш ње
Го д. XIV, б р. 1 (Р ома н Лабуд а Д рагића  Кукавич ја  пилад  у с ветлу књижевне и 

језичко-с ти лс ке  анализе  – тем ат ски број),  бр . 2 (2017)  п олугодишње
 Ук упно: Годишт а 14,  св ез ака 25,  броје ва  2 6, страница 5166

ФОР МАТ ЧАСО ПИСА

 Фор ма т  часоп иса је  16 x 24  cm и ни је  се мењ ао од излаже ња  п рвог  броја.  

 П ИСМО, СА ДР ЖАЈ , ТИРАЖ, ОБИМ Ч АСОПИСА 

Пи смо ча со пи са је ћи ри лич но. Текст и име на стра них ауто ра на во де се у ори ги-
на лу или у срп ској тран скрип ци ји. Текст је једностуб aчан, са на по ме на ма, фусно-
та ма, та бе ла ма. То ком свог по сто ја ња ча со пис Узда ни ца се не пре ста но раз ви јао 
и ме њао, та ко да су се вре ме ном ис кри ста ли са ле стал не ру бри ке ко је су да ва ле 
основ ни тон и обе леж је ча со пи су. Ру бри ке ко је су чи ни ле је згро пр вог и дру гог 
бро ја ча со пи са 2003. и 2005. го ди не је су: кул ту ра, на ста ва, ду хов ност, по гле ди, 
књи жев ност, ле то пис. У бро је ви ма од 2006. го ди не, у Но вој се ри ји, до ми ни ра ју 
ру бри ке: рас пра ве и члан ци, струч ни ра до ви, при ло зи, при ка зи и кри ти ке, пе да-
го шке ак тив но сти, је зич ко-стил ске ана ли зе, књи жев но на уч не ана ли зе, књи жев но-
кри тич ки освр ти.

Тек сто ви у ча со пи су су илу стро ва ни ли ков ним при ло зи ма као што су: ви ње те, 
цр те жи, сли ке, фо то гра фи је зна чај них до ма ћих и стра них ауто ра. Ауто ри ових 
при ло га не ула зе у имен ски ре ги стар ове би бли о гра фи је. Ова кве илу стра ци је су 
присутнe у свим бро је ви ма. Ча со пис два пу та ме ња ви зу ел ни иден ти тет. Од бр. 1 
(2003) до бр. 2 (2005) на на слов ној ко ри ци ис пи сан је на слов ча со пи са, под на-
слов, из да вач, број и го ди на из да ња. Од бр. 1 (2006- ) на на слов ној ко ри ци на ла зи 
се и са др жај часописa или на зив те мат ског бро ја. Ко ри це ча со пи са су јед но бој не, 
нај че шће си ве, жу те, зе ле не, бе ле. На вр ху на слов не стра не ћи ри лич ним сло ви ма 
ис пи сан је на зив ча со пи са. Ис под на сло ва ча со пи са на ве ден је под на слов, на зив 
се ри је, го ди на из да ња, го ди на из ла же ња, број ча со пи са, ISSN број и број уни вер-
зал не де ци мал не кла си фи ка ци је. На по ле ђи ни на слов не стра не, по ред на сло ва 
ча со пи са, на ве ден је и на зив из да ва ча, име глав ног и од го вор ног уред ни ка, име на 
ре цен зе на та и име на уред ни ка, на зив штам па ри је, ти раж ча со пи са и име ауто ра 
ли ков них при ло га. Штам па и гра фич ки из глед су на ви со ком ни воу. Ти раж ча со-
пи са је про мен љив, од 150 до 500 при ме ра ка. Пр ва два го ди шта не са др же по да так 
о ти ра жу. Уку пан ти раж, од 2006–2017. го ди не, из но си 9350 при ме ра ка.

Сва ки број ча со пи са пра ти са др жај на по чет ку све ске у ко ме су ра до ви рас по-
ре ђе ни по ру бри ка ма. Обим ча со пи са кре тао се од 74 до 76 стра ни ца за бро је ве из 
2003. и 2005. го ди не. Од 2006. го ди не, у Но вој се ри ји, раз мак стра ни ца се кре тао 
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од 150 до 338 стра ни ца, про сеч но 206 стра ни ца по бро ју. У ча со пи су се об ја вљу је 
од 12 до 29 при ло га, про сеч но 18 при ло га по бро ју.

Г ЛА ВНИ И  ОД ГОВОРНИ УРЕДНИЦ И ЧАСОП ИС А У ЗДАНИЦА 

Година, годиште и број Главн и и одговорни уредник
1. 2003, 2005 (Год. 1–2 )  Бранк о Илић
2. 2006–2017 (Год. 3–14, до б р.  1) Т ио дор Роси ћ
3. 2017- ( Го д.  14, од  б р. 2)  И лијана Чутура

 У РЕДНИШТВО ЧАСОПИСА УЗДАНИЦА

Год ина и број Уредништво
1. 2006–2017  (Год.  3– 14 ) Бранко Илић
2. 2006–2017 (Год. 3 –14) М ил ош  Ко вачевић 
3. 2006–2017 (Год. 3–14 )  Петар Мило са вљ евић 
4. 2006–2009 (Год. 3–6, до бр 1)  Вук  Мила товић 
5. 2006–2014 (Год. 3–11, до  бр.  1)  С ретко Дивљан
6. 2006–2017 (Год. 3– 14) Бр ан ко Јовановић
7. 2006- (Год. 3,  б р. 1/ 2)  Маргит Савовић
8. 2007–2017(Год .  4 –14)  Ру жи ца Петровић
9. 2006–2017 (Год.  3–1 4) Вио ле та  Јовановић
10. 2006- 2017(Год. 3–14) Михајл о  Шћепа но вић
11. 2006–2017 (Год. 3–14, д о бр.  1) Илијана Чутура
12. 2006–2017  (Г од. 3 –14) Вера Савић
13. 2009–2017 (Го д.  6–14 )  Ми ланка  Бабић 
14. 2009–2017 (Год. 6–14) Је лена Јов ан ов ић Симић 
15. 2009–2017 (Год. 6– 14) C hristo s  Ke ch agias
16. 2009–2017 (Год. 9–14)  Ем ина Ко па с- Вукашиновић
17. 2009–2017 (Год. 9 –14) Је ли ца Стојановић
18. 2011–2017 (Год . 8–1 4)  Ст ан а Смиљковић
19. 2014–2017 (Год. 9 –1 4) Ма ја  Димитр иј евић
20. 201 7  (Г од. 1 4,  бр. 1) Снежана Ша ра нч ић-Чу тура

ШТАМПАРИЈЕ

Годин а и бро ј  Им е штампарије Место
1. 2003 (бр. 1  ) Рек лам Јаг од ин а
2. 2005 (бр. 2), 2010 (бр. 2) Па пир к о мерц Јагодина
3. 2006–2010 (до  б р.  1) Мио књ ига Београд
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4. 2011–2013 Citypress Јагодина
5. 2014 Nais print Ниш 
6. 2015–2016,   2017 (бр. 2)  Sv en Ниш
7. 20 17 (бр . 1) Don at  graf  Б ео град

 А лекса нд ар  Б.  Д учић
 

 



| 19

БИБЛИОГР АФ СКА ГРА ЂА



20 |

Љубинка Јовановић Михаиловић
Узданица, јун 2016, год. XIII, бр. 1



АВ РА МОВИЋ,  Зоран М. | 21

1
АВ РА МОВИЋ,  Зоран М.
 Б ор ба за иде нти т ет  ср пског 
језика / Зоран  М. Аврамов ић. 
- Библиографија: стр. 18–19. - 
Апстракт; Summary // Год. 12, бр. 1 
(2015), стр. 7–19. 

323.1:811.163.41’272 
811.163.41’27 2:316.75 
811.163.41:003.349 
316.75(497.11) 
COBISS.SR-ID 215480332

2
АЛЕКСИЋ, Светлана
 Карактеристичне језичке црте 
ромске деце основношколског 
узраста (на примеру ученика ОШ 
„Јоца Милосављевић” у Београду) / 
Светлана Алексић. – Табеле // Год. 1, 
бр. 1 (2003), стр. 44–41. 
376.1–054.57–057.874(=214.58) 
COBISS.SR-ID 524045717

3
АПОСТОЛОВИЋ, Данијела Д.
 Предшколски програми у Србији 
/ Данијела Д. Апостоловић. - Приказ 
књиге: Емина Копас-Вукашиновић: 
Предшколски програми у Србији, 
Јагодина, 2010 // Год. 10, бр. 2 (2013), 
стр. 143–146. 

821.163.41.09 Копас-Вукашиновић Е. 
373.2(497.11)”18/20”(049.32) 
COBISS.SR-ID 524093589

4
АРСЕНИЈЕВИЋ Митрић, Јелена Н.
 Превазилажење модела бинарних 
опозиција у песништву Вилијама 
Блејка / Јелена Н. Арсенијевић 
Митрић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 41–42. - Апстракт; Summary // 
Год. 12, бр. 2 (2015), стр. 27–43. 

821.111–14.09 Блеjк В. 
COBISS.SR-ID 219976460

5
АРСЕНИЈЕВИЋ Митрић, Јелена Н. 
 Т. С. Елиот: песник у огледалу 
критичара / Јелена Н. Арсенијевић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 225–256. - Апстракт; Summary // 
Год. 9, бр. 1 (2012), стр. 205–226. 

821.111–14.09 Елиот Т. С.
COBISS.SR-ID 192082444

6
АРСЕНОВИЋ, Јасмина Д. 
 Приповедачка стратегија Лабуда 
Драгића / Јасмина Д. Арсеновић. - 
Апстракт; Summary. - Библиографија: 
стр. 133 // Год. 14, бр. 2 (2017), стр. 
129–133. 

821.163.41–31.09 Драгић Л. 
COBISS.SR-ID 252204812

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=215480332
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=524045717
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=524093589
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=219976460
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=192082444
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=252204812


АШИЋ, Тијана В. 

Библиографија часописа Узданица: 2003–2017

22 |

7
АШИЋ, Тијана В. 
 O knjizi Miloša Kovačevića 
Lingvostilistika književnog teksta 
/ Tijana V. Ašić. - Napomene i 
bibliografske reference uz tekst. - 
Bibliografija: str. 72 // God. 10, br. 1 
(2013), str. 67–72. 

821.163.41.09 Ковачевић М. 
811.163.41’38(049.32) 
821.163.41.08 
COBISS.SR-ID 199404044

8
БАБИЋ, Душко Н. 
 „Распад историје” у роману 
Кукавичја пилад / Душко Н. Бабић. - 
Апстракт; Summary. - Библиографија: 
стр. 140 // Год. 14, бр. 2 (2017), стр. 
135–140. 

821.163.41–31.09 Драгић Л. 
COBISS.SR-ID 252205068

9
БАБИЋ, Душко Н.
 Савремена школа и кварење 
српског језика / Душко Н. Бабић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Апстракт; 
Summary. - Библиографија: стр. 164 // 
Год. 12, бр. 1 (2015), стр. 157–165. 

811.163.41’272 
371.3::811.163.41 
COBISS.SR-ID 215488268

10
БАБИЋ, Миланка Ј. 
 Босански проблеми српског 
језика у Босни и Херцеговини / 
Миланка Ј. Бабић. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 83–84. - 
Апстракт; Summary // Год. 12, бр. 1 
(2015), стр. 77–85. 

81’272(497.6–43ФБХ) 
811.163.41’272(497.6–43РС) 
COBISS.SR-ID 215485452

11
БАБИЋ, Миланка Ј. 
 О стилистици, из 
лингвостилистике / Миланка Ј. 
Бабић. - Приказ књиге: М. Ковачевић: 
Стилистичка значења и зрачења, 
Ниш, 2011 // Год. 9, бр. 1 (2012), стр. 
315–320. 

821.163.41.09 Ковачевић М. 
811.163.41’38(049.32) 
821.163.41.09:81(049.32) 
811.163.41’373.612.2(049.32) 
COBISS.SR-ID 192087052

12
БАБИЋ, Миланка Ј.
 Стилистички изазови у 
лингвистици / Миланка Ј. Бабић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст // Год. 10, бр. 1 
(2013), стр. 61–66. 

821.163.41.09 Ковачевић М. 
811.163.41’38(049.32) 
821.163.41.08 
COBISS.SR-ID 199403532
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13
БАШЧАРЕВИЋ, Снежана С. 
 Баладе Средњег Тимока – 
„Катина удаја” и „Смрт драгог” / 
Снежана С. Башчаревић. - Граф. 
приказ. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 208–209. - Апстракт; Résumé // 
Год. 6, бр. 1 (2009), стр. 189–209. 

821.163.41–14.09:398 
COBISS.SR-ID 167157516

14
БЕЉАНСКИ, Мила Б. 
 Корелати социометријског 
статуса код ученика основне школе 
/ Мила Б. Бељански, Слободан Б. 
Бељански. - Табеле. - Библиографија: 
стр. 118. - Апстракт; Summary // Год. 
11, бр. 2 (2014), стр. 111–119. 

37.064.3–057.87 
303.682 
COBISS.SR-ID 212041740

15
БЈЕЛОБРК-Бабић, Озренка Ј.
 Музичка креативност - облици 
рада на развијању музичко-
стваралачких способности ученика / 
Озренка Ј. Бјелобрк Бабић, Мерима 
Н. Чаушевић. - Ноте. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 216–217. - 
Апстракт; Summary // Год. 14, бр. 1 
(2017), стр. 207–218. 

37.036–057.874:78 
159.954/.956–057.874 
COBISS.SR-ID 238338316

16
БЛАГОЈЕВИЋ, Марија Т. 
 Позорница Кукавичје пилади – 
појмови ђавола, зла и смрти / Марија 
Т. Благојевић. - Апстракт; Summary. 
- Библиографија: стр. 116–117 // Год. 
14, бр. 2 (2017), стр. 109–117. 

821.163.41–31.09 Драгић Л. 
COBISS.SR-ID 252202764

17
БОГДАНОВИЋ, Зоран Р. 
 Припадност полу и држање 
тела у зависности од (и) присуства 
деформитета доњих екстремитета 
/ Зоран Богдановић, Живорад 
Марковић. - Граф. прикази, табеле. - 
Библиографија: стр. 166. - Апстракт; 
Summary // Год. 6, бр. 1 (2009), стр. 
156–167. 

616.711–007.5–053.5 
616.718–007.24–053.5 
COBISS.SR-ID 167155980

18
БОГДАНОВИЋ-Чурић, Јасна
 Stres kod adolescenata Istočne 
Hercegovine / Jasna Bogdanović-Čurić. 
- Тabele. - Bibliografija: str. 117–118. 
- Apstrakt; Summary // God. 4, br. 2 
(2007), str. 107–118. 

159.922.8.072:355.48(497.6–11) 
616.89–008.441–035.6:355.48(497.6–11) 
COBISS.SR-ID 514980757
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19
БОЖИЋ, Драгојле К. 
 Комплекс вежби за побољшање 
снаге и покретљивости у функцији 
превенције повреда у скијању / 
Драгојле К. Божић. - Фотогр. - 
Библиографија: стр. 183. - Апстракт; 
Summary // Год. 7, бр. 1 (2010), стр. 
173–183. 

796.012.62:796.92 
COBISS.SR-ID 175690252

20
БОЈОВИЋ, Биљана М.
 Парк Факултета педагошких 
наука у Јагодини: пример 
ванучионичког наставног објекта за 
реализацију биолошких наставних 
садржаја / Биљана М. Бојовић, Милан 
С. Станковић, Светлана С. Ћурчић. 
- Табеле. - Библиографија: стр. 236–
237. - Апстракт; Summary // Год. 13, 
бр. 2 (2016), стр. 231–238. 

371.3::57 
COBISS.SR-ID 228270604

21
БОШКОВИЋ, Драган Б. 
 Имагинарна Европа / Драган 
Б. Бошковић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 53–54. - 
Апстракт; Summary // Год. 12, бр. 1 
(2015), стр. 49–54. 

821.163.41:316.7 
COBISS.SR-ID 215482636

22
БОШКОВИЋ, Драган Б.
 Књижевност је лице 
језика: о лингвостилистичкој 
херменеутици Милоша Ковачевића 
/ Драган Бошковић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст // 
Год. 10, бр. 1 (2013), стр. 79–82. 

821.163.41.09 Ковачевић М. 
811.163.41’38 
821.163.41.08 
COBISS.SR-ID 199406348

23
БРАНКОВИЋ, Наташа М. 
 Спортске активности у функцији 
ефикасне диференциране почетне 
наставе математике у инклузивном 
образовању / Наташа М. Бранковић, 
Сандра Р. Милановић, Весна В. 
Миленковић. - Graf. prikazi, tabele. - 
Апстракт; Summary. - Библиографија: 
стр. 125 // Год. 14, бр. 1 (2017), стр. 
115–126. 

371.311::51 
37.037–857.874:796 
371.38:796 
COBISS.SR-ID 238334476

24
БРАТИЋ, Томислав
 Нов приступ обради тонских 
висина у функционалној методи / 
Томислав Братић. - Ноте. - Напомене 
уз текст. - Библиографија: стр. 101–
102. - Апстракт; Summary // Год. 4, бр. 
2 (2007), стр. 90–102. 

371.3::78 
COBISS.SR-ID 514979989
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25
БРБОРИЋ, Вељко Ж. 
 Језички и национални идентитет 
у основној школи / Вељко Ж. Брборић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 156. - Апстракт; Summary // Год. 
12, бр. 1 (2015), стр. 147–156. 

371.3::811.163.41 
373.31.214(497.11) 
323.1:81’272(=163.41) 
COBISS.SR-ID 215487500

26
БРЧКАЛО, Бранка Р. 
 Књижевно-методички аспект 
тумачења збирке приповиједака 
Чистач обуће Ранка Павловића / 
Бранка Р. Брчкало. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 67–69. - 
Апстракт; Summary // Год. 13, бр. 1 
(2016), стр. 53–69. 

821.163.41–32.09 Павловић Р. 
COBISS.SR-ID 224492300

27
БРЧКАЛО, Бранка Р.
 Методичка монографија која 
ће унаприједити методику наставе 
књижевности / Бранка Р. Брчкало. 
- Приказ књиге: Тиодор Росић: 
Иманентно-методичко тумачење 
песничког текста, Јагодина, 2013 // 
Год. 11, бр. 2 (2014), стр. 171–173. 

821.163.41.09 Росић Т. 
371.3::821.163.41–93(049.32) 
COBISS.SR-ID 212046604

28
БУДИМИР-Нинковић, Гордана
 Активности ученика млађег 
школског узраста у слободном 
времену / Гордана П. Будимир-
Нинковић, Биљана Ј. Стојановић. 
- Табеле. - Библиографија: стр. 195–
196. - Апстракт; Summary // Год. 10, 
бр. 1 (2013), стр. 187–197. 

316.644–057.874:379.8(497.11)”2012” 
COBISS.SR-ID 199419148

29
БУДИМИР-Нинковић, Гордана
 Модели интерактивног учења и 
наставе / Гордана Будимир-Нинковић. 
- Приказ књиге: Драгољуб Крнета: 
Интерактивно учење и настава, 
Бањалука, 2006 // Год. 4, бр. 2 (2007), 
стр. 197–201. 

37.022(049.32) 
COBISS.SR-ID 514984341

30
БУДИМИР-Нинковић, Гордана
 Породица и вредносне 
оријентације / Гордана Будимир-
Нинковић. - Табеле. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 122. - Апстракт; 
Summary // Год. 3, бр. 1/2 (2006), стр. 
106–123. 

316.752–053.6 
37.018.1:37.03 
316.614 
COBISS.SR-ID 177184012
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31
БУДИМИР-Нинковић, Гордана
 Сарадња породице и школе у 
циљу превенције неприлагођеног 
понашања ученика / Гордана 
Будимир-Нинковић.- Библиографија: 
стр. 89. - Апстракт; Summary //Год. 4, 
бр. 2 (2007), стр. 83–89. 

316.624–057.874 
159.923.5–057.974 
37.064 
COBISS.SR-ID 514979477

32
БУДИМИР-Нинковић, Гордана
 Студенти Учитељског факултета 
из Јагодине уче у граду и у селу / 
Гордана Будимир-Нинковић // Год. 2, 
бр. 2 (2005), стр. 69–72. 

378.6:371.212(497.11 Јагодина) 
COBISS.SR-ID 524070549

33
БУДИМИР-Нинковић, Гордана
 Улога вежбаоница у практичном 
оспособљавању будућих учитеља 
/ Гордана Будимир-Нинковић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 126. - Апстракт; Résumé // Год. 5, 
бр. 2 (2008), стр. 119–127. 

371.62 
371.133 
COBISS.SR-ID 154140940

34
БУДИНЧИЋ, Валентина В. 
 О синонимима, 
псеудоанглицизмима и енглеским 
језичким моделима у спортској 
терминологији / Валентина 
В. Будинчић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - 
Апстракт; Summary. - Библиографија: 
стр. 92–94 // Год. 8, бр. 2 (2011), стр. 
83–94. 

811.163.41’373.45:811.111 
811.111’276.6:796/799 
COBISS.SR-ID 188139532

35
ВАКУРИ, Суви 
 Образовање у Финској / Суви 
Вакури; превела са енглеског Вера 
Савић // Год. 4, бр. 2 (2007), стр. 205–
208. 

37(480) 
COBISS.SR-ID 524077717

36
ВАСИЉЕВИЋ-Стокић, Тијана
 Povezanost jezika i kulture 
u učenju stranog jezika / Tijana 
Vasiljević-Stokić. - Napomene i 
bibliografske reference uz tekst. - 
Bibliografija: str. 185. - Apstrakt; 
Summary // God. 6, br. 1 (2009), str. 
182–185. 

371.3::81’243 
316.722 
COBISS.SR-ID 167156748
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37
ВАСОЈЕВИЋ, Нена А. 
 Прве српске учитељице / Нена 
А. Васојевић. - Илустр. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 173–174. - 
Апстракт; Summary // Год. 11, бр. 1 
(2014), стр. 159–175. 

371.12–055.2(497.11)”18” 
COBISS.SR-ID 208621068

38
ВАХТОКАРИ, Арто 
 У ревиру = U reviru / Арто 
Вахтокари; превела са енглеског Вера 
Савић. – Текст и на енг. језику // Год. 
4, бр. 2 (2007), стр. 176–178. 

821.511.111–4 
COBISS.SR-ID 524078741

39
ВЕЉКОВИЋ, Бојан М. 
 Посттрауматски стресни 
поремећај: теоријски приступи 
и неуробиолошка основа / Бојан 
М. Вељковић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 108–109. - 
Апстракт; Summary // Год. 13, бр. 1 
(2016), стр. 99–110. 

159.942.5:159.923.2 
616.89–008.441 
COBISS.SR-ID 224494092

40
ВЕЉКОВИЋ-Станковић, Драгана Д.
 Комуникативни приступ у 
настави српског језика / Драгана 
Д. Вељковић Станковић. - Граф. 
прикази. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 16. - Апстракт; Резюме // Год. 7, 
бр. 1 (2010), стр. 7–17. 

371.3::811.163.41 
COBISS.SR-ID 175682316

41
ВЕСКОВИЋ, Младен
 О крају епског света / Младен 
Весковић // Год. 14, бр. 2 (2017), стр. 
167–169. 

821.163.41–31.09 Драгић Л.(049.32) 
COBISS.SR-ID 252208652

42
 ВИСИНА тела и кифотичко 
лоше држање код деце предшколског 
узраста / Зоран Р. Богдановић ... 
[и др.]. - Табеле. - Остали аутори: 
Живорад М. Марковић, Драгољуб 
Б. Вишњић, Горан В. Шекељић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 102–103. - Апстракт; Summary // 
Год. 9, бр. 2 (2012), стр. 95–104. 

616.711–007.5–053.4 
COBISS.SR-ID 195341068
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43
ВУЈОШЕВИЋ, Лела М. 
 Образовање жена до Другог 
светског рата на примеру Крагујевца 
/ Лела М. Вујошевић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 173–174. - 
Апстракт; Summary // Год. 13, бр. 1 
(2016), стр. 155–174. 

37.014.1–055.2(497.11)”18/19” 
COBISS.SR-ID 224495884

44
ВУЈОШЕВИЋ, Лела М.
 Ристићев духовни тестамент: 
(сећање на Јована Ристића, 
поводом 180-годишњице рођења) / 
Лела М. Вујошевић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. 285. - Апстракт; 
Summary // Год. 8, бр. 2 (2011), стр. 
277–285. 

32:929 Ристић Ј. 
COBISS.SR-ID 188150540

45
ВУКАЈЛОВИЋ, Борка
 Родитељи као фактор 
имплементације инклузивног 
образовања / Борка Вукајловић. - 
Граф. прикази, табеле. - Апстракт; 
Summary // Год. 5, бр. 1 (2008), стр. 
121–132. 

37.018.1/.2 
376.1–056.26/.36–053.5 
COBISS.SR-ID 153991948

46
ВУКИЋЕВИЋ, Дејан
 Селективна библиографија 
Лабуда Драгића / Дејан Вукићевић // 
Год. 14, бр. 2 (2017), стр. 173–181. 

012 Драгић Л. 
COBISS.SR-ID 524373141

47
ВУКИЋЕВИЋ, Наташа М.
 Значај идентификације и 
развијања музичких способности 
за реализацију дечјег музичког 
стваралаштва / Наташа М. Вукићевић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 198–199. - Апстракт; Summary // 
Год. 9, бр. 2 (2012), стр. 187–199. 

37.036–053.4/.5:78 
159.954–053.4/.5 
COBISS.SR-ID 195349772

48
ВУКИЋЕВИЋ, Наташа М. 
 Индивидуализација наставе 
музичке културе у контексту 
савременог образовања / Наташа М. 
Вукићевић, Катарина Р. Станојевић. 
- Табеле, ноте. - Библиографија: стр. 
137–138. - Апстракт; Summary // Год. 
11, бр. 1 (2014), стр. 127–139. 

371.3::78 
COBISS.SR-ID 208620044
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49
ВУКИЋЕВИЋ, Наташа М. 
 Музичка питања и одговори 
као начин изражавања ученика у 
настави музичке културе / Наташа М. 
Вукићевић. - Ноте. - Библиографија: 
стр. 147–148. - Апстракт; Summary // 
Год. 8, бр. 1 (2011), стр. 135–149. 

371.3::78 
37.036–057.874 
COBISS.SR-ID 184498444

50
ВУКИЋЕВИЋ, Наташа М. 
 Социолошки аспекти језичке 
културе / Наташа М. Вукићевић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 77–78. - Апстракт; Summary // 
Год. 14, бр. 1 (2017), стр. 61–78. 

316.74:008 
81’272 
COBISS.SR-ID 238330892

51
ВУКОВИЋ, Драгана Д. 
 Пример компаративне 
анализе ученичког ликовног рада 
и уметничког дела / Драгана Д. 
Вуковић. - Библиографија: стр. 229. 
- Апстракт; Abstract // Год. 13, бр. 2 
(2016), стр. 217–230. 

371.3::73/76 
37.036 
COBISS.SR-ID 228269580

52
ВУКОЈЕВИЋ, Љиљана 
 *** [Тигрица ноћи ...] / Љиљана 
Вукојевић // Год. 2, бр. 2 (2005), стр. 
67. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524069269

53
ВУКОЈЕВИЋ, Љиљана
 Гнев неба / Љиљана Вукојевић // 
Год. 2, бр. 2 (2005), стр. 67. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524069525

54
ВУКОЈЕВИЋ, Љиљана
 Излокани друмови / Љиљана 
Вукојевић // Год. 2, бр. 2 (2005), стр. 
67. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524069013

55
ВУКОЈЕВИЋ, Љиљана
 Ишчекивање / Љиљана Вукојевић 
// Год. 2, бр. 2 (2005), стр. 67. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524069781

56
ВУКОЈЕВИЋ, Љиљана
 Хаику / Љиљана Вукојевић // Год. 
2, бр. 2 (2005), стр. 66. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524068757

57
ВУКСАНОВИЋ, Миро
 Како је Милутин постао Мујо 
/ Миро Вуксановић // Год. 14, бр. 2 
(2017), стр. 155–157. 

821.163.41–31.09 Драгић Л. 
COBISS.SR-ID 252207372
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58
ВУЛИЋ, Анита 
 Од 1000 људи / Анита Вулић // 
Год. 2, бр. 2 (2005), стр. 65. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524066965

59
ВУЛИЋ, Анита
 Стена / Анита Вулић // Год. 2, бр. 
2 (2005), стр. 65. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524067221

60
ВУЛИЋ, Анита
 Трава / Анита Вулић // Год. 2, бр. 
2 (2005), стр. 65. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524066709

61
ВУЛИЋ, Анита
 Тражим / Анита Вулић // Год. 2, 
бр. 2 (2005), стр. 64. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524066453

62
ВУЛИЋ, Анита
 У ноћи... / Анита Вулић // Год. 2, 
бр. 2 (2005), стр. 64. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524066197

63
ВУЛОВИЋ, Ненад Р.
 Дидактичке игре у почетној 
настави математике / Ненад 
Р. Вуловић. - Граф. прикази. 
- Библиографија: стр. 78–79. - 
Апстракт; Summary // Год. 8, бр. 1 
(2011), стр. 71–80. 

371.3::51–028.31 
COBISS.SR-ID 184495884

64
ВУЛОВИЋ, Ненад Р.
 Диференцирана настава у 
свакодневној наставној пракси / 
Ненад Р. Вуловић, Милана Р. Егерић. 
- Табеле. - Библиографија: стр. 137. 
- Апстракт; Summary // Год. 7, бр. 2 
(2010), стр. 119–137. 

371.311.4 
COBISS.SR-ID 180262412

65
ВУЛОВИЋ, Ненад Р. 
 Оспособљеност учитеља 
за геометријске садржаје у 
додатној настави математике / 
Ненад Р. Вуловић, Бранислав З. 
Поповић. - Табеле, граф. прикази. 
- Библиографија: стр. 93–94. - 
Апстракт; Summary // Год. 9, бр. 2 
(2012), стр. 87–94. 

371.398::51(497.11)”2012” 
COBISS.SR-ID 195340556
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66
ВУЛОВИЋ, Ненад Р. 
 Припрема ученика за 
математичка такмичења у разредној 
и предметној настави / Ненад Р. 
Вуловић. - Табеле. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 83–85. - 
Апстракт; Summary // Год. 13, бр. 1 
(2016), стр. 71–86. 

371.121:159.928–057.874 
371.27:51(497.11) 
COBISS.SR-ID 224493068

67
ВУЧКОВИЋ, Дијана Љ. 
 О структури лирске пјесме 
за дјецу / Дијана Љ. Вучковић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 70. - Апстракт; Summary // Год. 6, 
бр. 2 (2009), стр. 51–71. 

821–93–14.09 
371.3::821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 171629324

68
ВУЧКОВИЋ, Дијана Љ.
 Полазишта интерпретације 
романа у првом циклусу 
деветогодишње основне школе / 
Дијана Љ. Вучковић. - Библиографија: 
стр. 56–57. - Апстракт; Summary // 
Год. 7, бр. 2 (2010), стр. 43–58. 

371.3::821.163.41(497.16) 
COBISS.SR-ID 180243980

69
ГАБЕР, Славко М.
 Осигурање квалитета између 
бирократизације и аутономије 
/ Славко М. Габер, Вероника 
М. Ташнер, Павел Ф. Згага. - 
Библиографија: стр. 163–165. - 
Резиме; Summary // Год. 9, бр. 1 
(2012), стр. 151–165. 

37.014(497.4)”1990/...” 
COBISS.SR-ID 192072972

70
ГАВРИЛОВИЋ, Марина
 Живот и рад Владимира Р. 
Ђорђевића у Нишу, Алексинцу и 
Јагодини до 1912. године / Марина 
Гавриловић. - Илустр. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. 118. - Апстракт; 
Résumé // Год. 6, бр. 1 (2009), стр. 
103–118. 

78.071/.072:929 Ђорђевић В.. 
COBISS.SR-ID 167153676

71
ГОЛУБОВИЋ-Илић, Ирена Б. 
 Когнитивне теорије развоја 
Пијажеа и Виготског – сличности и 
разлике / Ирена Б. Голубовић Илић, 
Душан П. Ристановић. - Табеле. 
- Библиографија: стр. 234–235. - 
Апстракт; Summary // Год. 8, бр. 2 
(2011), стр. 221–235. 

159.922.72 Пијаже Ж. 
159.922.72 Виготски Л. С.
COBISS.SR-ID 188147980
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72
ГОЛУБОВИЋ-Илић, Ирена Б.
 Лабораторијско-експериментална 
метода и вештине комуницирања 
потребне за њену успешну 
реализацију / Ирена Б. Голубовић-
Илић. - Граф. прикази. - 
Библиографија: стр. 117. - Апстракт; 
Summary // Год. 7, бр. 2 (2010), стр. 
101–117. 

371.3::5/3 
COBISS.SR-ID 180251404

73
ГОЛУБОВИЋ-Илић, Ирена Б. 
 Могућности примене (полу)
програмираних материјала у 
настави природе и друштва / Ирена 
Голубовић-Илић, Оливера Цекић-
Јовановић, Александра Кнежевић. 
- Илустр. - Библиографија: стр. 175. 
- Апстракт; Summary // Год. 5, бр. 2 
(2008), стр. 156–176. 

371.3::3/5 
371.315.7 
COBISS.SR-ID 154149644

74
ГОЛУБОВИЋ-Илић, Ирена Б. 
 Оријентација – организациони 
аспект квалитетне наставе / Ирена 
Б. Голубовић-Илић, Слађана 
С. Станковић. - Граф. прикази. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 28–29. - Апстракт; Summary // 
Год. 13, бр. 2 (2016), стр. 19–29. 

37.012 
COBISS.SR-ID 228260620

75
ГОЛУБОВИЋ-Илић, Ирена Б.
 Специфичности, структура и 
квалитет комуникације на часовима 
Света око нас/Природе и друштва / 
Ирена Б. Голубовић-Илић, Оливера 
Д. Цекић-Јовановић, Адријана Ж. 
Јаковљевић. - Табеле. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 213–214. - 
Апстракт; Summary // Год. 10, бр. 1 
(2013), стр. 199–215. 

371.3::3/5 
37.064.2 
COBISS.SR-ID 199420684

76
ГОЛУБОВИЋ-Илић, Ирена Б.
 Уважавање индивидуалних 
разлика међу ученицима – пут 
ка ефикасној настави и бољим 
образовним постигнућима ученика / 
Ирена Голубовић-Илић. - Напомене 
и библиографске референце ус текст. 
- Библиографија: стр. 153. - Апстракт; 
Summary // Год. 3, бр. 1/2 (2006), стр. 
154–154. 

371.311.1 
37.025 
COBISS.SR-ID 177186316

77
ГОРДИЋ, Славко
 Белешке о реформама високог 
образовања / Славко Гордић. - 
Апстракт; Résumé // Год. 6, бр. 1 
(2009), стр. 250–255. 

378.014.3(497.11) 
378.147(497.11) 
COBISS.SR-ID 167165196
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78
ГРАНДИЋ, Александар 
 Једна заборављена 
јужносрбијанска драма: српски 
национални покрет у драми 
Заточници Анђелка М. Крстића 
/ Александар-Саша Грандић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Апстракт; 
Summary // Год. 6, бр. 1 (2009), стр. 
91–102. 

821.163.41–2.09 Крстић А.
COBISS.SR-ID 167152908

79
ГРКИЋ, Јелена Р.
 Могућности примене Сибелијус 
софтвера у музичкој настави 
на педагошким факултетима / 
Јелена Р. Гркић, Милица Ј. Ђокић, 
Маја Р. Ћалић. - Граф. прикази. 
- Библиографија: стр. 284–285. - 
Апстракт; Summary // Год. 9, бр. 1 
(2012), стр. 277–285. 

371.3::78 
371.694:78 
004.42СИБЕЛИУС 
COBISS.SR-ID 192085772

80
ГРКИЋ, Јелена Р. 
 Развој музичког слуха кроз 
певање дечијих песама / Јелена Гркић. 
- Ноте. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 161. - Апстракт; Summary // Год. 
4, бр. 2 (2007), стр. 155–162. 

371.3::78 
COBISS.SR-ID 514983061

81
ГРКИЋ, Јелена Р.
 Упоредна анализа студијских 
програма високих школа за 
образовање учитеља и наставника 
за извођење наставе музичке 
културе / Јелена Р. Гркић. - Табеле. 
- Библиографија: стр. 214–215. - 
Апстракт; Summary // Год. 9, бр. 2 
(2012), стр. 201–215. 

371.3::78 
371.134 
COBISS.SR-ID 195350540

82
ДАБИЋ, Тијана Ј. 
 Значај мотивације у настави 
енглеског језика у основним 
школама у Србији / Тијана Ј. Дабић, 
Радмила Ђаковић. - Граф. прикази. - 
Библиографија: стр. 206. - Апстракт; 
Summary // Год. 7, бр. 2 (2010), стр. 
197–206. 

371.3::811.111 
159.947.5–057.874 
COBISS.SR-ID 180271116

83
ДИВЉАН, Сретко
 Ван Гог – лудило или генијалност, 
лоше расовано / Сретко Дивљан. - 
Илустр. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 130. - Апстракт; Summary // Год. 
6, бр. 1 (2009), стр. 119–131. 

75.071.1:929 Гог В. 
COBISS.SR-ID 167154956
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84
ДИВЉАН, Сретко
 Друштвене и ликовно-визуелне 
представе у „Рјечнику” Вука Ст. 
Караџића / Сретко Дивљан. - Граф. 
прикази. – Résumé // Год. 4, бр. 2 
(2007), стр. 121–130. 

821.163.41.09 Караџић В. С. 
811.163.41’373 
COBISS.SR-ID 514981269

85
ДИВЉАН, Сретко
 Како спознајемо и сазревамо кроз 
ликовне представе / Сретко Дивљан. - 
Илустр. - Напомене и библиографске 
референце ус текст. - Библиографија: 
стр. 138. - Апстракт; Summary // Год. 
3, бр. 1/2 (2006), стр. 132–138. 

159.922.72–053.4/.5 
159.954–053.4/.5 
COBISS.SR-ID 177184780

86
ДИВЉАН, Сретко
 Ликовна тајна / Сретко Дивљан. - 
Библиографија: стр. 118. - Апстракт; 
Summary // Год. 6, бр. 2 (2009), стр. 
113–119. 

37.036–057.874 
159.954–057.874 
COBISS.SR-ID 171632908

87
ДИВЉАН, Сретко
 Лице фреске. (1) / Сретко 
Дивљан. - Илустр. – Summary // Год. 
4, бр. 1 (2007), стр. 141–152. 

75.052(497.11)”04/14” 
7.01 
COBISS.SR-ID 514971797

88
ДИВЉАН, Сретко
 Пресвета Богородица – 
многоименита / Сретко Дивљан. 
- Илустр. // Год. 5, бр. 2 (2008), стр. 
198–204. 

75.046.3:27–312.47(497.11) 
271.222(497.11)-523.6–526.62 
COBISS.SR-ID 154160140

89
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Маја М. 
 Дете-читалац и јунаци уметничке 
приче – рецепцијски капацитети / 
Маја М. Димитријевић. - Табеле. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 98. - Апстракт; Summary // Год. 7, 
бр. 2 (2010), стр. 87–99. 

028–053.2 
371.3::821.163.41 
821.09–93 
COBISS.SR-ID 180248332

90
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Маја М.
 Елементи фантастике у епском 
портрету Марка Краљевића / 
Маја Димитријевић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 97. - Апстракт; 
Summary // Год. 4, бр. 1 (2007), стр. 
88–98. 

821.163.41–13.09:398 
COBISS.SR-ID 514968469
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91
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Маја М.
 О епском певачу као иманентном 
чиниоцу традиције / Маја М. 
Димитријевић. - Приказ књиге: Бошко 
Сувајџић: Певач и традиција, Београд, 
2010. - Напомене и библиографске 
референце уз текст // Год. 8, бр. 2 
(2011), стр. 295–300. 

821.163.41.09 Сувајџић Б. 
821.163.41–13.09:398(049.32) 
COBISS.SR-ID 188151052

92
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Маја М.
 Стандарди, исходи и елементи 
жанра као параметри наставне 
интерпретације књижевних ликова / 
Маја М. Димитријевић. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 29–30. - 
Апстракт; Summary // Год. 14, бр. 1 
(2017), стр. 17–31. 

371.3::82 
COBISS.SR-ID 238327052

93
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Маја М.
 Фразеолошка авантура / Маја 
Димитријевић. - Приказ књиге: Милан 
Шипка: Зашто се каже?, Нови Сад, 
2007 // Год. 5, бр. 1 (2008), стр. 149–
151. 

821.163.41.09 Шипка М. 
81’373.7(049.32) 
COBISS.SR-ID 153999884

94
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Маја М.
 Читалачке компетенције у 
разумевању жанра басне / Маја 
М. Димитријевић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. 139. - Апстракт; 
Summary // Год. 10, бр. 1 (2013), стр. 
129–139. 

371.3::82–342 
82.09–342 
COBISS.SR-ID 199410444

95
ДОДИГ, Милана Л.
 Značenjska društvena funkcija 
jezičkih poruka na Fejsbuku / Milana 
L. Dodig. - Napomene i bibliografske 
reference uz tekst. - Bibliografija: str. 
108. - Apstrakt; Summary // God. 10, 
br. 1 (2013), str. 97–108. 

811.133.1 
316.774:004.738.5 
COBISS.SR-ID 199409164

96
ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна М.
 Нека питања организације 
наставе српског језика као важан 
фактор очувања идентитета 
српског језика и културе / Рајна М. 
Драгићевић. - Табеле. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 127–129. - 
Апстракт; Summary // Год. 12, бр. 1 
(2015), стр. 117–129. 

371.3::811.163.41 
371.3::81’242 
371.214:811.163.41 
COBISS.SR-ID 215486988
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97
ДУМИТРАШКОВИЋ, Маја 
 Паметне учионице / Маја 
Думитрашковић, Светлана С. Ћурчић. 
- Илустр. - Библиографија: стр. 121. 
- Апстракт; Summary // Год. 8, бр. 1 
(2011), стр. 109–121. 

371:004 
371.64/.69 
COBISS.SR-ID 184497932

98
ЂОКИЋ-Остојић, Ана Н.
 Attitudes and Beliefs of Primary 
School Students According to Problems 
of Environmental Preservation and 
Protection / Ana N. Đokić-Ostojić. - 
Graf. prikazi, tabele. - Bibliografija: str. 
157–159. - Abstract; Резиме // God. 7, 
br. 1 (2010), str. 149–161. 

37.033:502/504 
316.644–057.874:502/504 
COBISS.SR-ID 175689228

99
ЂОРЂЕВИЋ, Јована Н. 
 Уметничко образовање – 
компаративна анализа културних 
политика / Јована Н. Ђорђевић, 
Милош М. Ђорђевић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 127–128. - 
Апстракт; Summary // Год. 13, бр. 2 
(2016), стр. 117–128. 

37.036(4) 
316.75(4) 
COBISS.SR-ID 228264972

100
ЂОРЂЕВИЋ, Милентије
 Амерички филм као савремени 
педагошки узор / Милентије Ђорђевић 
// Год. 1, бр. 1 (2003), стр. 13–16. 

791.43(73):37 
COBISS.SR-ID 524042901

101
ЂОРЂЕВИЋ, Милош М. 
 Утицај технологије на људско 
тело у савременој уметности / 
Милош М. Ђорђевић. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 45–46. - 
Апстракт; Summary // Год. 11, бр. 1 
(2014), стр. 37–46. 

141.319.8:004.738.5 
316.776.32/.33 
COBISS.SR-ID 208614668

102
ЂУКИЋ, Саша М. 
 Аутоматизми кохезивности 
у агенцијској вијести / Саша М. 
Ђукић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 80–81. - Апстракт; Summary // 
Год. 8, бр. 2 (2011), стр. 71–81. 

811.163.41:070.041(497.6) 
811.163.41’367 
COBISS.SR-ID 188139020

103
ЂУРАН, Никола М. 
 Еманципација америчке поезије 
кроз искуство светских ратова / 
Никола М. Ђуран. - Библиографија: 
стр. 65–66. - Апстракт; Summary // 
Год. 11, бр. 2 (2014), стр. 55–67. 

821.111(73)-14.09”19” 
COBISS.SR-ID 212038412
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104
ЂУРАН, Никола М. 
 Јуџин О’Нил и архетип бесмисла 
као оруђе историје / Никола М. 
Ђуран. - Библиографија: стр. 178. - 
Апстракт; Summary // Год. 14, бр. 1 
(2017), стр. 167–179. 

821.111(73)-2.09 O’Нил Ј. 
COBISS.SR-ID 238336780

105
ЂУРАН, Никола М. 
 Постојаност ауторства у циклусу 
„Седам мртвих песника” Бранка 
Миљковића / Никола М. Ђуран. - 
Bibliografija: str. 122. - Апстракт; 
Summary // Год. 10, бр. 2 (2013), стр. 
109–123. 

821.163.41–14.09 Миљковић Б. 
COBISS.SR-ID 203720716

106
ЂУРИЋ, Драган З.
 Анализа примене дидактичког 
модела егземпларне наставе биологије 
на развој мотивационих процеса код 
ученика / Драган З. Ђурић, Јелена 
Д. Станисављевић. - Граф. прикази, 
табеле. - Библиографија: стр. 242. - 
Апстракт; Summary // Год. 7, бр. 2 
(2010), стр. 233–243. 

371.3::57 
159.947.5–057.874 
COBISS.SR-ID 180275212

107
ЂУРИЋ, Милорад
 Срп гази / Милорад Ђурић // Год. 
3, бр. 1/2 (2006), стр. 179–181. 

821.163.41–32 
COBISS.SR-ID 177192204

108
ЕГЕРИЋ, Милана Р.
 Увођење предшколске деце 
у математичке појмове методом 
решавања проблема и развијање 
стваралачког мишљења / Милана 
Егерић. - Граф. прикази. - 
Библиографија: str. 143. - Апстракт; 
Résumé // Год. 6, бр. 1 (2009), стр. 
132–144. 

159.955.2–053.4 
371.3::51–028.31 
COBISS.SR-ID 167155468

109
ЕЛЕРС, Сорен С. О. Ј. 
 Learning outcomes: a study of 
policy tools provided by the EU / Søren 
S. O. J. Ehlers. - Tabele. - Bibliografija: 
str. 111–112. - Abstract; Apstrakt // 
God. 9, br. 1 (2012), str. 101–112. 

37.014(4)”20” 
COBISS.SR-ID 192071692

110
ЖИВАДИНОВИЋ, Зоран 
 Писана припрема за практично 
предавање: методика наставе музичке 
културе: специјалистичке студије 
/ Зоран Живадиновић; ментор 
Tомислав Братић. – Табеле // Год. 2, 
бр. 2 (2005), стр. 29–35. 

371.3::78 
COBISS.SR-ID 524058261
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111
ЖИВКОВИЋ, Вукосава В.
 Архетипске слике у роману 
Кукавичја пилад Лабуда Драгића / 
Вукосава В. Живковић. - Апстракт; 
Резюме. - Библиографија: стр. 150 // 
Год. 14, бр. 2 (2017), стр. 141–151. 

821.163.41–31.09 Драгић Л. 
COBISS.SR-ID 252206860

112
ЖИВКОВИЋ, Предраг 
 О рефлексивном практикуму 
наставника / Предраг Живковић // 
Год. 2, бр. 2 (2005), стр. 23–28. 

371.213.3 
COBISS.SR-ID 524058005

113
ЗГАГА, Павел Ф.
 Образовање наставника у Европи: 
између националне регулације и 
интернационализације / Павел Ф. 
Згага. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 148. - Апстракт; Summary // Год. 
9, бр. 1 (2012), стр. 133–149. 

371.13(4)”1990/...” 
COBISS.SR-ID 192072460

114
ИВАНОВИЋ, Милена
 Просторно-временски односи 
у Андрићевим приповијеткама за 
дјецу / Милена Ивановић. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 60–61. - 
Апстракт; Summary // Год. 10, бр. 2 
(2013), стр. 51–61. 

821.163.41.09–93–32 Андрић И. 
COBISS.SR-ID 203716108

115
ИВАНОВИЋ, Мирољуб Ж.
 Детерминанте мотивације за 
учење будућих васпитача / Мирољуб 
Ж. Ивановић, Угљеша М. Ивановић. 
- Табеле. - Библиографија: стр. 151–
153. - Апстракт; Summary // Год. 8, бр. 
2 (2011), стр. 139–153. 

159.953.5.2/.5.072:373.211.24 
159.947.5:373.211.24 
COBISS.SR-ID 188143884

116
ИВЕТИЋ, Наташа Ј. 
 Разумевање прочитаног текста 
у настави српског језика / Наташа Ј. 
Иветић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 249. - Апстракт; Summary // Год. 
9, бр. 1 (2012), стр. 241–250. 

371.3::811.163.41 
COBISS.SR-ID 192083980

117
ИВКОВИЋ, Магдалена М. 
 Допринос проучавању читалачких 
интересовања ученика разредне 
наставе / Магдалена М. Ивковић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 58–59. - Апстракт; Summary // 
Год. 12, бр. 2 (2015), стр. 45–60. 

028.5/.6–057.874(497.11)”2014” 
COBISS.SR-ID 219977228
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ИВКОВИЋ, Магдалена М.
 Прилог истраживању читалачких 
навика ученика млађих разреда / 
Магдалена М. Ивковић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. 203. - Апстракт; 
Abstract // Год. 13, бр. 2 (2016), стр. 
189–204. 

159.946.4–057.874(497.11) 
028–057.874 
COBISS.SR-ID 228267788

119
ИЛИЋ, Бранко
 Мајсторски вез / Бранко 
Илић. - Приказ књиге: Драгослав 
Михаиловић: Мајсторско писмо, 
Београд, 2007 // Год. 4, бр. 1 (2007), 
стр. 155–157. 

821.163.41–94.09 Михаиловић Д. 
821.163.41–5.09 Михаиловић Д. 
COBISS.SR-ID 514972053

120
ИЛИЋ, Бранко
 Наративни модел документарне 
прозе Драгослава Михаиловића 
/ Бранко А. Илић. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 61–63. 
- Апстракт; Summary // Год. 9, бр. 2 
(2012), стр. 65–77. 

821.163.41–3.09 Михаиловић Д. 
COBISS.SR-ID 195337740

121
ИЛИЋ, Бранко
 Поетика приповедања Антонија 
Исаковића / Бранко Илић. - Приказ 
књиге: Виолета П. Јовановић: Тренови 
и раскршћа – поетика приповедања 
Антонија Исаковића, Београд, 2009 // 
Год. 6, бр. 2 (2009), стр. 223–225. 

821.163.41.09 Јовановић В. П. 
Jovanović V. P. 
821.163.41.09 Исаковић А.(049.32) 
COBISS.SR-ID 171640844

122
ИЛИЋ, Бранко
 Уводна реч / [за редакцију] 
Бранко Илић // Год. 1, бр. 1 (2003), 
стр. 5–6. 

050.488(497.11 Јагодина)
УЗДАНИЦА”2003”(049.32) COBISS.
SR-ID 524042133

123
ЈАГЛИЧИЋ, Весна 
 *** [Ти остајеш тамо где ја ...] / 
Весна Јагличић // Год. 1, бр. 1 (2003), 
стр. 68. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524047765

124
ЈАНАРИС, Христо 
 „Позитивно” знање и метафизика 
/ Христо Јанарис; [са грчког превео 
Станимир Јакшић]. - Текст представља 
прво поглавље књиге Азбучник вере, 
Беседа, Нови Сад, 2000 // Год. 1, бр. 1 
(2003), стр. 53–55. 
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COBISS.SR-ID 524045973
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ЈАНАРИС, Христо
 Проблем Бога / Христо Јанарис; 
[са грчког превео Станимир Јакшић]. 
- Поглавље из књиге Азбучник вере, (II 
наставак), Беседа, Нови Сад, 2000 // 
Год. 2, бр. 2 (2005), стр. 46–50. 

271.2–1 
COBISS.SR-ID 524059029

126
ЈАНИЋИЈЕВИЋ, Марко М. 
 Језик и сепаратизам у светлу 
референтних података / Марко 
М. Јанићијевић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 174–175. - 
Апстракт; Summary // Год. 12, бр. 1 
(2015), стр. 167–176. 

81'26:323.1 
81'27:316.7 
COBISS.SR-ID 215488524

127
ЈАЊИЋ, Марина С. 
 До писмености с лакоћом / 
Марина С. Јањић. - Приказ књиге: 
Милорад Дешић: Правопис српског 
језика, Београд, 2015 // Год. 13, бр. 1 
(2016), стр. 177–180. 

821.163.41.09 Дешић М. 
811.163.41’35(049.32) 
COBISS.SR-ID 523222677

128
ЈАЊИЋ, Марина С.
 О настави српског језика и 
књижевности - великом методичком 
подухвату / Марина Јањић. - Приказ 
књиге: Стана Смиљковић, Миомир 
Милинковић: Методика наставе 
српског језика и књижевности, Врање, 
2008 // Год. 4, бр. 2 (2007), стр. 191–
196. 

371.3::811.163.41(049.32) 
371.3::821.163.41(049.32) 
COBISS.SR-ID 514984085

129
ЈАЊИЋ, Марина С.
 Свеобухватни истраживачки 
приступ / Марина Јањић. - Приказ 
књиге: Миомир Милинковић: Страни 
писци за децу и младе, Чачак, 2006 // 
Год. 4, бр. 1 (2007), стр. 162–164. 

821–93.09 Милинковић М.(049.32) 
COBISS.SR-ID 514974869

130
ЈАЊИЋ, Марина С.
 Теоријске основе културе говора 
/ Марина Јањић. - Граф. прикази. - 
Библиографија: стр. 31. - Апстракт; 
Résumé // Год. 4, бр. 2 (2007), стр. 
24–31. 
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81’2 
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ЈЕВТИЋ, Бисера С.
 Утицај агенаса социјализације на 
школско постигнуће ученика / Бисера 
С. Јевтић. - Табеле. - Библиографија: 
стр. 77–78. - Апстракт; Summary // 
Год. 13, бр. 2 (2016), стр. 63–79. 

37.035–057.874 
316.624–057.874 
159.92–057.874 
COBISS.SR-ID 228262412

132
ЈЕВТОВИЋ, Бојана Р.
 Стилистика и поетика наслова 
у збирци прича Башта сљезове боје 
Бранка Ћопића / Бојана Р. Јевтовић. - 
Табеле. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 59–60. - Апстракт; Summary // 
Год. 9, бр. 1 (2012), стр. 45–60. 

821.163.41–32.09 Ћопић Б. 
COBISS.SR-ID 192069900

133
ЈЕЛИЋ, Маријан 
 Напомене о обради запете и 
наводника у измењеном и допуњеном 
издању Правописа / Маријан Ј. 
Јелић. - Приказ књиге: Пешикан М., 
Јерковић Ј., Пижурица М.: Правопис 
српског језика, измењено и допуњено 
издање, Нови Сад, 2010. - Напомене и 
библиографске референце уз текст // 
Год. 9, бр. 1 (2012), стр. 331–334. 

811.163.41’35(036.057.871)(049.32) 
COBISS.SR-ID 192088588

134
ЈЕЛИЋ, Маријан
 Неколико језичких напомена 
о Закону о високом образовању / 
Маријан Јелић. - Апстракт; Summary 
// Год. 6, бр. 2 (2009), стр. 239–240. 

81’276.6:37 
COBISS.SR-ID 171641612

135
ЈЕЛИЋ, Маријан
 Српски језик као нематерњи 
– од основног до универзитетског 
образовања / Маријан Јелић. - 
Библиографија: стр. 154. - Апстракт; 
Résumé // Год. 5, бр. 2 (2008), стр. 
151–154. 

371.3::811.163.41 
COBISS.SR-ID 154148620

136
ЈЕРОТИЈЕВИЋ Тишма, Даница М. 
 Serbian EFL Learners’ Views on 
L2 Pronunciation Difficulties / Danica 
M. Jerotijević Tišma. - Graf. prikazi. 
- Napomene i bibliografske reference 
uz tekst. - Bibliografija: str. 27–28. 
- Abstract; Rezime // God. 13, br. 1 
(2016), str. 17–29. 

81’243 
811.111’355(497.11) 
COBISS.SR-ID 224491276
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ЈОВАНОВИЋ Симић, Јелена Р.
 Инструктивни стил 
фармацеутских упутстава / Јелена 
Р. Јовановић Симић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 26. - Апстракт; 
Summary // Год. 11, бр. 1 (2014), стр. 
11–27. 

811.163.41’38 
811.163.41’276.6:61 
COBISS.SR-ID 208613388

138
ЈОВАНОВИЋ Симић, Јелена Р. 
 Интервју као новинарска 
врста / Јовановић Симић Р. Јелена. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
21–22. - Апстракт; Summary // Год. 9, 
бр. 2 (2012), стр. 7–22. 

070.4:808.56 
COBISS.SR-ID 195332876

139
ЈОВАНОВИЋ Симић, Јелена Р. 
 Књижевна слика послератних 
политичких односа у Југославији као 
интерсоцијалних и интеркултуралних 
процеса / Јелена Р. Јовановић 
Симић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 24–25. - Апстракт; Summary // 
Год. 10, бр. 2 (2013), стр. 17–25. 

821.164.41–3.09 Ћосић Д. 
821.163.41–3.09 Ћопић Б. 
COBISS.SR-ID 203713804

140
ЈОВАНОВИЋ Симић, Јелена Р. 
 Нека питања теорије о 
пословицама / Јелена Р. Јовановић 
Симић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 44–46. - Апстракт; Summary // 
Год. 8, бр. 2 (2011), стр. 25–47. 

821.163.41–84:398]:81’367.7 
821.163.41–84:398]:81’38 
821.163.41.09–84:398 
COBISS.SR-ID 188137740

141
ЈОВАНОВИЋ Симић, Јелена Р.
 О експресивним стилизацијским 
средствима у Дучићевом есејистичком 
стилу / Јелена Јовановић. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 30–31. - 
Апстракт; Zusammenfassung // Год. 5, 
бр. 1 (2008), стр. 18–31. 

821.163.41–4.08 Дучић Ј. 
COBISS.SR-ID 153981964

142
ЈОВАНОВИЋ Симић, Јелена Р. 
 О неким глаголима вербалних 
радњи / Јелена Р. Јовановић Симић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 17. - Апстракт; Summary // Год. 
12, бр. 2 (2015), стр. 7–18. 
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ЈОВАНОВИЋ Симић, Јелена Р. 
 О песничком поређењу / Јелена 
Р. Јовановић Симић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 21. - Апстракт; 
Summary // Год. 8, бр. 1 (2011), стр. 
7–21. 

82.09–1:81’38 
82.09–1 
COBISS.SR-ID 184492044

144
ЈОВАНОВИЋ Симић, Јелена Р. 
 О унутарисказним и 
међуисказним односима у поетском 
вербативу романа Кукавичја пилад 
Лабуда Драгића / Јелена Р. Јовановић 
Симић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 70–71 Апстракт; Summary // Год. 
14, бр. 2 (2017), стр. 43–72. 

821.163.41–31.08 Драгић Л. 
COBISS.SR-ID 252199436

145
ЈОВАНОВИЋ Симић, Јелена Р.
 Облици именских речи уз бројеве 
„два”, „оба”, „три” и „четири” у 
српском језику / Јелена Јовановић. - 
Напомене и библиографске рефренце 
уз текст. - Библиографија: стр. 32. - 
Апстракт; Zusammenfassung // Год. 6, 
бр. 1 (2009), стр. 20–32. 

811.163.41’366.532 
811.163.41’367 
COBISS.SR-ID 167145228

146
ЈОВАНОВИЋ Симић, Јелена Р. 
 Облици именских речи уз 
бројеве ’два’, ’оба’, ’три’ и ’четири’ у 
српском језику / Јелена Јовановић 
Симић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр.19. - Апстракт; Zusammenfassung 
// Год. 7, бр. 2 (2010), стр. 7–20. 

811.163.41’367.627 
811.163.41’367.4 
COBISS.SR-ID 180239116

147
ЈОВАНОВИЋ Симић, Јелена Р.
 Хумане поруке (српских) 
народних пословица / Јелена Р. 
Јовановић Симић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 20. - Апстракт; 
Summary // Год. 11, бр. 2 (2014), стр. 
7–20. 

821.163.41.08–84:398 
811.163.41’37 
COBISS.SR-ID 212026892

148
ЈОВАНОВИЋ, Бранко
 Реч на обележавању дана 
Учитељског факултета у Јагодини, 
13.12.2004. / Бранко Јовановић // Год. 
2, бр. 2 (2005), стр. 5–8. 
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ЈОВАНОВИЋ, Весна Х. 
 Ставови васпитача о 
способностима дечијег креативног 
изражавања у ликовним активностима 
/ Весна Х. Јовановић. - Табеле. 
- Библиографија: стр. 171–172. - 
Апстракт; Abstract // Год. 13, бр. 2 
(2016), стр. 161–173. 

37.036–053.4:73 
COBISS.SR-ID 228266252

150
ЈОВАНОВИЋ, Виолета П. 
 Антологија савремене српске 
приповетке: приредио проф. др 
Тиодор Росић, Прима, Горњи 
Милановац, 2017, 144 стр. / Виолета 
П. Јовановић // Год. 14, бр. 1 (2017), 
стр. 221–223. 

821.163.41–32.09(082.2)(049.32) 
COBISS.SR-ID 238338572

151
ЈОВАНОВИЋ, Виолета П.
 Лирски приповедачки стил 
Антонија Исаковића / Виолета 
Јовановић. - Напомене и 
библиографске референце ус текст. 
- Библиографија: 94–95. - Апстракт; 
Summary // Год. 3, бр. 1/2 (2006), стр. 
88–95. 

821.163.41–32.08 Исаковић А. 
COBISS.SR-ID 177175052

152
ЈОВАНОВИЋ, Виолета П.
 Поетика детаља у методичкој 
интерпретацији Велике деце Антонија 
Исаковића / Виолета П. Јовановић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 56. - Апстракт; Резюме // Год. 7, 
бр. 1 (2010), стр. 49–57. 

821.163.41–32.09 Исаковић А. 
371.3::821.163.41 
COBISS.SR-ID 175683596

153
ЈОВАНОВИЋ, Виолета П. 
 Полифонијски тип уметничког 
мишљења у делу Велика деца 
Антонија Исаковића / Виолета 
Јовановић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 87. - Апстракт; 
Summary // Год. 4, бр. 1 (2007), стр. 
80–87. 

821.163.41–32.09 Исаковић А. 
COBISS.SR-ID 514967957

154
ЈОВАНОВИЋ, Ивана Р. 
 О неким лингвистичким и 
социокултуролошким аспектима 
проучавања новинске информације: 
(на примеру анализе новинског 
фељтона) / Ивана Р. Јовановић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 56–58. - Апстракт; Summary // 
Год. 14, бр. 1 (2017), стр. 43–59. 

81´27:070.4 
COBISS.SR-ID 238330636
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ЈОВАНОВИЋ, Јелена
 О Глишићевом хумористичком 
стилу / Јелена Јовановић. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 62–63. - 
Апстракт; Zusammenfassung // Год. 5, 
бр. 2 (2008), стр. 41–63. 

821.163.41–7.09 Глишић М. 
COBISS.SR-ID 154131468

156
ЈОВАНОВИЋ, Јелена
 О прагмемској експресивности 
/ Јелена Јовановић. - Напомене 
и библиографске референце ус 
текст. - Библиографија: стр. 66–67. - 
Апстракт; Summary // Год. 3, бр. 1/2 
(2006), стр. 52–67. 

811.163.41’367 
COBISS.SR-ID 177174028

157
ЈОВАНОВИЋ, Јелена
 О сликовитом поређењу: 
његовим синтаксичким и стилским 
особеностима / Јелена Јовановић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 22. - Апстракт; Summary // Год. 4, 
бр. 2 (2007), стр. 7–23. 

821.163.41–84:398]:81’367 
811.163.41’367 
COBISS.SR-ID 520488340

158
ЈОВАНОВИЋ, Јелена
 Пословичке конструкције са 
прилогом ’колико’ и заменицом 
’колик(и)’ / Јелена Јовановић. 
- Библиографија: стр. 58–59. - 
Апстракт; Summary // Год. 4, бр. 1 
(2007), стр. 52–59. 

821.163.41–84:398]:81’367.7 
811.163.41’367 
COBISS.SR-ID 520488084

159
ЈОВАНОВИЋ, Јелена 
 Стилска анализа приповетке 
„Непостојећа бакица” Бранка Ћопића 
/ Јелена Р. Јовановић. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 32–33. 
- Апстракт; Summary // Год. 7, бр. 1 
(2010), стр. 19–33. 

821.163.41–32.09 Ћопић Б. 
COBISS.SR-ID 175682572

160
ЈОВАНОВИЋ, Маја П. 
 Стратегије и мотивација у учењу 
страног језика / Маја П. Јовановић. - 
Граф. прикази. - Библиографија: стр. 
178. - Апстракт; Summary // Год. 6, бр. 
2 (2009), стр. 167–179. 

159.953.5.072–057.874 
159.947.5.072–057.874 
371.3::811 
COBISS.SR-ID 171638028
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161
ЈОВАНОВИЋ, Мишко Р. 
 Улога музеја у процесу 
упознавања ученика са прошлошћу / 
Мишко Р. Јовановић. - Граф. прикази, 
табеле. - Библиографија: стр. 209. - 
Апстракт; Summary // Год. 6, бр. 2 
(2009), стр. 191–210. 

069.12 
371.3::3/5 
COBISS.SR-ID 171639052

162
ЈОВАНОВИЋ, Слободан Д. 
 Књижевни текстови као 
лексичка подлога у настави енглеског 
језика / Слободан Д. Јовановић. 
- Библиографија: стр. 140–141. - 
Апстракт; Summary // Год. 4, бр. 2 
(2007), стр. 131–141. 

371.3::811.111 
COBISS.SR-ID 514982549

163
ЈОВАНОВИЋ, Слободан Д.
 Порекло енглеских речи као 
чинилац у усвајању и ширењу 
вокабулара / Слободан Д. Јовановић. 
- Табеле. - Апстракт; Summary. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 60–61 // Год. 6, бр. 1 (2009), стр. 
52–61. 

811.111’373.6 
811.111’374 
COBISS.SR-ID 167149580

164
ЈОСИЈЕВИЋ, Јелена М. 
 Ново тумачење збирних именица 
у енглеском језику / Јелена М. 
Јосијевић. - Табеле. - Библиографија: 
стр. 156–157. - Апстракт; Summary // 
Год. 12, бр. 2 (2015), стр. 147–158. 

811.111´367.622.21 
COBISS.SR-ID 219984396

165
ЈОСИЈЕВИЋ, Јелена М.
 Регуларизација неправилних 
глагола у савременом енглеском 
језику / Јелена М. Јосијевић. - 
Табеле. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 152–154. - Апстракт; Summary // 
Год. 11, бр. 2 (2014), стр. 147–154. 

811.111’367.625 
COBISS.SR-ID 212045068

166
ЈОЦИЋ, Зорица Ж. 
 Нека страна искуства о 
проблемској настави граматике / 
Зорица Јоцић. - Библиографија: стр. 
180–181. - Апстракт; Summary // Год. 
6, бр. 1 (2009), стр. 171–181. 

371.315.7 
371.3::81’36 
COBISS.SR-ID 167156492

167
ЈОЦИЋ, Зорица Ж.
 О мотивацији за учење граматике 
кроз облике наставног рада / Зорица 
Ж. Јоцић. - Библиографија: стр. 40. 
- Апстракт; Summary // Год. 7, бр. 2 
(2010), стр. 33–42. 

371.3::811.163.41’36 
COBISS.SR-ID 180242700
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168
ЈОЦИЋ, Зорица Ж.
 Од лингвометодичког текста 
до квалитетне наставе граматике / 
Зорица Ж. Јоцић. - Библиографија: 
стр. 21. - Апстракт; Summary // Год. 8, 
бр. 1 (2011), стр. 23–30. 

371.3::811.163.41’36 
COBISS.SR-ID 184492300

169
КАРАВЕСОВИЋ, Дејан М. 
 Временски односи нефинитних 
облика као глаголских комплемената 
у енглеском и њихових српских 
преводних еквивалената / Дејан 
М. Каравесовић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 173–174. - 
Апстракт; Summary // Год. 7, бр. 2 
(2010), стр. 163–174. 

811.111’367.625.4 
811.163.41’367.625.4 
811.111:811.163.41 
COBISS.SR-ID 180262924

170
КАРАВИДИЋ, Славко О. 
 Високо образовање у 
Републици Србији и његово 
укључивање у савремена образовна 
друштва / Славко О. Каравидић, 
Марија Чукановић Каравидић. - 
Библиографија: стр. 250. - Апстракт; 
Summary // Год. 8, бр. 2 (2011), стр. 
237–251. 

378.014.3(497.11) 
COBISS.SR-ID 188148748

171
КАРАВИДИЋ, Славко О.
 Наука и образовање у контексту 
друштвено-економског развоја 
Републике Србије / Славко О. 
Каравидић, Марија С. Чукановић 
Каравидић, Марко Филиповић. 
- Граф. прикази. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 133–134. - 
Апстракт; Summary // Год. 9, бр. 2 
(2012), стр. 117–134. 

37.014.5(497.11) 
COBISS.SR-ID 195343116

172
КАРАВИДИЋ, Славко О. 
 Регионализација и 
децентрализација образовања у 
Србији: тренутно стање и могуће 
смернице / Славко О. Каравидић, 
Марија С. Чукановић-Каравидић. - 
Граф. прикази. - Библиографија: стр. 
236. - Апстракт; Summary // Год. 6, бр. 
2 (2009), стр. 229–237. 

37.014.3(497.11) 
005.5:37(497.11) 
COBISS.SR-ID 171641356

173
КАРАВИДИЋ, Славко О.
 Школа по мери будућности / 
Славко О. Каравидић. - Апстракт; 
Summary // Год. 6, бр. 1 (2009), стр. 
245–249. 

371.014.3(100) 
COBISS.SR-ID 167164684
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174
КЉОСОВ, Анатолиј Алексејевич
 Откуд су се појавили Словени 
и „Индоевропљани”? Одговор 
даје ДНК-генеалогија / Анатолиј 
Кљосов; са руског превела Сава 
Росић. - Библиографија: стр. 83–85. 
- Апстракт; Summary // Год. 7, бр. 2 
(2010), стр. 59–86. 

575.113.1:572.9(=16) 
94(367) 
COBISS.SR-ID 180246028

175
КНЕЖЕВИЋ, Саша
 Деконструкција фолклорних 
мотива у збирци У царству 
лептирова и медведа Бранка Ћопића 
/ Саша Кнежевић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 79. - Апстракт; 
Summary // Год. 6, бр. 2 (2009), стр. 
73–81. 

821.163.41–93–32.09 Ћопић Б. 
COBISS.SR-ID 171630092

176
КНЕЖЕВИЋ, Саша
 Чудесно царство Бранка Ћопића 
/ Саша Кнежевић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 60. - Апстракт; 
Summary // Год. 5, бр. 1 (2008), стр. 
54–60. 

821.163.41–93–32.09 Ћопић Б. 
COBISS.SR-ID 153987596

177
КНЕЖЕВИЋ-Флорић, Оливера Ч. 
 Педагошко лидерство у 
функцији развоја васпитно-образовне 
институције / Оливера Ч. Кнежевић-
Флорић, Слађана Н. Зуковић, Стефан 
Р. Нинковић. - Библиографија: стр. 
128–129. - Апстракт; Summary // Год. 
12, бр. 2 (2015), стр. 117–130. 

371.1:005.322 
371.13:005.73 
COBISS.SR-ID 219983116

178
КОВАЧ, Анђелка М. 
 Клавирска музика у наставним 
програмима музичке културе за млађе 
разреде основне школе / Анђелка 
М. Ковач, Биљана М. Павловић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 140–141. - Апстракт; Summary // 
Год. 13, бр. 1 (2016), стр. 127–142. 

371.3::78 
373.31.214(497.11) 
COBISS.SR-ID 224494860

179
КОВАЧЕВИЋ, Милош М. 
 Језичко осавремењивање текстова 
/ Милош Ковачевић. - Приказ књиге: 
Тиодор Росић: Метод напоредног 
текстуалног представљања, Јагодина, 
2009 // Год. 6, бр. 1 (2009), стр. 223–
224. 

821.163.41.09 Росић Т. 
821.163.41.09–342:398]:81(049.32) 
371.3::821.163.41 
COBISS.SR-ID 167158540
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180
КОВАЧЕВИЋ, Милош М.
 „Превирања” у структури 
српскога књижевног језика / Милош 
М. Ковачевић. - Приказ књиге: 
Марина Јањић и Илијана Чутура: 
Простор, време, друштво – сусрети у 
језику, Јагодина, 2012 // Год. 9, бр. 2 
(2012), стр. 247–250. 

811.163.41’282.2(082)](049.32) 
811.163.41’373(082)](049.32) 
COBISS.SR-ID 195351308

181
КОВАЧЕВИЋ, Милош М.
 Специфични поступци 
пререгистрације у роману Кукавичја 
пилад Лабуда Драгића / Милош 
М. Ковачевић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 40. - Апстракт; 
Summary // Год. 14, бр. 2 (2017), стр. 
25–41. 

821.163.41–31.08 Драгић Л. 
COBISS.SR-ID 252195852

182
КОВАЧЕВИЋ, Милош М. 
 Српска политичка припомоћ 
промоцији тзв. „босанског језика” / 
Милош М. Ковачевић. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 73–75. - 
Апстракт; Summary // Год. 12, бр. 1 
(2015), стр. 63–76. 

81’272(497.11) 
COBISS.SR-ID 215484684

183
КОВАЧЕВИЋ, Милош М. 
 Српски као већински и мањински 
језик у Србији / Милош Ковачевић. 
- Напомене и библиографске 
референце ус текст. - Библиографија: 
стр. 14. - Апстракт; Summary // Год. 3, 
бр. 1/2 (2006), стр. 9–15. 

811.163.41’27 
COBISS.SR-ID 177172748

184
КОВАЧЕВИЋ, Милош М.
 Филолошка виђења идентитета 
српског језика и културе као 
интелектуални апел за шире 
друштвено деловање / Милош М. 
Ковачевић // Год. 11, бр. 1 (2014), стр. 
5–8. 

811.163.41+821.163.41:005.745]
(049.32) 
COBISS.SR-ID 208611596

185
КОМНЕНОВИЋ, Милан С. 
 Значај школе за професионалну 
оријентацију ученика и њихово даље 
образовање / Милан С. Комненовић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 252–253. - Апстракт; Summary // 
Год. 13, бр. 2 (2016), стр. 239–253. 

37.048.4–057.874 
COBISS.SR-ID 228272652
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186
КОНСТАНТИНОВИЋ, Радивоје
 Књига о санскриту / Радивоје 
Константиновић. - Приказ књиге: 
Момир Никић: Увод у санскрит, 
Београд, 2008 // Год. 6, бр. 1 (2009), 
стр. 221–222. 

821.163.41.09 Никић М. 
811.211’36(049.32) 
COBISS.SR-ID 167158284

187
КОПАС-Вукашиновић, Емина М. 
 Могућности иновирања 
наставног процеса у систему 
универзитетског образовања / Емина 
М. Копас-Вукашиновић. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 14–15. - 
Апстракт; Summary // Год. 14, бр. 1 
(2017), стр. 7–15. 

378.147 
378–057.175:005.61 
37.014.5:378 
COBISS.SR-ID 238325260

188
КОПАС-Вукашиновић, Емина М.
 Први предшколски програми у 
Србији као полазиште за савремене 
предшколске курикулуме / 
Емина М. Копас-Вукашиновић. 
- Библиографија: стр. 107–108. - 
Апстракт; Summary // Год. 10, бр. 2 
(2013), стр. 97–108. 

373.2(497.11)”18” 
COBISS.SR-ID 203720204

189
КОПАС-Вукашиновић, Емина М.
 Предшколски програми у 
Србији: развој и перспективе / Емина 
М. Копас-Вукашиновић. - Табеле. 
- Библиографија: стр. 136–137. - 
Апстракт; Abstract // Год. 8, бр. 2 
(2011), стр. 127–138. 

373.2(497.11)”18/20” 
COBISS.SR-ID 188143628

190
КОПАС-Вукашиновић, Емина М.
 Претпоставке квалитетне 
сарадње студената и универзитетских 
наставника / Емина М. Копас-
Вукашиновић, Емилија Н. Лазаревић. 
- Табеле. - Библиографија: стр. 89. 
- Апстракт; Summary // Год. 11, бр. 2 
(2014), стр. 91–99. 

378.147(497.11)”2014” 
378–057.175(497.11)”2014” 
COBISS.SR-ID 212039692

191
КОПАС-Вукашиновић, Емина М. 
 Универзитетско образовање 
будућих васпитача као чинилац 
ефикасности процеса предшколског 
васпитања и образовања / Емина 
М. Копас-Вукашиновић. - Граф. 
прикази. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 142–144. - Апстракт; Summary // 
Год. 9, бр. 2 (2012), стр. 135–144. 

373.211.24 
371.134 
COBISS.SR-ID 195344652
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КОПАС-Вукашиновић, Емина М.
 Циљеви предшколског васпитања 
и образовања у Србији: традиционална 
и савремена одређења у јединству 
/ Емина М. Копас-Вукашиновић. - 
Табеле. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 92–93. - Апстракт; Summary // 
Год. 12, бр. 2 (2015), стр. 85–93. 

373.2(497.11)”20” 
373.2.014.5(497.11)”20” 
COBISS.SR-ID 219980044

193
КОСТИЋ, Љиљана
 О Вуку Стефановићу Караџићу 
у Успоменама Владана Ђорђевића 
/ Љиљана Костић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 149–150. - 
Апстракт; Резюме // Год. 5, бр. 2 
(2008), стр. 144–150. 

811.163.41–94.09Ђорђевић В.
COBISS.SR-ID 154147596

194
КОЦИЋ, Ана В. 
 Приказ италијанске заједнице 
у драми Тетовирана ружа Тенесија 
Вилијамса / Ана В. Коцић, Душан 
М. Стаменковић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 264–265. - 
Апстракт; Summary // Год. 9, бр. 1 
(2012), стр. 251–265. 

821.111(73)-2.09 Вилијамс Т. 
323.113(=131.1)(73) 
325.25(=131.1)(73) 
COBISS.SR-ID 192084492

195
КОЦИЋ, Ана С. 
 The Organisation of the L2 Mental 
Lexicon / Ana S. Kocić. - Bibliografija: 
str. 181–182. - Abstract; Резиме // God. 
7, br. 2 (2010), str. 175–185. 

81’23 
81’246.2 
COBISS.SR-ID 180263948

196
КРЊАИЋ-Цекић, Нада М. 
 Страни језици у Србији: на 
претечама БУ / Нада М. Крњаић-
Цекић. - Библиографија: стр. 131–132. 
- Апстракт; Zusammenfassung // Год. 
7, бр. 1 (2010), стр. 125–132. 

378.147::811.1/.9(497.11)”18” 
COBISS.SR-ID 175688204

197
ЛАЗАРЕВИЋ, Слободан
 Алхемичареве игре / Слободан 
М. Лазаревић. - Апстракт; Summary // 
Год. 7, бр. 1 (2010), стр. 91–101. 

763.04 
76.071.1:929 Кршић Б. 
COBISS.SR-ID 175685644

198
ЛАЗАРЕВИЋ, Слободан
 Корак иза огледала времена / 
Слободан Лазаревић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Апстракт; Résumé // Год. 5, бр. 1 
(2008), стр. 95–103. 

75.071.1:929 Петровић Г. 
COBISS.SR-ID 153989388
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199
ЛАЗАРЕВИЋ, Слободан
 Пут у средиште / Слободан 
Лазаревић. - Илуст. - Библиографија: 
стр. 51. - Апстракт; Summary // Год. 
11, бр. 1 (2014), стр. 47–51. 

75.071.1:929 Ђурић А. 
COBISS.SR-ID 208615436

200
ЛАЗИЋ, Радмила
 Судбина песниковања / Радмила 
Лазић // Год. 4, бр. 1 (2007), стр. 135–
136. 

82–14.09 
COBISS.SR-ID 514971285

201
ЛАИНОВИЋ, Цветко
 Жена / Цветко Лаиновић. -- Зајед. 
ств. насл.: Постојање Бога // Год. 3, бр. 
1/2 (2006), стр. 169–170. 

821.163.41–84 
COBISS.SR-ID 524070805

202
ЛАИНОВИЋ, Цветко
 Љубав / Цветко Лаиновић. - Зајед. 
ств. насл.: Постојање Бога // Год. 3, бр. 
1/2 (2006), стр. 170. 

821.163.41–84 
COBISS.SR-ID 524071061

203
ЛАИНОВИЋ, Цветко
 Моје стварање / Цветко 
Лаиновић. - Зајед. ств. насл.: 
Постојање Бога // Год. 3, бр. 1/2 
(2006), стр. 171. 

821.163.41–84 
COBISS.SR-ID 524071573

204
ЛАИНОВИЋ, Цветко
 Постојање Бога / Цветко 
Лаиновић. - Зајед. ств. насл.: 
Постојање Бога // Год. 3, бр. 1/2 
(2006), стр. 171. 

821.163.41–84 
COBISS.SR-ID 524071829

205
ЛАИНОВИЋ, Цветко
 Принцип уметности / Цветко 
Лаиновић. - Зајед. ств. насл.: 
Постојање Бога // Год. 3, бр. 1/2 
(2006), стр. 170–171. 

821.163.41–84 
COBISS.SR-ID 524071317

206
ЛАИНОВИЋ, Цветко
 Слика твоје будуће невоље / 
Цветко Лаиновић. - Зајед. ств. насл.: 
Постојање Бога // Год. 3, бр. 1/2 
(2006), стр. 169. 

821.163.41–84 
COBISS.SR-ID 177188364

207
ЛАКИЋЕВИЋ, Драган Б. 
 Језици Бановића Страхиње – 
идентитет епског јунака / Драган 
Б. Лакићевић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 100–101. - 
Апстракт; Summary // Год. 12, бр. 1 
(2015), стр. 95–101. 

821.163.41.08–13:398 
COBISS.SR-ID 215486220
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208
ЛАКИЋЕВИЋ, Драган Б.
 Уредник Топчидера / Драган 
Лакићевић // Год. 4, бр. 1 (2007), стр. 
137–140. 

821.163.41–32 
COBISS.SR-ID 514971541

209
ЛАКИЋЕВИЋ, Драган Б.
 Црне ноћи белогa лабуда: реч 
уредника / Драган Б. Лакићевић // 
Год. 14, бр. 2 (2017), стр. 5–8. 

821.163.41–31.09 Драгић Л. 
COBISS.SR-ID 524373397

210
ЛОМПАР, Мило Р.
 Маргиналије о српској културној 
политици / Мило Р. Ломпар. - 
Апстракт; Summary // Год. 12, бр. 1 
(2015), стр. 37–48. 

316.75(497.11) 
COBISS.SR-ID 215481868

211
ЛУКИЋ, Драган Ж. 
 Могућност примене програма 
ТЕТ (Teacher Effectiveness Training 
– „Како бити успешан наставник”) 
Томаса Гордона у интернатским 
условима, са практичним примерима 
/ Драган Ж. Лукић. - Илустр. - 
Библиографија: стр. 146–147. - 
Апстракт; Summary // Год. 7, бр. 1 
(2010), стр. 133–148. 

37.064.2 
37.018.32 
COBISS.SR-ID 175688716

212
ЛУКОВАЦ, Миа М.
 Примена нових медија у 
настави ликовне културе: предности 
и искушења / Миа М. Луковац. - 
Илустр. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 246. - Апстракт; Summary // Год. 
10, бр. 1 (2013), стр. 233–246. 

371.3::73/76 
72/75:004.738.5 
COBISS.SR-ID 199422988

213
ЛУКОВАЦ, Миа М. 
 Семиолошко читање слике Пола 
Клеа „Highroads and by-roads” / Миа 
М. Луковац. - Илустр. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - 
Библиографија 189–190. - Апстракт; 
Summary // Год. 9, бр. 1 (2012), стр. 
179–190. 

75.01:801.73 
75.071.1 Кле П.
COBISS.SR-ID 192080908

214
МАЈКОВА, Валентина П. 
 Этимология слова Славяне / 
Валентина П. Майкова. - Резюме; 
Резиме. - Библиографија: стр. 17 // 
Год. 5, бр. 1 (2008), стр. 14–17. 

811.163.41’373.6 
811.161.1’373.6 
811.163.41:811.161.1 
COBISS.SR-ID 153981196
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215
МАКСИМОВИЋ, Јелена
 Огледи из српске синтаксе / 
Јелена Максимовић. - Приказ књиге: 
Милош Ковачевић: Огледи из српске 
синтаксе, [Београд], 2009 // Год. 6, бр. 
2 (2009), стр. 213–217. 

821.163.41.09 Ковачевић М. 
811.163.41’367(049.32) 
COBISS.SR-ID 171639820

216
МАКСИМОВИЋ, Јелена
 Фотографија као средство 
визуелног кода у новинској вести 
/ Јелена Максимовић. - Табеле. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 111. - Апстракт; Summary // Год. 
6, бр. 2 (2009), стр. 101–111. 

77.044:070 
COBISS.SR-ID 171632652

217
МАКСИМОВИЋ, Јелена Ж.
 Акциона истраживања 
и глобализација у функцији 
целоживотног учења / Јелена Ж. 
Максимовић, Горица Р. Лукић. 
- Библиографија: стр. 175–177. - 
Апстракт; Abstract // Год. 9, бр. 1 
(2012), стр. 167–177. 

37.018.48 
COBISS.SR-ID 192073228

218
МАНОЈЛОВИЋ, Нина Ж. 
 Perception of Definite Article Use 
by the Learners Whose L1 is Serbian / 
Nina Ž. Manojlović, Milica M. Kočović. 
- Tabele. -Napomene i bibliografske 
reference uz tekst. - Bibliografija: str. 
82. - Abstract; Резиме // God. 10, br. 2 
(2013), str. 71–83. 

811.111’367.632 
371.3::811.111(497.11) 
81’243(497.11) 
COBISS.SR-ID 203718156

219
МАРИНКОВИЋ, Љубинка 
 Вечита антонимија / Љубинка 
Маринковић // Год. 1, бр. 1 (2003), 
стр. 69. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524048277

220
МАКСИМОВИЋ, Јелена
 Цветићи / Љубинка Маринковић 
// Год. 1, бр. 1 (2003), стр. 64–66. 

821.163.41–32 
COBISS.SR-ID 524046997

221
МАРИНКОВИЋ, Никола З.
 Моћ, модерност и обликовање 
историје у роману Кукавичја 
пилад Лабуда Драгића / Никола 
З. Маринковић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. 127. - Апстракт; 
Summary // Год. 14, бр. 2 (2017), стр. 
119–128. 

821.163.41–31.09 Драгић Л.. 
821.09–311.6 
COBISS.SR-ID 252204044
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222
МАРЈАНОВИЋ, Милица Љ. 
 Мотивисаност једног типа 
зоонима у српском језику / Милица 
Љ. Марјановић, Наташа М. Марковић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 46–47. - Апстракт; Summary // 
Год. 7, бр. 1 (2010), стр. 35–47. 

811.163.41’373.22:598.2 
COBISS.SR-ID 175682828

223
МАРКОВИЋ, Живорад М. 
 Апсолутно и активно време 
часа физичког васпитања / Живорад 
М. Марковић. - Граф. прикази 
// Библиографија: стр. 89–90. - 
Апстракт; Abstract // Год. 8, бр. 1 
(2011), стр. 81–91. 

371.3::796 
COBISS.SR-ID 184496396

224
МАРКОВИЋ, Живорад М.
 Ефекти корективне гимнастике 
на редовним часовима физичког 
васпитања / Живорад М. Марковић, 
Зоран Р. Богдановић, Ђорђе Б. 
Косанић. - Табеле. - Библиографија: 
стр. 69. - Апстракт; Abstract // Год. 10, 
бр. 2 (2013), стр. 63–70. 

371.3::796 
616.711–007.5 
COBISS.SR-ID 203716876

225
МАРКОВИЋ, Живорад М.
 Примена трим стаза и трим 
полигона у настави физичког 
васпитања / Живорад М. Марковић. - 
Илустр. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 152–153. - Апстракт; Summary // 
Год. 13, бр. 1 (2016), стр. 143–154. 

371.3::796 
796.093.3 
COBISS.SR-ID 224495628

226
МАРКОВИЋ, Живорад М.
 Утицај гимнастике, елементарних 
игара и спортских игара на ефективно 
време вежбања / Живорад М. 
Марковић. - Граф. прикази, табеле. - 
Библиографија: стр. 109. - Апстракт; 
Summary // Год. 11, бр. 2 (2014), стр. 
101–110. 

371.3::796(497.11)”2014” 
COBISS.SR-ID 212040972

227
МАРКОВИЋ, Живорад М.
 Утицај два начина планирања 
наставе физичког васпитања на 
антропометријске карактеристике 
ученика / Живорад М. Марковић, 
Илиян Ј. Илчев, Горан В. Шекељић. 
- Граф. прикази, табеле. - Напомене 
и библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 109. - Апстракт; 
Summary // Год. 7, бр. 1 (2010), стр. 
103–110. 

371.3::796]:572.087 
COBISS.SR-ID 175686668
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228
МАРКОВИЋ, Живорад М.
 Утицај наставе физичког 
васпитања на формирање ученичких 
ставова / Живорад Марковић, Георгије 
Георгијев, Зоран Богдановић. - Граф. 
прикази, табеле. - Библиографија: стр. 
153–155. - Апстракт; Summary // Год. 
6, бр. 1 (2009), стр. 145–155. 

316.644–057.87:796 
371.3::796 
COBISS.SR-ID 167155724

229
МАРКОВИЋ, Живорад М.
 Утицај целодневног 
и полудневног боравка на 
антропометријске карактеристике 
и моторичке способности деце 
предшколског узраста / Живорад 
Марковић. – Табеле, граф. прикази. 
- Библиографија: стр. 116–117. - 
Апстракт; Summary // Год. 5, бр. 1 
(2008), стр. 104–117. 

796.012.1–053.4 
371.3::796–028.31 
COBISS.SR-ID 153991180

230
МАРКОВИЋ, Нина Б. 
 Постмодернистичка 
светлост у бунару прошлости 
(истина прошлости и човека у 
историји у роману Судбина и 
коментари Радослава Петковића) 
/ Нина Б. Марковић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 193–194. - 
Апстракт; Summary // Год. 14, бр. 1 
(2017), стр. 181–195. 

821.163.41–31.09 Петковић Р. 
COBISS.SR-ID 238337548

231
МАРКОВИЋ, Нина Б.
 Прича о судару Истока и 
Запада (имаголошки аспекти 
Травничке хронике Иве Андрића) / 
Нина Б. Марковић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 139–140. - 
Апстракт; Summary // Год. 10, бр. 2 
(2013), стр. 125–140. 

821.163.41–31.09 Андрић И. 
COBISS.SR-ID 203916556

232
МАРКОВИЋ, Нина Б.
 Тајна приче понорнице (о 
обликовању наратива у роману 
На Дрини ћуприја Иве Андрића) 
/ Нина Б. Марковић. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 80–81. - 
Апстракт; Summary // Год. 11, бр. 2 
(2014), стр. 69–82. 

821.163.41–31.09 Андрић И. 
COBISS.SR-ID 212038668

233
МАРКОВИЋ, Снежана П. 
 Истраживачки задаци у 
интерпретацији народних песама 
и прича у разредној настави / 
Снежана П. Марковић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. 108. - Апстракт; 
Summary // Год. 11, бр. 1 (2014), стр. 
97–109. 

371.3::821.163.41 
COBISS.SR-ID 208618252
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234
МАРКОВИЋ, Снежана П.
 Најбоља учитељска школа на 
Балкану / Снежана Марковић // Год. 
1, бр. 1 (2003), стр. 57–58. 

377.8(497.11 Јагодина) 
929:37 Ђекић Д. 
COBISS.SR-ID 524046229

235
МАЦУРА-Миловановић, Сунчица
 Специфични проблеми у 
образовању ромске деце / Сунчица 
Мацура-Миловановић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. 184. – Résumé // 
Год. 5, бр. 2 (2008), стр. 177–185. 

376.74(=214.58)(497.11) 
COBISS.SR-ID 154150668

236
МЕРИ, Мати 
 New requirements for professional 
teachers and for teacher education 
/ Matti Meri. - Graf. prikazi. - 
Bibliografija: str. 52–53. – Резиме // 
God. 4, br. 2 (2007), str. 47–53. 

371.13/.14:377.8 
COBISS.SR-ID 514978197

237
МЕРИ, Мати
 Research of Teacher Competences 
in Finland and Serbia Within Tempus 
Project Curriculum Reform in Teacher 
Education / Matti Meri, Vladimir 
R. Stanojević, Ivana R. Ćirković-
Miladinović. - Graf. prikazi. - Napomene 
i bibliografske reference uz tekst. - 
Bibliografija: str. 231. - Abstract; Резиме 
// God. 7, br. 2 (2010), str. 221–232. 

371.13/.14 
COBISS.SR-ID 180274444

238
МЕРИ, Мати
 Учитељ постмодернистичког доба 
– будући изазови учитељске професије 
/ Мати Мери, Кристина Волмари; 
превела [сa енглеског] Вера Савић // 
Год. 3, бр. 1/2 (2006), стр. 201–203. 

371.13 
COBISS.SR-ID 177228556

239
МИЛАНОВИЋ, Александар М. 
 Идентитет српског књижевног 
језика кроз историју / Александар 
М. Милановић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 61–62. - 
Апстракт; Summary // Год. 12, бр. 1 
(2015), стр. 55–62. 

811.163.41–26(091) 
COBISS.SR-ID 215483916

240
МИЛАНОВИЋ, Александар М.
 Лексички слојеви у роману 
Кукавичја пилад Лабуда Драгића / 
Александар М. Милановић. - Напомене 
и библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 80. - Апстракт; 
Summary // Год. 14, бр. 2 (2017), стр. 
73–81. 

821.163.41–31.08 Драгић Л.. 
811.163.41’373 
COBISS.SR-ID 252200204
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241
МИЛАНОВИЋ, Александар М.
 Моћ и домети интегралног 
лингвостилистичког приступа: 
поводом књиге Лингвостилистика 
књижевног текста Милоша 
Ковачевића / Александар Милановић 
// Год. 10, бр. 1 (2013), стр. 73–77. 

821.163.41.09 Ковачевић М. 
811.163.41’38(049.32) 
821.163.41.08 
COBISS.SR-ID 199405836

242
МИЛАНОВИЋ, Сандра Р. 
 Ефекти допунског методичког 
облика рада на развој антрополошких 
обележја школске деце / Сандра 
Р. Милановић. - Табеле. - 
Библиографија: стр. 160. - Апстракт; 
Summary // Год. 13, бр. 2 (2016), стр. 
149–160. 

371.3::796(497.11) 
796.012.1–057.874(497.11)”2012/2013” 
572.5–053.6(497.11) 
COBISS.SR-ID 228265740

243
МИЛАНОВИЋ, Сандра Р.
 Утицај елементарних игара 
на трансформацију моторичких 
способности ученика четвртих 
разреда основне школе / Сандра Р. 
Милановић. - Табеле, граф. прикази. 
- Библиографија: стр. 112–113. - 
Апстракт; Summary // Год. 9, бр. 2 
(2012), стр. 105–113. 

371.3::796 
796.012.1–057.874(497.11)”2010/2011” 
COBISS.SR-ID 195342092

244
МИЛАТОВИЋ, Вук
 Мерила стандардизације 
латиничног и ћириличног писма / Вук 
Милатовић. - Апстракт; Summary // 
Год. 5, бр. 1 (2008), стр. 7–13. 

003.349:006 
003.344:006 
COBISS.SR-ID 153976588

245
МИЛЕНКОВИЋ, Бранка Л. 
 (Не)стабилност стилова учења 
језика код студената на основним 
академским студијама / Бранка Л. 
Миленковић. - Табеле. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 164–165. - 
Апстракт; Summary // Год. 6, бр. 2 
(2009), стр. 155–165. 

159.953.5.072–057.875 
378.147::811.111(497.11) 
COBISS.SR-ID 171637516

246
МИЛЕНКОВИЋ, Весна В.
 Припрема за практично 
предавање – корелација (математика, 
ликовна и музичка култура) / Весна 
Миленковић; ментори: Александра 
Михајловић, Нада Милетић, Наташа 
Вукићевић. - Табеле, граф. прикази. 
У: Узданица. - ISSN 1451–673X. - Год. 
1, бр. 1 (2003), стр. 23–30. 

371.3::51 
371.3::73/76 
371.3::78 
COBISS.SR-ID 524043413
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247
МИЛЕНКОВИЋ, Слађана М. 
 Обрада нонсенсних песама 
Љубивоја Ршумовића у вртићу / 
Слађана М. Миленковић. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 115–116. 
- Апстракт; Summary // Год. 8, бр. 2 
(2011), стр. 107–116. 

821.163.41–14–93.09 Ршумовић Љ. 
373.2::821.163.41 
COBISS.SR-ID 188140300

248
МИЛЕНКОВИЋ, Слађана М.
 Песничка самосвест у поезији 
Блажа Конеског / Слађана М. 
Миленковић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. 173. - Апстракт; 
Summary // Год. 9, бр. 2 (2012), стр. 
159–174. 

821.163.3–14.09 Конески Б. 
COBISS.SR-ID 195345676

249
МИЛЕТИЋ, Мирко 
 О свакодневној, научној и 
уметничкој истини / Мирко Милетић 
// Год. 2, бр. 2 (2005), стр. 9–14. 

111.83:7.01 
111.83:001 
COBISS.SR-ID 524052117

250
МИЛЕТИЋ, Нада М. 
 Портрети светитеља у лозицама 
– порекло и развој мотива / Нада М. 
Милетић. - Слике. - Прилози: стр. 
151–160. - Библиографија: стр. 148–
149. - Апстракт; Summary // Год. 7, бр. 
2 (2010), стр. 139–160. 

7.033.2 
75.052.046 
COBISS.SR-ID 180262668

251
МИЛИНКОВИЋ, Миомир
 Игра и хумор – основна 
претпоставка интермедијалног 
карактера књижевности за 
децу / Миомир Милинковић. - 
Библиографија: стр. 53. - Апстракт; 
Summary // Год. 11, бр. 2 (2014), стр. 
47–54. 

82.09–93 
COBISS.SR-ID 212038156

252
МИЛИНКОВИЋ, Миомир
 Историја и мит у структури 
српске ауторске бајке / Миомир 
Милинковић. - Библиографија: стр. 
81. - Апстракт; Summary // Год. 9, бр. 
1 (2012), стр. 73–82. 

821.163.41–342.09 
COBISS.SR-ID 192070668
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253
МИЛИНКОВИЋ, Миомир
 Моћ игре, боје и звука у 
поезији Григора Витеза / Миомир 
Милинковић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 15–16. - 
Апстракт; Summary // Год. 10, бр. 2 
(2013), стр. 7–16. 

821.163.42–14.09 Витез Г. 
COBISS.SR-ID 203713548

254
МИЛИНКОВИЋ, Миомир
 Поетика фолклорне бајке / 
Миомир З. Милинковић. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 32–33. 
- Апстракт; Summary // Год. 9, бр. 2 
(2012), стр. 23–33. 

821.163.41.09–342:398 
COBISS.SR-ID 195333644

255
МИЛИНКОВИЋ, Миомир
 Усмена лирика Јужне 
Србије / Миомир Милинковић. - 
Библиографија: стр. 105. - Апстракт; 
Summary // Год. 8, бр. 2 (2011), стр. 
95–105. 

821.163.41.09–1:398]:81’367 
COBISS.SR-ID 188140044

256
МИЛИЋ, Ивана М.
 Мотивација ученика као 
предиспозиција успешне наставе 
музичке културе ученика млађих 
разреда основне школе / Ивана М. 
Милић. - Библиографија: стр. 188–
189. - Апстракт; Summary // Год. 6, бр. 
2 (2009), стр. 181–189. 

371.3::78 
159.947.5–057.874 
COBISS.SR-ID 171638540

257
МИЛИЋ, Ивана М. 
 Мотивација ученика као 
предиспозиција успешне наставе 
музичке културе ученика млађих 
разреда основне школе / Ивана М. 
Милић. - Библиографија: стр. 170. 
- Апстракт; Summary // Год. 7, бр. 1 
(2010), стр. 163–171. 

371.3::78 
159.947.5 
COBISS.SR-ID 175689740

258
МИЛИЋ, Ивана М.
 Сарадња породице и васпитно-
образовних установа / Ивана М. 
Милић. - Библиографија: стр. 300–
301. - Апстракт; Summary // Год. 9, бр. 
1 (2012), стр. 287–302. 

37.036:78 
37.064.1 
COBISS.SR-ID 192086028
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259
МИЛОВАНОВИЋ, Радмила
 Емпатичке компетенције будућих 
васпитача / Радмила Миловановић. - 
Граф. прикази. - Библиографија: стр. 
151–152. - Апстракт; Summary // Год. 
10, бр. 1 (2013), стр. 141–153. 

159.942.2.072(497.11)”2012” 
COBISS.SR-ID 199413772

260
МИЛОВАНОВИЋ, Радмила
 Примена Гешталт терапијских 
концепата у настави / Радмила 
Миловановић. - Библиографија: стр. 
195. Апстракт; Summary // Год. 5, бр. 
2 (2008), стр. 186–196. 

159.9.019.2 
37.02 
COBISS.SR-ID 154151180

261
МИЛОВАНОВИЋ, Радмила
 Социјалне компетенције и 
анксиозност кандидата за Педагошки 
факултет / Радмила Б. Миловановић. 
- Табеле. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 94–96. - Апстракт; Summary // 
Год. 13, бр. 2 (2016), стр. 81–96. 

371.15(497.11)”2015” 
159.942.072(497.11)”2015” 
COBISS.SR-ID 228263180

262
МИЛОВАНОВИЋ, Соња М. 
 Језичка структура и стилске 
одлике песме „Симонида” Милана 
Ракића / Соња М. Миловановић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 90. - Апстракт; Summary // Год. 7, 
бр. 1 (2010), стр. 79–90. 

821.163.41–14.08 Ракић М. 
COBISS.SR-ID 175685132

263
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Петар
 Научни порази хрватске 
филологије: поводом „Нове 
декларације” Хрватске академије 
знаности и умјетности / Петар 
Милосављевић. - Илустр. - 
Библиографија: стр. 38–39. - 
Апстракт; Summary // Год. 3, бр. 1/2 
(2006), стр. 16–40. 

811.163.41’26’27:34 
811.163.42’26’27:34 
COBISS.SR-ID 177173004

264
МИЛОШЕВИЋ, Маја 
 *** [Воли ме онако како бол освете 
...] / Маја Милошевић // Год. 1, бр. 1 
(2003), стр. 68. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524048021
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265
МИЛОШЕВИЋ, Марија
 Трансцендентални искорак у 
поезију / Марија Милошевић, Милена 
Чомић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 98. - Апстракт; Summary // Год. 6, 
бр. 2 (2009), стр. 89–99. 

82.09–1 
821.111(73).09 Емерсон Р. В. 
COBISS.SR-ID 171631884

266
МИЛОШЕВИЋ, Оља Р. 
 Parent’s Perspectives on Their 
Children’s Language Development 
in Multilingual Contexts / Olja R. 
Milošević. - Bibliografija: str. 185–186. 
- Abstract; Резиме // God. 13, br. 2 
(2016), str. 177–187. 

81’246.2–053.2 
COBISS.SR-ID 228267276

267
МИЛОШЕВИЋ, Саша Р. 
 Стилистичка и синтаксичка 
функција лексеме јер у иницијалној 
реченичној позицији у делу Видосава 
Стевановића / Саша Р. Милошевић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 49–50. - Апстракт; Summary // 
Год. 10, бр. 2 (2013), стр. 35–50. 

821.163.41–3.08 Стевановић В. 
811.163.41’37 
COBISS.SR-ID 203715596

268
МИЛУТИНОВИЋ, Верица Р. 
 Фактори који утичу на намеру 
будућих учитеља да користе рачунар 
у настави / Верица Р. Милутиновић. - 
Граф. прикази. - Библиографија: стр. 
112–114. - Апстракт; Summary // Год. 
13, бр. 2 (2016), стр. 97–115. 

371.3::51]:004(497.11) 
COBISS.SR-ID 228263692

269
МИЛУТИНОВИЋ, Љубомир
 Драмска књижевност у наставним 
програмима / Љубомир Милутиновић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 196. - Апстракт; Résumé // Год. 6, 
бр. 1 (2009), стр. 192–197. 

371.3::821.163.41–2 
82–2 
COBISS.SR-ID 167157260

270
МИТИЋ, Милица Д.
 Савремена настава граматике 
српског језика / Милица Д. Митић. - 
Библиографија: стр. 146. - Апстракт; 
Summary // Год. 11, бр. 2 (2014), стр. 
139–146. 

371.3::811.163.41 
COBISS.SR-ID 212043788

271
МИХАИЛОВИЋ, Драгослав
 Болно девојачко израстање 
у једној Јагодини / Драгослав 
Михаиловић // Год. 4, бр. 2 (2007), 
стр. 175. 

821.163.41–31.09 Пушић Б. 
COBISS.SR-ID 524078485
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272
МИХАЈЛОВИЋ, Александра М.
 Подстицање и развијање 
креативности у почетној настави 
математике / Александра М. 
Михајловић. - Табеле. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 232–233. - 
Апстракт; Summary // Год. 9, бр. 2 
(2012), стр. 217–234. 

371.3::51–028.31 
159.954/.956–057.874 
COBISS.SR-ID 195350796

273
МИХАЈЛОВИЋ, Душка
 Историјски садржаји у настави 
природе и друштва у Републици 
Србији и Републици Српској / 
Душка Михајловић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 243–244. - 
Апстракт; Summary // Год. 9, бр. 2 
(2012), стр. 235–244. 

373.31.214(497.11:497.6) 
371.3::3/5(497.11:497.6) 
COBISS.SR-ID 195351052

274
МЛАДЕНОВИЋ, Јелена Ј. 
 Амбијентална настава природе 
и друштва / Јелена M. Младеновић, 
Ирена Б. Голубовић-Илић, Милица 
Д. Копривица. - Граф. прикази, 
табеле. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 144. - Апстракт; Summary // Год. 
12, бр. 2 (2015), стр. 131–145. 

371.3::3/5 
371.39:379.83 
371.3::379.83(497.11) 
COBISS.SR-ID 219983884

275
МЛАДЕНОВИЋ, Јован
 Уредништву, сарадницима и 
читаоцима Узданице: благослов новој 
Узданици / епископ шумадијски Јован 
// Год. 1, бр. 1 (2003), стр. 7. 

050.488(497.11 Јагодина)
УЗДАНИЦА”2003”(049.32)COBISS.SR-
ID 524042389

276
МЛАДЕНОВИЋ, Милена 
 Разлике и толеранција / Милена 
Младеновић // Год. 1, бр. 1 (2003), 
стр. 59–60. 

316.74:37 
COBISS.SR-ID 524046485

277
НЕДИМОВИЋ, Богољуб 
 Буђење песника / Богољуб 
Недимовић // Год. 2, бр. 2 (2005), стр. 
68. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524070293

278
НЕДИМОВИЋ, Богољуб
 Ход у звездане пределе / Богољуб 
Недимовић // Год. 2, бр. 2 (2005), стр. 
68. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524070037
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279
НИКИЋ, Момир
 Scythians: Scientific Genocide: 
Scythian Genealogy. (3) / Momir Nikić. 
- Napomene i bibliografske reference uz 
tekst. - Резиме // God. 6, br. 1 (2009), 
str. 33–43. 

94(=1:3) 
811.1’373.6
93/94 Херодот 
COBISS.SR-ID 167147020

280
НИКИЋ, Момир
 Scythians: Scientific Genocide 
Other Scythian Riddes. (4) / Momir 
Nikić. - Napomene i bibliografske 
reference uz tekst. - Bibliografija: str. 
33–37. - Abstract; Резиме // God. 6, br. 
2 (2009), str. 23–37. 

94(1:3) 
811.1/.2’373.6 
93/94 Херодот 
COBISS.SR-ID 171620620

281
НИКИЋ, Момир
 Scythians: Scientific Genocide 
the Name and Language of Scythians. 
(2) / Momir Nikić. - Napomene i 
bibliografske reference uz tekst. – 
Резиме // God. 5, br. 2 (2008), str. 
98–117. 

94(=1:3) 
811.1/.2’373.6 
93/94 Херодот
COBISS.SR-ID 154139148

282
НИКИЋ, Момир
 Scythians: Scientific Genocide. 
(1) / Momir Nikić. - Napomene i 
bibliografske reference uz tekst. - 
Abstract; Резиме // God. 5, br. 1 (2008), 
str. 32–45. 

94(=1:3) 
811.1/.2’373.6 
93/94 Херодот 
COBISS.SR-ID 153983500

283
НИКОЛИЋ, Видан
 О мотивацији презимена 
Еветовић и Изрековић у литерарној 
ономастици / Видан Николић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 52. - Апстракт; Summary // Год. 5, 
бр. 1 (2008), стр. 46–53. 

811.163.41’373.232.1 
COBISS.SR-ID 153984012

284
НИКОЛИЋ, Милка В. 
 Допринос изучавању начина као 
семантичко-синтаксичке категорије 
/ Милка Николић. - Приказ књиге: 
Исмаил Палић: Синтакса и семантика 
начина, Сарајево, 2007 // Год. 4, бр. 2 
(2007), стр. 185–190. 

821.163.41.09 Палић И. 
811.163.4(497.6)’367’37(049.32) 
COBISS.SR-ID 514983829
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285
НИКОЛИЋ, Милка В.
 Књиге за развој тактилних 
перцепција деце најмлађег узраста / 
Милка В. Николић. - Приказ едиције: 
„Бебин додир”, Чачак, 2010 // Год. 7, 
бр. 2 (2010), стр. 253–256. 

159.922.7–053.3(049.32) 
COBISS.SR-ID 180278284

286
НИКОЛИЋ, Милка В. 
 Методичка остварења која ће 
унапредити наставу књижевности 
и методику наставе књижевности / 
Милка В. Николић. - Приказ књиге: 
Бранка Брчкало: Приповједачко дјело 
Петра Кочића у настави, Источно 
Сарајево, 2009. - Приказ књиге: 
Бранка Брчкало: Интерпретације 
приповједака Петра Кочића у настави, 
Источно Сарајево, 2009 // Год. 8, бр. 1 
(2011), стр. 175–179. 

371.3::821.163.41(049.32) 
821.163.41.09–32 Кочић П.(049.32) 
COBISS.SR-ID 184499468

287
НИКОЛИЋ, Милка В. 
 Поредбене реченице са значењем 
једнакости у романима Добрила 
Ненадића / Милка В. Николић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 49. - Апстракт; Summary // Год. 6, 
бр. 2 (2009), стр. 39–50. 

811.163.41’367 
821.163.41–31.08 Ненадић Д. 
COBISS.SR-ID 171622412

288
НИКОЛИЋ, Милка В. 
 Садржаји о фразеологизмима у 
уџбеницима српског језика за млађе 
разреде основне школе / Милка В. 
Николић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
46–47. - Апстракт; Summary // Год. 9, 
бр. 2 (2012), стр. 49–64. 

811.163.41’373.7 
371.671:811.163.41 
371.3::811.163.41 
COBISS.SR-ID 195337228

289
НИКОЛИЋ, Часлав В. 
 Са очима усред сваког зла / 
Часлав В. Николић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 107–108. 
-Апстракт; Summary // Год. 14, бр. 2 
(2017), стр. 103–108. 

821.163.41–31.09 Драгић Л. 
COBISS.SR-ID 252201996

290
НИНКОВИЋ, Адам
 Учитељски факултет Јагодина / 
Адам Нинковић // Год. 2, бр. 2 (2005), 
стр. 63. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524065941

291
ОЛУЈИЋ, Гроздана 
 Међужанровски односи: бајка 
и фантастична прича / Гроздана 
Олујић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 86–87. - Апстракт; Summary // 
Год. 3, бр. 1/2 (2006), стр. 81–87. 

821.09–342 
COBISS.SR-ID 177174540
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292
ПАВЛОВИЋ, Биљана М. 
 Народна музичка традиција 
северног Косова у функцији наставе 
музичке културе у основној школи 
/ Биљана М. Павловић, Десанка С. 
Тракиловић. - Ноте. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. 124. - Апстракт; 
Summary // Год. 11, бр. 1 (2014), стр. 
111–125. 

371.3::78 
784.4(497.115) 
COBISS.SR-ID 208619276

293
ПАВЛОВИЋ, Биљана М.
 Неговање и значај 
традиционалних народних игра 
са певањем у настави музичке 
културе / Биљана М. Павловић, 
Јелена Милићевић Тракиловић. - 
Ноте. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 231–232. - Апстракт; Summary // 
Год. 10, бр. 1 (2013), стр. 217–232. 

371.3::784.4 
781.7(497.115) 
COBISS.SR-ID 199421964

294
ПАВЛОВИЋ, Биљана М.
 Специфичности косовско-
метохијске народне песме / Биљана 
М. Павловић. - Ноте. - Библиографија: 
стр. 173–174. - Апстракт; Summary // 
Год. 8, бр. 2 (2011), стр. 163–174. 

784.4(497.115) 
389.8(497.115) 
373.3:78 
COBISS.SR-ID 188145932

295
ПАЈИЋ, Петар
 Душо, има ли наде / Петар Пајић. 
- Зајед. ств. насл.: Свети Кнеже и Црни 
Вожде наш // Год. 4, бр. 1 (2007), стр. 
133. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 514970773

296
ПАЈИЋ, Петар
 Свети Кнеже и Црни Вожде наш / 
Петар Пајић. - Зајед. ств. насл.: Свети 
Кнеже и Црни Вожде наш // Год. 4, бр. 
1 (2007), стр. 133–134. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 514971029

297
ПАНТЕЛИЋ-Младеновић, Јелена М.
 Вишеаспектно сагледавање 
корена и гнезда речи у руском језику 
/ Јелена Пантелић-Младеновић. - 
Библиографија: стр. 96. - Апстракт; 
Резюме // Год. 5, бр. 2 (2008), стр. 
93–97. 

811.161.1’372 
811.161.1’367.7 
COBISS.SR-ID 154136844

298
ПАНТЕЛИЋ-Младеновић, Јелена М.
 Граматика и грађење речи у 
њој у почетном учењу руског језика 
као страног / Јелена М. Пантелић-
Младеновић. - Библиографија: стр. 
146. - Апстракт; Резюме // Год. 6, бр. 2 
(2009), стр. 141–146. 

371.3::811.161.1 
COBISS.SR-ID 171635212
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299
ПАНТОВИЋ, Сања 
 Нескривено а заборављено 
земаљско благо / Сања Пантовић. 
- Приказ књиге: Миомир З. 
Милинковић: Воденица Код три јарца, 
Београд, 2013 // Год. 11, бр. 1 (2014), 
стр. 183–185. 

821.163.41–31.09 Милинковић 
М.(049.32) 
COBISS.SR-ID 208621580

300
ПАОВИЦА, Марко
 Романсирани демонизам новије 
црногорске историје / Марко Паовица 
// Год. 14, бр. 2 (2017), стр. 159–165. 

821.163.41–31.09 Драгић Л. 
COBISS.SR-ID 252208396

301
ПАРАВИЊА Шкрбић, Снежана 
 Роман Мали принц А. С. 
Егзиперија у контексту Старога 
завета / Снежана Паравиња Шкрбић. 
- Библиографија: стр. 90. - Апстракт; 
Summary // Год. 11, бр. 2 (2014), стр. 
83–90. 

821.133.1.09–93–31 Сент-Егзипери А. 
371.3::82 
COBISS.SR-ID 212039180

302
ПАУНОВИЋ, Јелена 
 Ономатопејске речи у роману 
Трен 2 Антонија Исаковића / Јелена 
Пауновић, Милена Вуловић, 
Тамара Стојановић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. 39 // Год. 2, бр. 2 
(2005), стр. 36–39. 

821.163.41–31.08 Исаковић А.
COBISS.SR-ID 524058517

303
ПЕТРЕСКИ, Христо
 Српска и македонска ауторска 
бајка у настави / Христо Петрески. 
- Библиографија: стр. 94–95. - 
Апстракт; Summary // Год. 11, бр. 1 
(2014), стр. 87–95. 

371.3::821.163.41 
371.3::821.163.3 
821–342 
COBISS.SR-ID 208617484

304
ПЕТРОВИЋ, Весна М.
 Дијалог и развој дечјег мишљења 
/ Весна М. Петровић. - Приказ књиге: 
Neil Mercer and Karen Littleton: 
(2007) Dialogue and the Development 
of Children’s Thinking. A sociocultural 
approach (159 p). London: Routledge. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст // Год. 6, бр. 1 
(2009), стр. 234–241. 
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ПЕТРОВИЋ, Весна М.
 Конструктивна критичка анализа 
писане припреме за час корелације 
математике, ликовне и музичке 
културе / Весна Петровић. – Табеле // 
Год. 1, бр. 1 (2003), стр. 30–34. 
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ПЕТРОВИЋ, Весна М. 
 Теорија појмовне промене и 
наставни модели који промовишу 
појмовну промену / Весна Петровић. 
- Граф. прикази. - Напомене уз 
текст. - Библиографија: стр. 73–75. 
- Апстракт; Summary // Год. 4, бр. 2 
(2007), стр. 54–76. 

159.922.72–057.874 
159.955.2–057.874 
COBISS.SR-ID 514978709
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ПЕТРОВИЋ, Ружица Ж. 
 Актуелност Локове мисли о 
васпитању / Ружица Петровић. - 
Напомене уз текст. - Библиографија: 
стр. 94. - Апстракт; Résumé // Год. 5, 
бр. 1 (2008), стр. 84–94. 
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37.032 
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ПЕТРОВИЋ, Ружица Ж.
 Антиципација „нове” филозофије: 
поводом 30 година од смрти К. 
Атанасијевић / Ружица Ж. Петровић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 210. - Апстракт; Summary // Год. 
8, бр. 2 (2011), стр. 203–211. 

14 Атанасијевић К. 
COBISS.SR-ID 188147212
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ПЕТРОВИЋ, Ружица Ж.
 Даровитост и стваралаштво 
наставника и ученика / Ружица 
Петровић. - Напомене и 
библиографске референце ус текст. - 
Библиографија: стр.104. - Апстракт; 
Summary // Год. 3, бр. 1/2 (2006), стр. 
96–105. 
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310
ПЕТРОВИЋ, Ружица Ж.
 Интрига – између славољубља 
и зависти (осврт на мисао К. 
Атанасијевић) / Ружица Петровић. 
- Библиографија: стр. 125–126. - 
Апстракт; Summary // Год. 6, бр. 2 
(2009), стр. 121–126. 

177.2 
COBISS.SR-ID 171633420
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ПЕТРОВИЋ, Ружица Ж.
 О гневу и благости / Ружица 
Ж. Петровић. - Напомене и 
библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 76–77. 
- Апстракт; Summary // Год. 9, бр. 2 
(2012), стр. 79–85. 
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ПЕТРОВИЋ, Ружица Ж.
 Онтологија добра и зла / 
Ружица Ж. Петровић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. 133. - Апстракт; 
Summary // Год. 8, бр. 1 (2011), стр. 
123–134. 

111.84 
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313
ПЕТРОВИЋ, Ружица Ж.
 Природа вечне филозофије / 
Ружица Петровић. - Приказ књиге: 
Миомир Милинковић: Вечна 
филозофија – Philosophia perennis, 
Београд, 2006 // Год. 4, бр. 1 (2007), 
стр. 165–167. 

141.33(091)(049.32) 
COBISS.SR-ID 514975381

314
ПЕТРОВИЋ, Ружица Ж.
 Стваралачка енергија / 
Ружица Петровић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. 106. - Апстракт; 
Summary // Год. 4, бр. 2 (2007), стр. 
103–106. 
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315
ПЕТРОВИЋ, Ружица Ж.
 Филозофија Морала Р. М. 
Хера / Ружица Петровић. - Приказ 
књиге: Ричард Мервин Хер: Морално 
мишљење, нивои, метод и мишљење, 
Београд, 2005 // Год. 3, бр. 1/2 (2006), 
стр. 192–194. 
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ПЕТРОВИЋ, Тања
 Uticaj starosne dobi na učenje 
stranog jezika / Tanja Petrović. - 
Napomene i bibliografske reference 
uz tekst. - Bibliografija: str. 190–191. 
- Apstrakt; Summary // God. 6, br. 1 
(2009), str. 186–191. 
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COBISS.SR-ID 167157004
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ПИЈАНОВИЋ, Петар
 Поетика композиције: крст у 
кругу: мали оглед из морфологије 
песничког текста / Петар Пијановић. 
- Граф. прикази. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 72. - Апстракт; 
Summary // Год. 9, бр. 1 (2012), стр. 
61–72. 
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ПОЛОВИНА, Нада И. 
 Породични фактори повезани са 
вршњачким насиљем у школи / Нада 
И. Половина. - Библиографија: стр. 
70–72. - Апстракт; Summary // Год. 11, 
бр. 1 (2014), стр. 63–72. 
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ПРОДАНОВИЋ, Маријана М. 
 Сложено усвајање простог 
садашњег времена енглеског језика / 
Маријана М. Продановић. - Напомене 
и библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 124–126. - 
Апстракт; Summary // Год. 13, бр. 1 
(2016), стр. 113–126. 
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320
ПУРИЋ, Далиборка
 Чаролија читања / Далиборка 
Пурић. - Приказ књиге: Бранко Илић: 
Чаролија читања – читанка за трећи 
разред основне школе, Пожега, 2008 // 
Год. 5, бр. 1 (2008), стр. 159–160. 
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321
РАДИВОЈЕВИЋ, Драгана 
 Индивидуализација наставе 
природе и друштва примјеном 
проблемске наставе / Драгана 
Радивојевић. - Табеле. - 
Библиографија: стр. 183–184. - 
Апстракт; Summary // Год. 9, бр. 2 
(2012), стр. 175–185. 
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РАДИЋ, Јованка Ј. 
 Когнитивнолингвистичке 
поставке почетног описмењавања 
/ Јованка Радић. - Напомене и 
библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 18–19. 
- Апстракт; Summary // Год. 6, бр. 1 
(2009), стр. 7–19. 

159.922.72–053.5 
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РАДИЋ, Јованка Ј.
 Марина Јањић, Илијана Чутура: 
Простор, време, друштво – сусрети у 
језику (изабрани огледи из савремене 
србистике), Педагошки факултет у 
Јагодини, Јагодина, 2012. / Јованка 
Ј. Радић // Год. 9, бр. 2 (2012), стр. 
251–253. 
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 A sketch on the governance context 
of educational policy-making / Péter 
D. Radó. - Graf. prikazi. - Napomene 
i bibliografske reference uz tekst. 
- Bibliografija: str. 132. - Abstract; 
Резиме // God. 9, br. 1 (2012), str. 113–
132. 
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РАДОВАНОВИЋ, Александра М. 
 На маргинама модалности: 
глагол ought to у енглеском језику 
и његови еквиваленти у српском 
језику / Александра М. Радовановић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 156–157. - Апстракт; Summary // 
Год. 9, бр. 2 (2012), стр. 145–157. 
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РАДОВАНОВИЋ, Драган
 Специфичности тренинга снаге у 
преадолесцентном периоду / Драган 
Радовановић, Александар Игњатовић, 
Маријан Маринковић. - Табеле. 
- Библиографија: стр. 133–134. - 
Апстракт; Summary // Год. 5, бр. 2 
(2008), стр. 128–134. 
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РАДУЛОВИЋ, Оливера
 Библијски подтекст у роману 
Мали принц А. С. Егзиперија / 
Оливера Радуловић. - Библиографија: 
стр. 76. - Апстракт; Résumé // Год. 6, 
бр. 1 (2009), стр. 71–76. 

821.133.1.09–93–31 Сент-Егзипери А.
COBISS.SR-ID 167151372

328
РАДУЛОВИЋ, Оливера
 Поступак замене архаичних 
нестандардних облика / Оливера 
Радуловић. - Приказ књиге: Тиодор 
Росић: Метод напоредног текстуалног 
представљања, Јагодина, 2009 // Год. 
6, бр. 1 (2009), стр. 225. 
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 Чежња за рајским перивојима / 
Оливера Радуловић. - Библиографија: 
стр. 78. - Апстракт; Summary // Год. 4, 
бр. 1 (2007), стр. 70–79. 

821.163.41–32.09 Киш Д. 
COBISS.SR-ID 514967445

330
РАИЧКОВИЋ, Стеван
 Amarcord / Стеван Раичковић. - 
Зајед. ств. насл: Сеансе // Год. 3, бр. 
1/2 (2006), стр. 174–175. 
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 Велико Градиште - Крушевац / 
Стеван Раичковић. - Зајед. ств. насл: 
Сеансе // Год. 3, бр. 1/2 (2006), стр. 
174. 
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 Вечна успомена из бање / Стеван 
Раичковић. - Зајед. ств. насл: Сеансе // 
Год. 3, бр. 1/2 (2006), стр. 173. 
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 На почетку беше... Кирјаковић / 
Стеван Раичковић. - Зајед. ств. насл: 
Сеансе // Год. 3, бр. 1/2 (2006), стр. 
172–173. 
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 Сеансе / Стеван Раичковић. - 
Зајед. ств. насл: Сеансе // Год. 3, бр. 
1/2 (2006), стр. 175–176. 
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 Сусрет на Ади Међици / Стеван 
Раичковић. - Зајед. ств. насл: Сеансе // 
Год. 3, бр. 1/2 (2006), стр. 177–178. 
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 Човек у пејзажу Западног света / 
Сава Ракочевић. - Предавање одржано 
у Задужбини Илије М. Коларца, 
Београд, 5. мај 2008 // Год. 4, бр. 2 
(2007), стр. 169–174. 
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РАТКОВИЋ, Драгана
 Савремени поглед на стил 
/ Драгана Ратковић. - Приказ: 
Styl a media - Style and Media, 
Stylistyka XXI, ur. Stanislav Gajda, 
Warsaw, Opole, 2010. - Напомене и 
библиографске референце уз текст // 
Год. 10, бр. 1 (2013), стр. 249–255. 
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РИСТАНОВИЋ, Душан П. 
 Елементи психолошких основа 
хеуристичког модела наставе / 
Душан Ристановић. - Напомене и 
библиографске референце ус текст. - 
Библиографија: стр. 164. - Апстракт; 
Summary // Год. 3, бр. 1/2 (2006), стр. 
155–165. 
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РИСТАНОВИЋ, Душан П.
 Препреке у примени пројектног 
модела наставе природе и друштва 
/ Душан П. Ристановић. - Табеле. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 16–17. - Апстракт; Summary // 
Год. 13, бр. 2 (2016), стр. 7–17. 
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РИСТАНОВИЋ, Душан П.
 Техника научног рада / Душан П. 
Ристановић. - Приказ књиге: Марија 
Клеут: Научно дело од истраживања до 
штампе, Нови Сад, 2008. - Напомене 
и библиографске референце уз текст 
// Год. 7, бр. 1 (2010), стр. 197–203. 
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РИСТАНОВИЋ, Душан П. 
 Утицај пројектног модела 
рада у настави Природе и друштва 
на познавањe специфичних 
вештина и алгоритама / Душан 
П. Ристановић. - Граф. прикази, 
табеле. -Библиографија: стр. 83–84. 
- Апстракт; Summary // Год. 12, бр. 2 
(2015), стр. 71–84. 
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РИСТИЋ, Мирослав 
 Поздрав иницијаторима нове 
Узданице / Мирослав Мика Ристић // 
Год. 1, бр. 1 (2003), стр. 8–12. 
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 Хиперузбудљивост и стилови 
учења код деце са уметничким 
преференцијама / Радица Ристић. - 
Табеле. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 167. - Апстракт; Summary // Год. 
11, бр. 2 (2014), стр. 155–168. 

159.953.5–057.874(497.11)”2012/2013” 
COBISS.SR-ID 212046092

344
РОСИЋ, Тиодор Р. 
 Глобализација и национaлни 
статус српске књижевности / 
Тиодор Р. Росић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 93. - Апстракт; 
Summary // Год. 12, бр. 1 (2015), стр. 
87–94. 

821.163.41:316.32 
323.1:316.7 
COBISS.SR-ID 215485964
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345
РОСИЋ, Тиодор Р.
 Допринос савременим 
лингвостилистичким истраживањима 
/ Тиодор Р. Росић. - Приказ књиге: 
Милош Ковачевић: Стилска значења 
и зрачења, Ниш, 2011 // Год. 9, бр. 1 
(2012), стр. 321–324. 

821.163.41.09 Ковачевић М. 
811.163.41’38(049.32) 
821.163.41.09:81(049.32) 
811.163.41’373.612.2(049.32) 
COBISS.SR-ID 192087564

346
РОСИЋ, Тиодор Р.
 Значај фразеологизама у 
српским народним бајкама / Тиодор 
Росић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 50–51. - Апстракт; Résumé // Год. 
6, бр. 1 (2009), стр. 44–51. 

811.163.41’373.7 
821.163.41.09–342:398]:81 
COBISS.SR-ID 167148300

347
РОСИЋ, Тиодор Р. 
 Кључне речи у интерпретацији 
песничког текста / Тиодор Р. Росић. 
- Библиографија: стр. 32. - Апстракт; 
Summary // Год. 9, бр. 1 (2012), стр. 
27–32. 

82.09 
COBISS.SR-ID 192068620

348
РОСИЋ, Тиодор Р. 
 Лингвостилистичке анализе 
Душана Јовића / Тиодор Р. Росић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 33. - Апстракт; Summary // Год. 
10, бр. 2 (2013), стр. 27–33. 

821.163.41.09 Јовић Д. 
811.163.41’38(049.32) 
82.0:81’38 
COBISS.SR-ID 203715340

349
РОСИЋ, Тиодор Р. 
 Методички приступ збирци 
изабраних песама / Тиодор Р. 
Росић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 41. - Апстракт; Summary // Год. 
14, бр. 1 (2017), стр. 33–41. 

371.3::82 
821.163.41–14.09”19/20” 
COBISS.SR-ID 238329356

350
РОСИЋ, Тиодор Р. 
 Митопоетика у бајкама Илије 
И. Вукићевића / Тиодор Р. Росић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 36. - Апстракт; Summary // Год. 
11, бр. 1 (2014), стр. 29–36. 

821.163.41–342.09 Вукићевић И. 
COBISS.SR-ID 208614156
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351
РОСИЋ, Тиодор Р. 
 Настава српског језика на 
дијалекатском подручју / Тиодор 
Росић. - Приказ књиге: Стана 
Смиљковић, Радмила Жугић, Славка 
Стојановић: Настава српског језика на 
дијалекатском подручју, Врање, 2009 
// Год. 6, бр. 2 (2009), стр. 219–221. 

371.3::811.163.41’282.3(049.32) 
COBISS.SR-ID 171640588

352
РОСИЋ, Тиодор Р.
 О методу напоредног текстуалног 
представљања / Тиодор Росић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 49–50. - Апстракт; Summary // 
Год. 3, бр. 1/2 (2006), стр. 41–51. 

371.3::[821.163.41–342:398.21 
COBISS.SR-ID 177173260

353
РОСИЋ, Тиодор Р. 
 О савременој српској ироничној 
поезији / Тиодор Р. Росић. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 61–62. 
- Апстракт; Summary // Год. 8, бр. 2 
(2011), стр. 49–62. 

821.163.41–14.09 
82.09–1:81’38 
COBISS.SR-ID 188138252

354
РОСИЋ, Тиодор Р. 
 Одбрана српског језика / Тиодор 
Росић. - Приказ књиге: Милош 
Ковачевић: Против неистина о 
српскоме језику, Источно Сарајево, 
2005 // Год. 3, бр. 1/2 (2006), стр. 185. 

811.163.41.09 Ковачевић М. 
811.163.41(049.32) 
COBISS.SR-ID 177222668

355
РОСИЋ, Тиодор Р.
 Постмодернистичка нарација 
у роману La sans pareille Милисава 
Савића / Тиодор Р. Росић. - Напомене 
и библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 25. - Апстракт; 
Summary // Год. 12, бр. 2 (2015), стр. 
19–25. 

821.163.41–31.09 Савић М. 
COBISS.SR-ID 219974668

356
РОСИЋ, Тиодор Р.
 Просторно-временски континуум 
у Малим бајкама Стевана Раичковића 
/ Тиодор Р. Росић. - Библиографија: 
стр. 32. - Апстракт; Summary // Год. 7, 
бр. 2 (2010), стр. 21–32. 

821.163.41–34.09 Раичковић С. 
COBISS.SR-ID 180240396

357
РОСИЋ, Тиодор Р.
 Проф. др Вук Милатовић (1943–
2008) / Тиодор Росић. - Слика В. 
Милатовић. - In memoriam // Год. 6, 
бр. 1 (2009), стр. 259–262. 

821.163.41:929 Милатовић В. 
COBISS.SR-ID 167165964
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358
РОСИЋ, Тиодор Р. 
 Роман напоредних 
приповедачких токова / Тиодор 
Росић. - Приказ књиге: Милисав 
Савић: Принц и сербски списатељ, 
Београд, 2008 // Год. 5, бр. 2 (2008), 
стр. 207–209. 

821.163.41–31.09 Савић М.(049.32) 
COBISS.SR-ID 154160908

359
РОСИЋ, Тиодор Р. 
 Србистичка изучавања Милоша 
Ковачевића / Тиодор Р. Росић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 95–96. - Апстракт; Summary // 
Год. 10, бр. 1 (2013), стр. 87–96. 

821.163.41.09 Ковачевић М.
811.163.41:929 Ковачевић М.
811.163.41’27 
COBISS.SR-ID 199408396

360
РОСИЋ, Тиодор Р.
 Уз први број нове серије Узданице 
/ Тиодор Росић // Год. 3, бр. 1/2 
(2006), стр. 5. 

050.488(497.11 Јагодина)
УЗДАНИЦА(049.32) 
COBISS.SR-ID 524470677

361
РОСИЋ, Тиодор Р.
 Фонолошки ниво напоредног 
текстуалног представљања / Тиодор 
Росић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 50. - Апстракт; Summary // Год. 4, 
бр. 1 (2007), стр. 38–50. 

811.163.41’342’26 
821.163.41–34.09:398 
COBISS.SR-ID 514966933

362
РУ, Пјер-Ив 
 Од продукције до изражавања: 
усмено изражавање у настави језика / 
Пјер-Ив Ру // Год. 2, бр. 2 (2005), стр. 
40–45. 

371.3::81 
COBISS.SR-ID 524058773

363
САВИЋ, Вера М. 
 Две посете Финској: прва посета 
од 20. до 25. новембра 2004: друга 
посета од 16. до 23. марта 2005. / 
Вера Савић // Год. 2, бр. 2 (2005), стр. 
51–57. 

378.6:37(497.11:480 )”2004/2005” 
COBISS.SR-ID 524059285

364
САВИЋ, Вера М. 
 Dramatization of Fables in 
Teaching English to Young Learners / 
Vera M. Savić. - Bibliografija: str. 194. - 
Abstract; Резиме // God. 7, br. 2 (2010), 
str. 185–195. 

371.3::811.111 
COBISS.SR-ID 180269836
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365
САВИЋ, Вера М.
 Наставник енглеског језика 
као фактор инклузивне наставе / 
Вера Савић. - Табеле. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. 139. - Апстракт; 
Summary // Год. 6, бр. 2 (2009), стр. 
129–139. 

316.644:376(497.11)”2009” 
371.12.011.3–051:811.111(497.11) 
COBISS.SR-ID 171634956

366
САВИЋ, Вера М.
 Поезија Езре Паунда у преводима 
Милована Данојлића / Вера Савић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 82–83. - Апстракт; Summary // 
Год. 5, бр. 1 (2008), стр. 62–83. 

821.111(73)-1’255.4=164.41 
COBISS.SR-ID 153988108

367
САВИЋ, Вера М. 
 Почеци међународне сарадње 
Учитељског факултета у Јагодини / 
[извештач] Вера Савић // Год. 1, бр. 1 
(2003), стр. 71–73. 

378.6:37(497.11 Јагодина: 100)”2003” 
COBISS.SR-ID 524051605

368
САВИЋ, Вера М. 
 Principles of Effective English 
Language Teaching / Vera Savić. - 
Napomene i bibliografske reference uz 
tekst. - Bibliografija: str. 70. - Abstract; 
Rezime // God. 6, br. 1 (2009), str. 62–70. 

371.3::811.111 
81’243 
COBISS.SR-ID 167150092

369
САВИЋ, Вера М. 
 Развој комуникационих 
вештина путем дискусије у настави 
енглеског језика струке / Вера 
Савић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 145. - Апстракт; Summary // Год. 
3, бр. 1/2 (2006), стр. 139–145. 

371.3::811.111 
371.332 
COBISS.SR-ID 177185548

370
САВИЋ, Вера М. 
 Reading in English: Contrasting 
L1 and L2 Contexts / Vera M. Savić. 
- Bibliografija: str. 68–69. - Abstract; 
Резиме // God. 12, br. 2 (2015), str. 
61–70. 

371.3::811.111 
371.3::811 
373.3.016:023–028.31 
COBISS.SR-ID 219978252

371
САВИЋ, Вера М.
 Тематска настава енглеског језика 
на млађем узрасту као одговор на 
захтеве образовања у 21. веку / Вера 
М. Савић. - Табеле. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 134–136. - 
Апстракт; Summary // Год. 11, бр. 2 
(2014), стр. 123–138. 

371.3::811.111 
COBISS.SR-ID 212042764
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372
САВИЋ, Вера М. 
 Теорија вишеструке 
интелигенције и настава енглеског 
језика: По Јинг Лин, Одсек за енглески 
језик, НЦЦУ / Вера Савић // Год. 1, бр. 
1 (2003), стр. 35–43. 

371.3::811.111 
COBISS.SR-ID 524045461

373
САВИЋ, Вера М.
 Towards a Learner-Centred 
Syllabus of English for Specific 
Purposes / Vera M. Savić. - Graf. 
prikazi, tabele. - Napomene i 
bibliografske reference uz tekst. - 
Bibliografija: str. 106. - Abstract; 
Резиме // God. 8, br. 1 (2011), str. 
95–107. 

316.644:[378.147:811.111(497.11)”2010” 
COBISS.SR-ID 184497676

374
САВИЋ, Вера М. 
 Using stories in theme-bаsed 
instruction / Vera M. Savić. - 
Bibliografija: str. 184–185. - Abstract; 
Rezime // God. 10, br. 1 (2013), str. 
169–186. 

371.3::811.111 
371.315 
COBISS.SR-ID 199417612

375
САВИЋ, Милисав
 Теорије о аутобиографији: 
аутобиографија као литература 
/ Милисав Савић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Апстракт; Summary // Год. 5, бр. 2 
(2008), стр. 29–40. 

82–94.09 
COBISS.SR-ID 154130188

376
САВОВИЋ, Маргит
 Иновације, суштина и 
организација предметно-групне 
наставе / Маргит Савовић. - Напомене 
и библиографске референце ус текст. 
- Библиографија: стр. 130. - Апстракт; 
Summary // Год. 3, бр. 1/2 (2006), стр. 
127–131. 

37.02 
371.311.4 
COBISS.SR-ID 177184524

377
СИМИЋ, Радоје Д. 
 Граматичка и интонацијска 
структура прозног израза М. 
Црњанског у Сеобама (прва. књ.) / 
Радоје Д. Симић, Јелена Р. Јовановић 
Симић. - Библиографија: стр. 24. - 
Апстракт; Summary // Год. 9, бр. 1 
(2012), стр. 7–25. 

821.163.41–31.08 Црњански М. 
COBISS.SR-ID 192068364
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378
СИМИЋ, Радоје Д. 
 Да ли „рећи нешто увек значи... 
тврдити нешто”, или не (напомене о 
’перформативу’ Џ. Остина) / Радоје 
Д. Симић, Јелена Р. Јовановић 
Симић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 15. - Апстракт; Zusammenfassung 
// Год. 13, бр. 1 (2016), стр. 7–16. 

81:929 Остин Џ. Л. 
81’27(049.32) 
COBISS.SR-ID 224489228

379
СИМИЋ, Радоје Д. 
 Конексиона функција везника „и” 
/ Радоје Симић. - Библиографија: стр. 
27. - Апстракт; Zusammenfassung // 
Год. 5, бр. 2 (2008), стр. 7–27. 

811.163.41’367.634 
COBISS.SR-ID 154128396

380
СИМИЋ, Радоје Д. 
 О дискурсу / Радоје Симић, 
Јелена Јовановић. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 19–20. 
- Апстракт; Abstract // Год. 6, бр. 2 
(2009), стр. 7–21. 

811.163.41’42 
81’37:82.09 
COBISS.SR-ID 171620364

381
СИМИЋ, Радоје Д.
 Предикатоидни експликатив / 
Радоје Д. Симић, Јелена Р. Јовановић 
Симић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 26. - Апстракт; Summary // Год. 
10, бр. 1 (2013), стр. 7–26. 

811.163.41’367 
COBISS.SR-ID 199400972

382
СИМИЋ, Радоје Д. 
 Структура и акценат 
префиксалних твореница са општим 
глаголским делом / Радоје Симић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 37. - Апстракт; Zusammenfassung 
// Год. 4, бр. 1 (2007), стр. 7–37. 

811.163.41’367.335 
811.163.41’373.611 
811.163.41’342 
COBISS.SR-ID 520484244

383
СМИЉКОВИЋ, Стана Љ. 
 Догађаји уочи Првог светског 
рата и песме о њима / Стана 
Смиљковић. - Апстракт; Résumé // 
Год. 4, бр. 2 (2007), стр. 77–81. 

821.163.41–13/.14.09:398 
325.83(497.11)”1904/1912” 
COBISS.SR-ID 514978965
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384
СМИЉКОВИЋ, Стана Љ.
 Студиозно конципирана књига 
/ Стана Смиљковић. - Приказ књиге: 
Тиодор Росић: Метод напоредног 
текстуалног представљања, Јагодина, 
2009 // Год. 6, бр. 1 (2009), стр. 226–227. 

821.163.41.09 Росић Т. 
821.163.41.09–342:398]:81(049.32) 
371.3::821.163.41 
COBISS.SR-ID 167159308

385
СМИЉКОВИЋ, Стана Љ. 
 Усред пећине – Бело језеро 
/ Стана Љ. Смиљковић. - Приказ 
књиге: Тиодор Росић: Приче старог 
чаробњака, Београд, 2009 // Год. 7, 
бр. 1 (2010), стр. 193–196. 

821.163.41.09–93–344 Росић 
Т.(049.32) 
COBISS.SR-ID 175691532

386
СПАСИЋ, Јелена Љ. 
 Вест у настави српског језика 
/ Јелена Љ. Спасић. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 46–47. 
- Апстракт; Summary // Год. 9, бр. 2 
(2012), стр. 35–47. 

371.3::821.163.41 
070.4:82–92 
COBISS.SR-ID 195335436

387
СПАСИЋ, Јелена Љ.
 Извештај у настави српског језика 
/ Јелена Љ. Спасић. - Библиографија: 
стр. 91–92. - Апстракт; Summary // 
Год. 9, бр. 1 (2012), стр. 83–92. 

371.3::821.163.41 
COBISS.SR-ID 192070924

388
СПАСИЋ, Јелена Љ. 
 Информатички термини у 
новинском извештају / Јелена Љ. 
Спасић. - Библиографија: стр. 68. - 
Апстракт; Summary // Год. 8, бр. 2 
(2011), стр. 63–69. 

811.163.41’276.6:004 
811.163.41’373.45:811.111 
070(497.11):81’27 
COBISS.SR-ID 188138764

389
СПАСИЋ, Јелена Љ.
 Антономазија у поезији 
Хиландарја / Јелена Љ. Спасић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 44–45. - Апстракт; Summary // 
Год. 11, бр. 2 (2014), стр. 35–45. 

821.163.41–141.08(082.2) 
811.163.41’373.612.2 
COBISS.SR-ID 212037900

390
СПАСИЋ, Јелена Љ.
 Језичка средства за исказивање 
одређене имперцептивности у 
новинској вести / Јелена Љ. Спасић. - 
Библиографија: стр. 126. - Апстракт; 
Summary // Год. 10, бр. 1 (2013), стр. 
109–127. 

81’27:070(497.11) 
COBISS.SR-ID 199409676
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391
СПАСИЋ, Јелена Љ. 
 Репортажа у настави српског 
језика / Јелена Љ. Спасић. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 84–85. - 
Апстракт; Summary // Год. 11, бр. 1 
(2014), стр. 75–85. 

371.3::811.163.41 
COBISS.SR-ID 208616972

392
 СТАВОВИ адолесцената према 
физичком васпитању – разлике по 
полу / Живорад М. Марковић ... [и 
др.]. - Граф. прикази. - Остали аутори: 
Горан В. Шекељић, Драгољуб Б. 
Вишњић, Илиян Илчев. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 164–165. - 
Апстракт; Summary // Год. 10, бр. 1 
(2013), стр. 155–166. 

316.644–053.6:796(497.11)”2011” 
COBISS.SR-ID 199416588

393
СТАНИСАВЉЕВИЋ, Јелена Д. 
 Ефекат примене проблемске 
наставе биологије на трајност и 
квалитет стечених знања / Јелена 
Д. Станисављевић, Драган З. Ђурић. 
- Табеле. - Библиографија: стр. 311–
312. - Апстракт; Summary // Год. 9, бр. 
1 (2012), стр. 303–312. 

371.3::57 
371.315.7 
COBISS.SR-ID 192086796

394
СТАНКОВИЋ, Дејан М. 
 Теоријски приступи лидерству 
у образовању / Дејан М. Станковић, 
Славица Г. Шевкушић, Јелена 
Д. Теодоровић. - Граф. прикази. 
- Библиографија: стр. 113–116. - 
Апстракт; Summary // Год. 12, бр. 2 
(2015), стр. 97–116. 

371.1:005.322 
COBISS.SR-ID 219981580

395
СТАНКОВИЋ, Милица Ј. 
 Цитатност у филму Cinema 
komunisto Миле Турајлић / 
Милица Ј. Станковић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 214–215. - 
Апстракт; Abstract // Год. 13, бр. 2 
(2016), стр. 205–215. 

791.229.2 
791.3 
COBISS.SR-ID 228268300

396
СТАНКОВИЋ, Слађана С. 
 Могућност корелације 
физичког васпитања и математике 
у предшколском узрасту / Слађана 
С. Станковић. - Библиографија: стр. 
203–205. - Апстракт; Summary // Год. 
14, бр. 1 (2017), стр. 197–205. 

371.3::51–028.31 
371.38–053.4:796 
COBISS.SR-ID 238338060
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СТАНОЈЕВИЋ Веселиновић, Марија М. 
 Придевски компаративни 
фразеологизми са зоонимом 
као саставним делом и њихови 
кореспонденти у немачком језику / 
Марија М. Станојевић Веселиновић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 50–51. - Апстракт; 
Zusammenfassung // Год. 13, бр. 1 
(2016), стр. 31–52. 

811.163.41’373.7:811.112.2’373.7 
COBISS.SR-ID 224491788

398
СТАНОЈЕВИЋ, Веран Ј. 
 Neki aspekti izražavanja 
budućnosti u francuskom i u srpskom 
jeziku / Veran J. Stanojević. - 
Napomene i bibliografske reference 
uz tekst. - Bibliografija: str. 39–40. 
- Apstrakt; Résumé // God. 10, br. 1 
(2013), str. 27–40. 

811.163.41’366.584 
811.133.1’366.584 
811.163.41:811.133.1 
COBISS.SR-ID 199402252

399
СТАНОЈЕВИЋ, Веран Ј.
 Простор, време, предлози / Веран 
Станојевић. - Приказ књиге: Тијана 
Ашић: Espace, temps, prépositions, 
Genéve, 2008. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. 217 // Год. 5, бр. 2 
(2008), стр. 214–217. 

821.163.41.09 Ашић Т. 
81’367.633(049.32) 
COBISS.SR-ID 154163212

400
СТАНОЈЛОВИЋ, Нинослав С. 
 Узорна хроника јагодинског 
школства / Нинослав С. Станојловић. 
- Приказ књиге: Добривоје Јовановић: 
Основне школе у Јагодинском округу 
1851–1890, Јагодина, 2014 // Год. 12, 
бр. 2 (2015), стр. 163–165. 

821.163.41.09 Јовановић Д. 
371(497.11 Јагодински 
округ)”1851/1890”(049.32) 
COBISS.SR-ID 524104853

401
СТАРЧЕВИЋ, Јелена С. 
 Разлике у концептуализацији 
интеркултурне компетентности: 
проблем или суштина појма / Јелена 
С. Старчевић. - Табеле. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 123–124. - 
Апстракт; Summary // Год. 8, бр. 2 
(2011), стр. 117–125. 

316.722:316.77 
COBISS.SR-ID 188140556

402
СТЕВАНОВИЋ, Јелена М. 
 Јединствени приступ новинарској 
стилистици / Јелена М. Стевановић. 
- Приказ књиге: Јелена Јовановић: 
Лингвистика и стилистика новинског 
умећа: језичке и стилске особине 
новинарства, Београд, 2010 // Год. 8, 
бр. 1 (2011), стр. 169–174. 

821.163.41.09 Јовановић Ј. 
811.163.41’38(049.32) 
070.41(049.32) 
82.0(049.32) 
COBISS.SR-ID 184499212

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=224491788
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=199402252
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=154163212
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=524104853
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=188140556
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=184499212


СТЕВАНОВИЋ, Ненад Ј. | 83

403
СТЕВАНОВИЋ, Ненад Ј. 
 Унапређивање ефикасности 
наставе применом школских задатака 
различитог нивоа сложености 
/ Ненад Ј. Стевановић. - Граф. 
прикази. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 58–59. - Апстракт; Summary // 
Год. 13, бр. 2 (2016), стр. 45–60. 

371.321.026 
371.314.6 
37.012 
COBISS.SR-ID 228261900

404
СТОЈАНОВИЋ, Биљана Ј. 
 Емил Каменов: Мудрост чула, 
2. део, Развијање дечје интелигенције, 
Нови Сад, 2010 / Биљана Ј. Стојановић 
//Год. 7, бр. 2 (2010), стр. 247–249. 

821.163.41.09 Каменов Е. 
37.036–053.4(049.32) 
159.922.72–053.4(049.32) 
COBISS.SR-ID 180276492

405
СТОЈАНОВИЋ, Биљана Ј.
 Значај система дидактичких игара 
за развој дечје перцепције / Биљана 
Ј. Стојановић. - Библиографија: стр. 
185–186. - Апстракт; Summary // Год. 
8, бр. 2 (2011), стр. 175–187. 

371.382–053.4 
159.922.72.072–053.4 
COBISS.SR-ID 188146444

406
СТОЈАНОВИЋ, Биљана Ј.
 Квалитет комуникације васпитач 
– дете као услов успешног васпитног 
рада у вртићу / Биљана Ј. Стојановић. 
- Граф. прикази, табеле. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 122–123. 
- Апстракт; Summary // Год. 7, бр. 1 
(2010), стр. 113–123. 

373.2 
159.923.5–053.2 
COBISS.SR-ID 175687436

407
СТОЈАНОВИЋ, Биљана Ј.
 Пограничје и изузетност / Биљана 
Ј. Стојановић. - Приказ књиге: 
Узорник у пограничју источне и 
југоисточне Србије, Нови Сад, Ниш, 
2014 // Год. 11, бр. 2 (2014), стр. 
175–176. 

929(497.11)(082)(049.32) 
COBISS.SR-ID 212047116

408
СТОЈАНОВИЋ, Биљана Ј.
 Примена ликовних техника и 
материјала у предшколској установи 
и основној школи у функцији 
развоја креативности / Биљана Ј. 
Стојановић, Нина С. Стојановић. - 
Табеле. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 96–98. - Апстракт; Summary // 
Год. 13, бр. 1 (2016), стр. 87–98. 

37.036–053.4/.5 
159.954/.956–053.4/.5 
COBISS.SR-ID 224493836
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409
СТОЈАНОВИЋ, Јелица Р. 
 Значај ћирилице за континуитет 
и идентитет српског језика и културе 
/ Јелица Р. Стојановић. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 34–35. - 
Апстракт; Summary // Год. 12, бр. 1 
(2015), стр. 21–36. 

316.7(=163.41) 
003.349(091) 
811.163.41’272:316.75 
COBISS.SR-ID 215481356

410
СТОЈАНОВИЋ, Јелица Р.
 Језичко-стилска средства која 
доприносе вјеродостојности казивања 
у роману Кукавичја пилад Лабуда 
Драгића / Јелица Р. Стојановић. - 
Апстракт; Summary. - Библиографија: 
стр. 22 // Год. 14, бр. 2 (2017), стр. 
13–23. 

821.163.41–31.08 Драгић Л. 
811.163.41’38 
COBISS.SR-ID 252193804

411
СТОЈАНОВИЋ, Нина С. 
 Повезаност дивергентних и 
ликовних способности ученика у 
функцији развоја креативности / 
Нина С. Стојановић. - Граф. прикази, 
табеле. - Библиографија: стр. 140–141. 
- Апстракт; Summary // Год. 14, бр. 1 
(2017), стр. 127–142. 

37.036–057.874(497.11)”2016” 
159.954/.956–057.874”2016” 
COBISS.SR-ID 238335756

412
СТОЈКОВИЋ, Миљана К.
 Teacher’s and Students’ Attitudes 
Towards Using Games in Serbian EFL 
Classrooms / Miljana K. Stojković, 
Danica M. Jerotijević. - Tabele. - 
Bibliografija: str. 41–42. - Abstract; 
Резиме // God. 8, br. 1 (2011), str. 
31–42. 

316.644:[371.3::811.111(497.11)”2007
/2008” 
COBISS.SR-ID 184493580

413
СУБИЋ, Сузана А. 
 Улога локалне самоуправе 
у повећању квалитета школских 
спортских објеката / Сузана А. Субић, 
Драгољуб Б. Вишњић, Живорад 
М. Марковић. - Граф. прикази. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 146–147. - Апстракт; Summary // 
Год. 13, бр. 2 (2016), стр. 129–148. 

371.624(497.11) 
351.07:725.85(497.11) 
COBISS.SR-ID 228265228

414
СУНТУРЛИЋ, Јелена 
 Аналитика погледа / Сунтурлић 
Јелена // Год. 1, бр. 1 (2003), стр. 67. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524047253
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СУЧЕВИЋ, Власта М. 
 Педагошке и дидактичко-
методичке компетенције васпитача 
као предуслов остваривања 
инклузивног програма / Власта М. 
Сучевић. - Табеле. - Библиографија: 
стр. 218–219. - Апстракт; Summary // 
Год. 7, бр. 2 (2010), стр. 207–220. 

376.1–056.26/.36–053.4 
COBISS.SR-ID 180272652

416
СУЧЕВИЋ, Власта М.
 Самовредновање школе у 
функцији структуре европског 
концепта квалитета образовања 
/ Власта М. Сучевић, Весна М. 
Живановић. - Граф. прикази. 
- Библиографија: стр. 200–201. - 
Апстракт; Summary // Год. 8, бр. 2 
(2011), стр. 189–201. 

37.014:006.73(4) 
373.3/.4:006.73 
COBISS.SR-ID 188146700

417
ТОДОРОВ, Весна
 Етичка карактеризација и 
стереотипи у баснама Доситеја 
Обрадовића / Весна Тодоров. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр.217. - Апстракт; Summary // Год. 
6, бр. 1 (2009), стр. 210–217. 

821.163.41–342.09 Обрадовић Д. 
COBISS.SR-ID 167158028

418
ТОДОРОВ, Весна
 Типски ликови у нашим 
народним бајкама / Весна Тодоров. 
- Библиографија: стр. 87. - Апстракт; 
Summary // Год. 6, бр. 2 (2009), стр. 
81–88. 

821.163.41.09–34:398 
COBISS.SR-ID 171630860

419
ТОДОРОВ, Нада П. 
 Интересовање ученика млађих 
разреда основне школе за коришћење 
филмова у настави српског језика / 
Нада П. Тодоров. - Граф. прикази. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 76. - Апстракт; Summary // Год. 7, 
бр. 1 (2010), стр. 59–77. 

371.3::811.163.41 
371.686 
COBISS.SR-ID 175684876

420
ТОДОРОВИЋ, Ивана 
 Изгубљени корак / Ивана 
Тодоровић // Год. 1, бр. 1 (2003), стр. 
67. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524047509
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421
ТОДОРОВИЋ, Борјанка
 Просветитељ и реформатор 
Димитрије Ј. Путниковић (1859–1910) 
– у светлу библиографских података 
/ Борјанка Трајковић. - Приказ књиге: 
Библиографија радова Димитрија Ј. 
Путниковића, приредио Драгољуб 
М. Путниковић, Београд 2007. - 
Библиографија: стр. 166. - Апстракт; 
Summary // Год. 4, бр. 2 (2007), стр. 
163–166. 

37:929 Путниковић Д. Ј. 
COBISS.SR-ID 514983317

422
ТРБОЈЕВИЋ, Александра Р. 
 Нови модели презентовања 
друштвених садржаја у уџбенику 
природе и друштва / Александра Р. 
Трбојевић. - Илустр. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 158–162. 
-Апстракт; Summary // Год. 14, бр. 1 
(2017), стр. 143–163. 

371.671.046.12:3/5 
371.3::3/5 
COBISS.SR-ID 238336268

423
ТРВАНИЋ, Новица 
 Тишина / Новица Трванић // Год. 
1, бр. 1 (2003), стр. 69. 

821.163.41–14 
COBISS.SR-ID 524048533

424
ТРИФУНОВИЋ, Весна С. 
 Допринос развоју 
комуникационих компетенција 
педагошких радника / Весна С. 
Трифуновић. - Приказ књиге: 
Радмила Миловановић: Интеракција 
и комуникација у васпитном раду, 
Јагодина, 2010 // Год. 7, бр. 2 (2010), 
стр. 251–252. 

821.163.41.09 Миловановић Р. 
37.064.2(049.32) 
COBISS.SR-ID 180277516

425
ТРИФУНОВИЋ, Весна С.
 Есенцијално балканско питање: 
питање мира / Весна Трифуновић. 
- Приказ књиге: Љубиша Митровић: 
Ка култури мира на Балкану: прилози 
социологији регионалних процеса и 
савременој балканистици, Ниш, 2005 
// Год. 3, бр. 1/2 (2006), стр. 195–197. 

821.163.41.09 Митровић Љ. 
316.7(497)(049.32) 
COBISS.SR-ID 177228300

426
ТРИФУНОВИЋ, Весна С.
 Каг: (Кућа песме) / Весна 
Трифуновић // Год. 2, бр. 2 (2005), 
стр. 60–62. 

821.163.41–32 
COBISS.SR-ID 524065685
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427
ТРИФУНОВИЋ, Весна С.
 Образовање за одрживи развој / 
Весна С. Трифуновић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. 218. - Апстракт; 
Summary // Год. 8, бр. 2 (2011), стр. 
213–219. 

37.033 
37:502.131.1 
COBISS.SR-ID 188147468

428
ТРИФУНОВИЋ, Весна С.
 Образовање, идеологија и 
индоктринација: проблем узајамних 
односа / Весна Трифуновић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст // Год. 2, бр. 2 
(2005), стр. 15–22. 

37.013 
316.75 
COBISS.SR-ID 524052373

429
ТРИФУНОВИЋ, Весна С.
 Поглед на будућност / Весна 
Трифуновић // Год. 1, бр. 1 (2003), 
стр. 61–63. 

821.163.41–32 
COBISS.SR-ID 524046741

430
ТРИФУНОВИЋ, Весна С.
 Популарна култура / Весна 
Трифуновић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст // 
Год. 1, бр. 1 (2003), стр. 17–22. 

316.774:008 
COBISS.SR-ID 524043157

431
ТРИФУНОВИЋ, Весна С.
 Subculture and Youth: Musical 
Taste of the Pre-service Teachers in 
Serbia / Vesna S. Trifunović, Mia M. 
Arsenijević, Katarina R. Stanojević. 
- Graf. prikaz, tabele. - Napomene 
i bibliografske reference uz tekst. - 
Bibliografija: str. 100–101. - Аbstract; 
Резиме // God. 14, br. 1 (2017), str. 
91–102. 

37.036–057.875(497.11)”2016” 
316.644–057.875:78(497.11)”2016” 
COBISS.SR-ID 238332172

432
ТРИФУНОВИЋ, Весна С. 
 Школа и промене у култури села 
/ Весна Трифуновић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. 124. - Апстракт; 
Summary // Год. 4, бр. 1 (2007), стр. 
116–125. 

316.334.55 
37.018.51 
COBISS.SR-ID 514969493

433
ТРИФУНОВИЋ, Душко
 Узданица је љубавна реч / Душко 
Трифуновић // Год. 2, бр. 2 (2005), 
стр. 58–59. 

821.163.41–32 
COBISS.SR-ID 524065429
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434
ТУМ, Аули 
 Tacit pedagogical knowing: at the 
core of teacher’s professionality / Auli 
Toom. - Graf. prikazi. - Bibliografija: 
str. 111–115. - Abstract; Резиме // God. 
4, br. 1 (2007), str. 99–115. 

371.13/.14 
37.026 
COBISS.SR-ID 514969237

435
ЋАЛИЋ, Маја Р. 
 Анализа уџбеника за први разред 
основне школе из предмета музичка 
култура / Маја Р. Ћалић, Данијела М. 
Судзиловски. - Библиографија: стр. 
165–166. - Апстракт; Summary // Год. 
8, бр. 1 (2011), стр. 151–166. 

371.671.046.12:78(497.11) 
COBISS.SR-ID 184498956

436
ЋЕКЛИЋ, Нина
 Синтаксостилеме реда 
ријечи оформљене поступцима 
осамостаљивања претфокусном 
паузом / Нина Ћеклић. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. 
- Библиографија: стр. 91. - Апстракт; 
Résumé // Год. 5, бр. 2 (2008), стр. 
83–92. 

811.163.41’367.335.5 
821.163.41.09–31 Петровић Г. 
COBISS.SR-ID 154135052

437
ЋИРКОВИЋ-Миладиновић, Ивана Р. 
 Advantages and disadvantages 
of Content and Integrated Language 
Learning (CLIL) / Ivana Ćirković 
Miladinović. - Bibliografija: str. 153. 
– Резиме // God. 4, br. 2 (2007), str. 
142–154. 

371.3::811.111 
COBISS.SR-ID 514982805

438
ЋИРКОВИЋ-Миладиновић, Ивана Р.
 Афективне стратегије учења 
енглеског језика / Ивана Р. 
Ћирковић Миладиновић. - Табеле. 
- Библиографија: стр. 52–54. - 
Апстракт; Summary // Год. 8, бр. 1 
(2011), стр. 43–54. 

378.147:811.111 
159.953.5 
COBISS.SR-ID 184494604

439
ЋИРКОВИЋ-Миладиновић, Ивана Р.
 Валидност човека као 
инструмента у процесу квалитативног 
истраживања наставе енглеског језика 
/ Ивана Ћирковић-Миладиновић. - 
Библиографија: стр. 152. - Апстракт; 
Summary // Год. 6, бр. 2 (2009), стр. 
147–153. 

37.012 
303.442:[371.3::811.111 
COBISS.SR-ID 171636748
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440
ЋИРКОВИЋ-Миладиновић, Ивана Р. 
 Developing a Website for EFL 
Writing Skills Improvement in 
University Teaching Context / Ivana R. 
Ćirković-Miladinović, Tijana J. Dabić, 
Radmila R. Suzić. - Bibliografija: str. 
94–95. - Abstract; Резиме // God. 10, 
br. 2 (2013), str. 87–96. 

371.147::811.111’243 
371.3::81]:004.4 
COBISS.SR-ID 203719180

441
ЋИРКОВИЋ-Миладиновић, Ивана Р. 
 Designing the Curriculum and 
Learning Materials for Primary Young 
Learners / Ivana Ćirković Miladinović. 
- Bibliografija: str. 142. - Abstract; 
Резиме // God. 5, br. 2 (2008), str. 137–
143. 

371.3::811.111 
COBISS.SR-ID 154145036

442
ЋИРКОВИЋ-Миладиновић, Ивана Р. 
 Квалитативно истраживање и 
методе евалуације / Ивана Ћирковић-
Миладиновић. - Приказ књиге: Patton, 
M.Q. (2002). Qualitative Research & 
Evaluation Methods (3rd ed.). Thousand 
Oaks, CA: Sage Publications, Inc. // 
Год. 6, бр. 1 (2009), стр. 228–233. 

821.111(73).09 Patон М. К. 
303.62(049.32) 
COBISS.SR-ID 167161612

443
ЋИРКОВИЋ-Миладиновић, Ивана Р. 
 Познавање афективних стратегија 
учења енглеског језика – предуслов 
успешне комуникације / Ивана Р. 
Ћирковић Миладиновић. - Табеле. - 
Библиографија: стр. 238. - Апстракт; 
Summary // Год. 9, бр. 1 (2012), стр. 
227–239. 

371.3::811.111 
COBISS.SR-ID 192083468

444
ЋИРКОВИЋ-Миладиновић, Ивана Р. 
 Reading Strategies in Teaching 
Literature / Ivana R. Ćirković 
Miladinović. - Bibliografija: str. 161–
162. - Abstract; Резиме // God. 8, br. 2 
(2011), str. 157–162. 

371.3::821.111 
028.42 
COBISS.SR-ID 188145420

445
ЋИРКОВИЋ-Миладиновић, Ивана Р. 
 Repetition and Learning by Heart 
in ELT Classroom / Ivana Ćirković 
Miladinović. - Bibliografija: str. 146. - 
Abstract; Резиме // God. 5, br. 1 (2008), 
str. 143–146. 

371.3::811.111 
COBISS.SR-ID 153998092

446
ЋИРКОВИЋ-Миладиновић, Ивана Р. 
 What are the benefits of learner 
strategy research for the practising 
teacher in Serbia? / Ivana Ćirković 
Miladinović. – Резиме // God. 4, br. 1 
(2007), str. 126–130. 

378.147::811.111(497.11) 
COBISS.SR-ID 514970005
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447
ЋУРЧИЋ, Светлана С.
 Вода, (не)пресушно благо – 
чињенице о води у свести деце 
основношколског узраста / Светлана 
С. Ћурчић, Јелена М. Младеновић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 275. - Апстракт; Summary // Год. 
8, бр. 2 (2011), стр. 267–276. 

371.3::502/504 
37.033–057.874 
COBISS.SR-ID 188150028

448
УДОВИЧИЋ, Бојана Б. 
 Преглед развоја српског романа 
за децу / Бојана Б. Удовичић. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 90. - Апстракт; Summary // Год. 
14, бр. 1 (2017), стр. 79–90. 

821.163.41–93–31.09(091) 
COBISS.SR-ID 238331660

449
 УТИЦАЈ станица и почетка-врсте 
на трансформацију моторичких 
способности ученица млађег 
школског узраста / Живорад М. 
Марковић ... [и др.]. - Табеле. - Остали 
аутори: Драгољуб Б. Вишњић, Зоран 
Р. Богдановић, Горан В. Шекељић. 
- Библиографија: стр. 200–201. - 
Апстракт; Summary // Год. 9, бр. 1 
(2012), стр. 191–201. 

371.3::796 
796.012.1
057.874(497.11)”2011/2012” 
COBISS.SR-ID 192081932

450
ХОРЊАК, Соња Н.
 Филмски трејлери у настави 
шпанског као страног језика / Соња 
Н. Хорњак. - Библиографија: стр. 
111–112. - Апстракт; Summary // Год. 
14, бр. 1 (2017), стр. 103–113. 

791.52:371.686 
371.2::811.134.2 
COBISS.SR-ID 238332428

451
ЦЕКИЋ-Јовановић, Оливера Д. 
 Индивидуализација наставе 
природе и друштва / Оливера Цекић-
Јовановић. - Приказ књиге: Ирена 
Голубовић-Илић: Индивидуализација 
наставе природе и друштва, Јагодина, 
2008. - Напомене и библиографске 
референце уз текст // Год. 5, бр. 2 
(2008), стр. 218–222. 

821.163.41.09 Голубовић-Илић И. 
371.311.1(049.32) 
COBISS.SR-ID 154164236

452
ЦЕКИЋ-Јовановић, Оливера Д.
 Квалитет знања ученика као 
показатељ квалитета наставе 
природе и друштва / Оливера Д. 
Цекић-Јовановић. - Граф. прикази. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 42–43. - Апстракт; Summary // 
Год. 13, бр. 2 (2016), стр. 31–44. 

371.3::3/5 
37.064.2 
COBISS.SR-ID 228261132
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453
ЦЕКИЋ-Јовановић, Оливера Д.
 Компјутерски посредована 
комуникација у настави Природе 
и друштва / Оливера Д. Цекић-
Јовановић. - Библиографија: стр. 
264–265. - Апстракт; Summary // Год. 
8, бр. 2 (2011), стр. 253–265. 

371.3::3/5 
371.694:004 
COBISS.SR-ID 188149516

454
ЦЕКИЋ-Јовановић, Оливера Д.
 Мултимедијални приступ (полу)
програмираној настави природе и 
друштва / Оливера Цекић-Јовановић, 
Ирена Голубовић-Илић. - Илустр. - 
Библиографија: стр. 142. - Апстракт; 
Summary // Год. 5, бр. 1 (2008), стр. 
133–142. 

371.694:004 
COBISS.SR-ID 153993740

455
ЦЕКИЋ-Јовановић, Оливера Д.
 Ставови и мишљења ученика о 
учењу природе и друштва применом 
образовно-рачунарског софтвера 
са мултимедијалним садржајима / 
Оливера Д. Цекић-Јовановић, Ирена 
Б. Голубовић-Илић, Андријана 
Ж. Јаковљевић. - Граф. прикази. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 156–157. - Апстракт; Summary // 
Год. 11, бр. 1 (2014), стр. 141–158. 

371.3::3/5]:004 
316.644–057.874:004(497.11)”2012” 
COBISS.SR-ID 208620300

456
ЦЕКИЋ-Јовановић, Оливера Д.
 Ставови студената – будућих 
учитеља према сопственим 
способностима за евалуацију часова / 
Оливера Д. Цекић-Јовановић, Ирена 
Б. Голубовић-Илић. - Граф. прикази, 
табеле. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 69–70. - Апстракт; Summary // 
Год. 8, бр. 1 (2011), стр. 55–70. 

316.644:[378.147::3/5(497.11)”2009” 
COBISS.SR-ID 184495628
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ЦИЦОВИЋ Сарајлић, Драгана Ј. 
 Настава црквеног појања и 
почетна дидактичко-методичка 
опредјељења музичких педагога 
/ Драгана Ј. Цицовић Сарајлић. - 
Ноте. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 273–274. - Апстракт; Summary // 
Год. 9, бр. 1 (2012), стр. 267–276. 

37.036:78(497.11)”18/19” 
783.25:271.2”18/19” 
COBISS.SR-ID 192085260

458
ЧОЛИЋ, Зорица З. 
 Постпродукцијске уметничке 
праксе и нови медији / Зорица З. 
Чолић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 60. - Апстракт; Summary // Год. 
11, бр. 1 (2014), стр. 53–61. 
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459
ЧОМИЋ, Милена М. 
 Advertising (in) Lolita / Milena 
M. Čomić. - Bibliografija: str. 98. - 
Abstract; Резиме // God. 9, br. 1 (2012), 
str. 93–99. 

821.111(73):659 
316.778(73) 
COBISS.SR-ID 192071180

460
ЧУТОВИЋ, Катарина
 Географска мерења ван школске 
учионице / Катарина Чутовић. - 
Приказ књиге: Милутин Тадић, 
Географска мерења: ван школске 
учионице, Београд, 2013 // Год. 12, бр. 
2 (2015), стр. 161–162. 

821.163.41.09 Тадић М. 
528.3(049.32) 
COBISS.SR-ID 524104597

461
ЧУТОВИЋ, Мирјана М. 
 Елементи поуке у песничкој 
збирци Неизбежно Миомира 
Милинковића / Мирјана М. Чутовић. - 
Приказ књиге: Миомир Милинковић: 
Неизбежно, Београд, 2015. - 
Библиографија: стр. 187–188 // Год. 
13, бр. 1 (2016), стр. 181–188. 

821.163.41–93–14.09 Милинковић М. 
COBISS.SR-ID 523222933

462
ЧУТУРА, Илијана Р. 
 Значење и стилистика прилога 
у роману Кукавичја пилад Лабуда 
Драгића / Илијана Р. Чутура. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 99–100. - Апстракт; Summary // 
Год. 14, бр. 2 (2017), стр. 83–100. 

821.163.41–31.08 Драгић Л. 
811.163.41’367.624 
COBISS.SR-ID 252200972

463
ЧУТУРА, Илијана Р.
 Идентитет српског језика у 
настави / Илијана Р. Чутура. - 
Табеле. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 142–144. - Апстракт; Summary // 
Год. 12, бр. 1 (2015), стр. 131–145. 

371.3::811.163.41 
316.64–
057.87:811.163.41(497.11)”2014/2015” 
COBISS.SR-ID 215487244
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ЧУТУРА, Илијана Р. 
 Књига о настави говорне културе 
/ Илијана Чутура. - Приказ књиге: 
Марина Јањић: Савремена настава 
говорне културе у основној школи, 
Нови Сад, 2008 // Год. 5, бр. 2 (2008), 
стр. 210–213. 

821.163.41.09 Јањић М. 
371.3::811.163.41(035)(049.32) 
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ЧУТУРА, Илијана Р. 
 Књига о српским пословицама 
/ Илијана Чутура. - Приказ књиге: 
Јелена Јовановић: Књига српских 
народних пословица I, II, Београд, 
2006 // Год. 5, бр. 1 (2008), стр. 152–
158. 

821.163.41.09 Јовановић Ј. 
821.163.41–84:398]:81’367.7(049.32) 
COBISS.SR-ID 154000396

466
ЧУТУРА, Илијана Р.
 Култура у уџбенику и уџбеник у 
култури / Илијана Р. Чутура. - Приказ 
књиге: Ана Петравић: Уџбеник 
страног језика као мјесто сусрета 
култура – слике странога и властитога 
у хрватским уџбеницима њемачког 
језика, Загреб, 2010 // Год. 8, бр. 2 
(2011), стр. 289–294. 

371.671:811.112.2(497.5)”1950/2010”(
049.32) 
COBISS.SR-ID 188150796

467
ЧУТУРА, Илијана Р. 
 Лексичка експресивност 
прилошких израза / Илијана Чутура. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 42–44. - Apstrakt; Résumé // Год. 
4, бр. 2 (2007), стр. 32–45. 

811.163.41’367.624 
COBISS.SR-ID 514977941

468
ЧУТУРА, Илијана Р. 
 Лексичко-семантичке особености 
прилога са значењем фреквенције 
у српском језику / Илијана Чутура. 
- Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 79–80. - Апстракт; Summary // 
Год. 3, бр. 1/2 (2006), стр. 69–80. 

811.163.41’367.624 
COBISS.SR-ID 177174284

469
ЧУТУРА, Илијана Р. 
 Нова лингвостилистичка 
тумачења / Илијана Р. Чутура. - 
Приказ књиге: Милош Ковачевић: 
Стилска значења и зрачења, Ниш, 
2011. - Напомене и библиографске 
референце уз текст // Год. 9, бр. 1 
(2012), стр. 325–329. 

821.163.41.09 Ковачевић М. 
811.163.41’38(049.32) 
821.163.41.09:81(049.32) 
811.163.41’373.612.2(049.32) 
COBISS.SR-ID 192088076

470
ЧУТУРА, Илијана Р.
 О дидактичкој концептуализацији 
/ Илијана Чутура. - Приказ зборника: 
Deicitic conceptualization of Space, Time 
and Person, уредник Џакер 
Андреас, Филаделфија, 2003. - 
Напомене уз текст // Год. 4, бр. 1 
(2007), стр. 158–161. 

811’367(049.32) 
COBISS.SR-ID 514972565
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471
ЧУТУРА, Илијана Р. 
 О једном периферном фрагменту 
узрочног семантичког поља / 
Илијана Р. Чутура. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 58–60. - 
Апстракт; Summary // Год. 10, бр. 1 
(2013), стр. 41–60. 

811.163.41’37 
COBISS.SR-ID 199402508

472
ЧУТУРА, Илијана Р. 
 О стилу у књижевном делу / 
Илијана Р. Чутура. - Приказ књиге: 
Милош Ковачевић: Српски писци 
у озрачју стилистике, Београд, 
2013. - Напомене и библиографске 
референце уз текст // Год. 11, бр. 1 
(2014), стр. 179–182. 

821.163.41.09 Ковачевић М. 
821.163.41.09:81’38”18/19”(049.32) 
811.163.41’38(049.32) 
COBISS.SR-ID 208621324

473
ЧУТУРА, Илијана Р. 
 Предлошко-именички прилошки 
изрази са значењем краткоће 
временског трајања / Илијана 
Чутура. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 80–81. - Апстракт; Summary // 
Год. 5, бр. 2 (2008), стр. 64–81. 

811.163.41’367.624 
COBISS.SR-ID 154133772

474
ЧУТУРА, Илијана Р.
 Приноси србистици / Илијана 
Чутура. - Приказ књиге: Милош 
Ковачевић: Србистичке теме, 
Крагујевац, 2007 // Год. 4, бр. 2 (2007), 
стр. 181–184. 

811.163.41(049.32) 
COBISS.SR-ID 514983573

475
ЧУТУРА, Илијана Р. 
 Прича о цару који није знао 
граматику / Илијана Р. Чутура. - 
Приказ књиге: Весна Ломпар: Српски 
језик за седми разред основне школе, 
Београд, 2009. - Приказ књиге: 
Наташа Станковић-Шошо: Радна 
свеска уз уџбенички комплет, Београд, 
2009 // Год. 7, бр. 1 (2010), стр. 187–
191. 

37.016:811.163.41(075.2)(049.32) 
COBISS.SR-ID 175691020

476
ЧУТУРА, Илијана Р.
 Синтаксичко-семантичке 
релације временских прилога са 
неприлошким адвербативом / 
Илијана Чутура. - Напомене уз 
текст. - Библиографија: стр. 68–69. 
- Апстракт; Summary // Год. 4, бр. 1 
(2007), стр. 60–69. 
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COBISS.SR-ID 514967189
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ЧУТУРА, Илијана Р. 
 Стилски ефекти (не)превођења 
у књизи М. Капора A Guide to the 
Serbian Mentality / Илијана Р. 
Чутура. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 43–44. - Апстракт; Summary // 
Год. 9, бр. 1 (2012), стр. 33–44. 

821.163.41–32.09 Капор М. 
COBISS.SR-ID 192069388

478
ЧУТУРА, Илијана Р.
 Тајна у роману Чварчић 
Милисава Савића – идентитет ликова, 
наратора и аутора / Илијана Р. 
Чутура. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: 
стр. 22. - Апстракт; Summary // Год. 8, 
бр. 2 (2011), стр. 7–23. 

821.163.41–31.08 Савић М. 
COBISS.SR-ID 188136972

479
ЧУТУРА, Илијана Р.
 Ум, мозак и образовање / Илијана 
Чутура. - Приказ часописа: Mind, 
Brain and Education, Oxford, 2007 // 
Год. 3, бр. 1/2 (2006), стр. 186–188. 

050.488 MIND, BRAIN AND 
EDUCATION(049.32) 
COBISS.SR-ID 524074901

480
ЧУТУРА, Илијана Р.
 „Школин парк” – дневничко ратно 
склониште: слика рата у Аџићевим 
свескама о парку Учитељске школе 
/ Илијана Р. Чутура. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 32–33. - 
Апстракт; Summary // Год. 11, бр. 2 
(2014), стр. 21–33. 

821.163.41–94.09 Aџић С. 
37:929 Аџић С. 
COBISS.SR-ID 212027404

481
ШАРАНЧИЋ-Чутура Снежана
 Разгртање трагова / Снежана 
Шаранчић-Чутура. - Приказ књиге: 
Светлана Велмар-Јанковић: Очаране 
наочаре – приче о Београду, Београд, 
2006 // Год. 3, бр. 1/2 (2006), стр. 189–
191. 

821.163.41.09–93–32 Велмар-
Јанковић С.(049.32) 
COBISS.SR-ID 177223180

482
ШАРАНЧИЋ-Чутура Снежана
 Усмено казивање и приповедачки 
поступак Бранка Ћопића / Снежана 
Шаранчић-Чутура. - Напомене 
и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 88–90. 
- Апстракт; Résumé // Год. 6, бр. 1 
(2009), стр. 77–90. 

821.163.41–32.09 Ћопић Б. 
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483
ШЋЕПАНОВИЋ, Михаило М. 
 Наопака наука (не)знавених 
професора (над садржајима Нове 
серије полатињене никшићке Riječi) / 
Михаило М. Шћепановић. - Напомене 
и библиографске референце уз текст. 
- Апстракт; Summary // Год. 12, бр. 1 
(2015), стр. 103–116. 

81'272(497.16) 
050.488РИЈЕЧ(049.32) 
COBISS.SR-ID 215486476

484
ШЋЕПАНОВИЋ, Михаило М.
 Под плавим небом савести српске 
интелектуалне мисли: поводом књиге 
Лингвостилистика књижевног текста 
Милоша Ковачевића / Михаило 
Шћепановић // Год. 10, бр. 1 (2013), 
стр. 83–86. 
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развој мотивационих процеса код ученика 106
•	 Анализа уџбеника за први разред основне школе из предмета музичка 

култура 435
•	 Аналитика погледа 414
•	 Advantages and disadvantages of Content and Integrated Language Learning 

(CLIL) 437
•	 Антиципација „нове” филозофије 308
•	 Антологија савремене српске приповетке 150
•	 Антономазија у поезији Хиландарја 389
•	 Апсолутно и активно време часа физичког васпитања 223
•	 Архетипске слике у роману Кукавичја пилад Лабуда Драгића 111
•	 Attitudes and Beliefs of Primary School Students According to Problems of 

Environmental Preservation and Protection 98
•	 Аутоматизми кохезивности у агенцијској вијести 102
•	 Афективне стратегије учења енглеског језика 438

Б
•	 Баладе Средњег Тимока – „Катина удаја” и „Смрт драгог” 13
•	 Белешке о реформама високог образовања 77
•	 Библијски подтекст у роману Мали принц А. С. Егзиперија 327
•	 Болно девојачко израстање у једној Јагодини 271
•	 Борба за идентитет српског језика 1
•	 Босански проблеми српског језика у Босни и Херцеговини 10
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•	 Валидност човека као инструмента у процесу квалитативног истраживања 

наставе енглеског језика 439
•	 Ван Гог – лудило или генијалност, лоше расовано 83
•	 Велико Градиште – Крушевац 331
•	 Вест у настави српског језика 386
•	 Вечита антонимија 219
•	 Вечна успомена из бање 332
•	 Висина тела и кифотичко лоше држање код деце предшколског узраста 42
•	 Високо образовање у Републици Србији и његово укључивање у савремена 

образовна друштва 170
•	 Вишеаспектно сагледавање корена и гнезда речи у руском језику 297
•	 Вода, (не)пресушно благо – чињенице о води у свести деце основношколског 

узраста 447
•	 Временски односи нефинитних облика као глаголских комплемената у 

енглеском и њихових српских преводних еквивалената 169

Г
•	 Географска мерења ван школске учионице 460
•	 Глобализација и национaлни статус српске књижевности 344
•	 Гнев неба 53
•	 Граматика и грађење речи у њој у почетном учењу руског језика као 

страног 298
•	 Граматичка и интонацијска структура прозног израза М. Црњанског у Сеобама 

(прва. књ.) 377

Д
•	 Да ли „рећи нешто увек значи... тврдити нешто”, или не (напомене о 

’перформативу ‘ Џ. Остина) 378
•	 Даровитост и стваралаштво наставника и ученика 309
•	 Две посете Финској 363
•	 Developing a Website for EFL Writing Skills Improvement in University Teaching 

Context 440
•	 Деконструкција фолклорних мотива у збирци У царству лептирова и медведа 

Бранка Ћопића 175
•	 Designing the Curriculum and Learning Materials for Primary Young 

Learners 441
•	 Дете-читалац и јунаци уметничке приче – рецепцијски капацитети 89
•	 Детерминанте мотивације за учење будућих васпитача 115
•	 Дидактичке игре у почетној настави математике 63
•	 Дијалог и развој дечјег мишљења 304
•	 Диференцирана настава у свакодневној наставној пракси 64
•	 До писмености с лакоћом 127
•	 Догађаји уочи Првог светског рата и песме о њима 383
•	 Допринос изучавању начина као семантичко-синтаксичке категорије 284
•	 Допринос проучавању читалачких интересовања ученика разредне 

наставе 117
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•	 Допринос развоју комуникационих компетенција педагошких радника 424
•	 Допринос савременим лингвостилистичким истраживањима 345
•	 Dramatization of Fables in Teaching English to Young Learners 364
•	 Драмска књижевност у наставним програмима 269
•	 Друштвене и ликовно-визуелне представе у Рјечнику Вука Ст. Караџића 84
•	 Душо, има ли наде 295

Е
•	 Елементи поуке у песничкој збирци Неизбежно Миомира Милинковића 461
•	 Елементи психолошких основа хеуристичког модела наставе 338
•	 Елементи фантастике у епском портрету Марка Краљевића 90
•	 Еманципација америчке поезије кроз искуство светских ратова 103
•	 Емил Каменов: Мудрост чула, 2. део, Развијање дечје интелигенције, Нови Сад, 

2010 404
•	 Емпатичке компетенције будућих васпитача 259
•	 Есенцијално балканско питање: питање мира 425
•	 Етичка карактеризација и стереотипи у баснама Доситеја Обрадовића 417
•	 Ефекат примене проблемске наставе биологије на трајност и квалитет 

стечених знања 393
•	 Ефекти допунског методичког облика рада на развој антрополошких обележја 

школске деце 242
•	 Ефекти корективне гимнастике на редовним часовима физичког 

васпитања 224

Ж
•	 Жена 201
•	 Живот и рад Владимира Р. Ђорђевића у Нишу, Алексинцу и Јагодини до 1912. 

године 70

З
•	 Значај идентификације и развијања музичких способности за реализацију 

дечјег музичког стваралаштва 47
•	 Значај мотивације у настави енглеског језика у основним школама у 

Србији 82
•	 Значај система дидактичких игара за развој дечје перцепције 405
•	 Значај ћирилице за континуитет и идентитет српског језика и културе 409
•	 Значај фразеологизама у српским народним бајкама 346
•	 Значај школе за професионалну оријентацију ученика и њихово даље 

образовање 185
•	 Значење и стилистика прилога у роману Кукавичја пилад Лабуда Драгића 462
•	 Značenjska društvena funkcija jezičkih poruka na Fejsbuku 95

И
•	 Игра и хумор – основна претпоставка интермедијалног карактера 

књижевности за децу 251
•	 Идентитет српског језика у настави 463
•	 Идентитет српског књижевног језика кроз историју 239
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•	 Извештај у настави српског језика 387
•	 Изгубљени корак 420
•	 Излокани друмови 54
•	 Имагинарна Европа 21
•	 Индивидуализација наставе музичке културе у контексту савременог 

образовања 48
•	 Индивидуализација наставе природе и друштва 451
•	 Индивидуализација наставе природе и друштва примјеном проблемске 

наставе 321
•	 Иновације, суштина и организација предметно-групне наставе 376
•	 Инструктивни стил фармацеутских упутстава 137
•	 Интервју као новинарска врста 138
•	 Интересовање ученика млађих разреда основне школе за коришћење 

филмова у настави српског језика 419
•	 Интрига – између славољубља и зависти 310
•	 Информатички термини у новинском извештају 388
•	 Историја и мит у структури српске ауторске бајке 252
•	 Историјски садржаји у настави природе и друштва у Републици Србији и 

Републици Српској 273
•	 Истраживачки задаци у интерпретацији народних песама и прича у разредној 

настави 233
•	 Ишчекивање 55

Ј
•	 Јединствени приступ новинарској стилистици 402
•	 Једна заборављена јужносрбијанска драма 78
•	 Језик и сепаратизам у светлу референтних података 126
•	 Језици Бановића Страхиње – идентитет епског јунака 207
•	 Језичка средства за исказивање одређене имперцептивности у новинској 

вести 390
•	 Језичка структура и стилске одлике песме „Симонида” Милана Ракића 262
•	 Језички и национални идентитет у основној школи 25
•	 Језичко осавремењивање текстова 179
•	 Језичко-стилска средства која доприносе вјеродостојности казивања у роману 

Кукавичја пилад Лабуда Драгића 410
•	 Јуџин О’Нил и архетип бесмисла као оруђе историје 104

К
•	 Каг 426
•	 Како је Милутин постао Мујо 57
•	 Како спознајемо и сазревамо кроз ликовне представе 85
•	 Карактеристичне језичке црте ромске деце основношколског узраста 2
•	 Квалитативно истраживање и методе евалуације 442
•	 Квалитет знања ученика као показатељ квалитета наставе природе и 

друштва 452
•	 Квалитет комуникације васпитач – дете као услов успешног васпитног рада у 

вртићу 406
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Регистар наслова

•	 Клавирска музика у наставним програмима музичке културе за млађе 
разреде основне школе 178

•	 Кључне речи у интерпретацији песничког текста 347
•	 Књига о настави говорне културе 464
•	 Књига о санскриту 186
•	 Књига о српским пословицама 465
•	 Књиге за развој тактилних перцепција деце најмлађег узраста 285
•	 Књижевна слика послератних политичких односа у Југославији као 

интерсоцијалних и интеркултуралних процеса 139
•	 Књижевни текстови као лексичка подлога у настави енглеског језика 162
•	 Књижевно-методички аспект тумачења збирке приповиједака Чистач обуће 

Ранка Павловића 26
•	 Књижевност је лице језика 22
•	 Когнитивне теорије развоја Пијажеа и Виготског – сличности и разлике 71
•	 Когнитивнолингвистичке поставке почетног описмењавања 322
•	 Компјутерски посредована комуникација у настави Природе и друштва 453
•	 Комплекс вежби за побољшање снаге и покретљивости у функцији превенције 

повреда у скијању 19
•	 Комуникативни приступ у настави српског језика 40
•	 Конексиона функција везника „и” 379
•	 Конструктивна критичка анализа писане припреме за час корелације 

математике, ликовне и музичке културе 305
•	 Корак иза огледала времена 198
•	 Корелати социометријског статуса код ученика основне школе 14
•	 Култура у уџбенику и уџбеник у култури 466

Л
•	 Лабораторијско-експериментална метода и вештине комуницирања потребне 

за њену успешну реализацију 72
•	 Learning outcomes 109
•	 Лексичка експресивност прилошких израза 467
•	 Лексички слојеви у роману Кукавичја пилад Лабуда Драгића 240
•	 Лексичко-семантичке особености прилога са значењем фреквенције у 

српском језику 468
•	 Ликовна тајна 86
•	 Лингвостилистичке анализе Душана Јовића 348
•	 Лирски приповедачки стил Антонија Исаковића 151
•	 Лице фреске (1) 87

Љ
•	 Љубав 202

М
•	 Мајсторски вез 119
•	 Маргиналије о српској културној политици 210
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Регистар наслова

•	 Марина Јањић, Илијана Чутура: Простор, време, друштво – сусрети у језику 
(изабрани огледи из савремене србистике), Педагошки факултет у Јагодини, 
Јагодина, 2012. 323

•	 Међужанровски односи: бајка и фантастична прича 291
•	 Мерила стандардизације латиничног и ћириличног писма 244
•	 Методичка монографија која ће унаприједити методику наставе 

књижевности 27
•	 Методичка остварења која ће унапредити наставу књижевности и методику 

наставе књижевности 286
•	 Методички приступ збирци изабраних песама 349
•	 Митопоетика у бајкама Илије И. Вукићевића 350
•	 Могућност корелације физичког васпитања и математике у предшколском 

узрасту 396
•	 Могућност примене програма ТЕТ (Teacher Effectiveness Training – „Како 

бити успешан наставник”) Томаса Гордона у интернатским условима, са 
практичним примерима 211

•	 Могућности иновирања наставног процеса у систему универзитетског 
образовања 187

•	 Могућности примене (полу)програмираних материјала у настави природе и 
друштва 73

•	 Могућности примене Сибелијус софтвера у музичкој настави на педагошким 
факултетима 79

•	 Модели интерактивног учења и наставе 29
•	 Моје стварање 203
•	 Мотивација ученика као предиспозиција успешне наставе музичке културе 

ученика млађих разреда основне школе 256, 257
•	 Мотивисаност једног типа зоонима у српском језику 222
•	 Моћ и домети интегралног лингвостилистичког приступа 241
•	 Моћ игре, боје и звука у поезији Григора Витеза 253
•	 Моћ, модерност и обликовање историје у роману Кукавичја пилад Лабуда 

Драгића 221
•	 Музичка креативност – облици рада на развијању музичко-стваралачких 

способности ученика 15
•	 Музичка питања и одговори као начин изражавања ученика у настави музичке 

културе 49
•	 Мултимедијални приступ (полу)програмираној настави природе и 

друштва 454

Н
•	 На маргинама модалности: глагол ought to у енглеском језику и његови 

еквиваленти у српском језику 325
•	 На почетку беше... Кирјаковић 333
•	 Најбоља учитељска школа на Балкану 234
•	 Наопака наука (не)знавених професора 483
•	 Напомене о обради запете и наводника у измењеном и допуњеном издању 

Правописа 133
•	 Наративни модел документарне прозе Драгослава Михаиловића 120
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Регистар наслова

•	 Народна музичка традиција северног Косова у функцији наставе музичке 
културе у основној школи 292

•	 Настава српског језика на дијалекатском подручју 351
•	 Настава црквеног појања и почетна дидактичко-методичка опредјељења 

музичких педагога 457
•	 Наставник енглеског језика као фактор инклузивне наставе 365
•	 Наука и образовање у контексту друштвено-економског развоја Републике 

Србије 171
•	 Научни порази хрватске филологије 263
•	 Неговање и значај традиционалних народних игра са певањем у настави 

музичке културе 293
•	 Нека питања организације наставе српског језика као важан фактор очувања 

идентитета српског језика и културе 96
•	 Нека питања теорије о пословицама 140
•	 Нека страна искуства о проблемској настави граматике 166
•	 Neki aspekti izražavanja budućnosti u francuskom i u srpskom jeziku 398
•	 Неколико језичких напомена о Закону о високом образовању 134
•	 Нескривено а заборављено земаљско благо 299
•	 (Не)стабилност стилова учења језика код студената на основним академским 

студијама 245
•	 New requirements for professional teachers and for teacher education 236
•	 Нов приступ обради тонских висина у функционалној методи 24
•	 Нова лингвостилистичка тумачења 469
•	 Нови модели презентовања друштвених садржаја у уџбенику природе и 

друштва 422
•	 Ново тумачење збирних именица у енглеском језику 164

О
•	 О Вуку Стефановићу Караџићу у Успоменама Владана Ђорђевића 193
•	 О Глишићевом хумористичком стилу 155
•	 О гневу и благости 311
•	 О дидактичкој концептуализацији 470
•	 О дискурсу 380
•	 О експресивним стилизацијским средствима у Дучићевом есејистичком 

стилу 141
•	 О епском певачу као иманентном чиниоцу традиције 91
•	 О једном периферном фрагменту узрочног семантичког поља 471
•	 O knjizi Miloša Kovačevića Lingvostilistika književnog teksta 7
•	 О крају епског света 41
•	 О методу напоредног текстуалног представљања 352
•	 О мотивацији за учење граматике кроз облике наставног рада 167
•	 О мотивацији презимена Еветовић и Изрековић у литерарној ономастици 283
•	 О настави српског језика и књижевности – великом методичком 

подухвату 128
•	 О неким глаголима вербалних радњи 142
•	 О неким лингвистичким и социокултуролошким аспектима проучавања 

новинске информације 154
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•	 О песничком поређењу 143
•	 О прагмемској експресивности 156
•	 О рефлексивном практикуму наставника 112
•	 О савременој српској ироничној поезији 353
•	 О свакодневној, научној и уметничкој истини 249
•	 О синонимима, псеудоанглицизмима и енглеским језичким моделима у 

спортској терминологији 34
•	 О сликовитом поређењу 157
•	 О стилистици, из лингвостилистике 11
•	 О стилу у књижевном делу 472
•	 О структури лирске пјесме за дјецу 67
•	 О унутарисказним и међуисказним односима у поетском вербативу романа 

Кукавичја пилад Лабуда Драгића 144
•	 Облици именских речи уз бројеве „два”, „оба”, „три” и „четири” у српском 

језику 145
•	 Облици именских речи уз бројеве ’два’, ’оба’, ’три’ и ’четири’ у српском 

језику 146
•	 Обрада нонсенсних песама Љубивоја Ршумовића у вртићу 247
•	 Образовање жена до Другог светског рата на примеру Крагујевца 43
•	 Образовање за одрживи развој 427
•	 Образовање наставника у Европи: између националне регулације и 

интернационализације 113
•	 Образовање у Финској 35
•	 Образовање, идеологија и индоктринација: проблем узајамних односа 428
•	 Огледи из српске синтаксе 215
•	 Од 1000 људи 58
•	 Од лингвометодичког текста до квалитетне наставе граматике 168
•	 Од продукције до изражавања 362
•	 Одбрана српског језика 354
•	 Ономатопејске речи у роману Трен 2 Антонија Исаковића 302
•	 Онтологија добра и зла 312
•	 Оријентација – организациони аспект квалитетне наставе 74
•	 Осигурање квалитета између бирократизације и аутономије 69
•	 Оспособљеност учитеља за геометријске садржаје у додатној настави 

математике 65
•	 Откуд су се појавили Словени и „Индоевропљани”? Одговор даје ДНК-

генеалогија 174

П
•	 Паметне учионице 97
•	 Parent’s Perspectives on Their Children’s Language Development in Multilingual 

Contexts 266
•	 Парк Факултета педагошких наука у Јагодини: пример ванучионичког 

наставног објекта за реализацију биолошких наставних садржаја 20
•	 Педагошке и дидактичко-методичке компетенције васпитача као предуслов 

остваривања инклузивног програма 415
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Регистар наслова

•	 Педагошко лидерство у функцији развоја васпитно-образовне 
институције 177

•	 Perception of Definite Article Use by the Learners Whose L1 is Serbian 218
•	 Песничка самосвест у поезији Блажа Конеског 248
•	 Писана припрема за практично предавање 110
•	 Повезаност дивергентних и ликовних способности ученика у функцији 

развоја креативности 411
•	 Povezanost jezika i kulture u učenju stranog jezika 36
•	 Поглед на будућност 429
•	 Пограничје и изузетност 407
•	 Под плавим небом савести српске интелектуалне мисли 484
•	 Подстицање и развијање креативности у почетној настави математике 272
•	 Поезија Езре Паунда у преводима Милована Данојлића 366
•	 Поетика детаља у методичкој интерпретацији Велике деце Антонија 

Исаковића 152
•	 Поетика композиције: крст у кругу 317
•	 Поетика приповедања Антонија Исаковића 121
•	 Поетика фолклорне бајке 254
•	 Поздрав иницијаторима нове Узданице 342
•	 „Позитивно” знање и метафизика 124
•	 Познавање афективних стратегија учења енглеског језика – предуслов 

успешне комуникације 443
•	 Позорница Кукавичје пилади – појмови ђавола, зла и смрти 16
•	 Полазишта интерпретације романа у првом циклусу деветогодишње основне 

школе 68
•	 Полифонијски тип уметничког мишљења у делу Велика деца Антонија 

Исаковића 153
•	 Популарна култура 430
•	 Поредбене реченице са значењем једнакости у романима Добрила 

Ненадића 287
•	 Порекло енглеских речи као чинилац у усвајању и ширењу вокабулара 163
•	 Породица и вредносне оријентације 30
•	 Породични фактори повезани са вршњачким насиљем у школи 318
•	 Портрети светитеља у лозицама – порекло и развој мотива 250
•	 Пословичке конструкције са прилогом ’колико’ и заменицом ’колик(и)’ 158
•	 Постмодернистичка нарација у роману La sans pareille Милисава Савића 355
•	 Постмодернистичка светлост у бунару прошлости 230
•	 Постојаност ауторства у циклусу „Седам мртвих песника” Бранка 

Миљковића 105
•	 Постојање Бога 204
•	 Постпродукцијске уметничке праксе и нови медији 458
•	 Посттрауматски стресни поремећај: теоријски приступи и неуробиолошка 

основа 39
•	 Поступак замене архаичних нестандардних облика 328
•	 Почеци међународне сарадње Учитељског факултета у Јагодини 367
•	 Прве српске учитељице 37
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•	 Први предшколски програми у Србији као полазиште за савремене 
предшколске курикулуме 188

•	 Превазилажење модела бинарних опозиција у песништву Вилијама Блејка 4
•	 „Превирања” у структури српскога књижевног језика 180
•	 Преглед развоја српског романа за децу 448
•	 Предикатоидни експликатив 381
•	 Предлошко-именички прилошки изрази са значењем краткоће временског 

трајања 473
•	 Предшколски програми у Србији 3
•	 Предшколски програми у Србији: развој и перспективе 189
•	 Препреке у примени пројектног модела наставе природе и друштва 339
•	 Пресвета Богородица – многоименита 88
•	 Претпоставке квалитетне сарадње студената и универзитетских 

наставника 190
•	 Придевски компаративни фразеологизми са зоонимом као саставним делом и 

њихови кореспонденти у немачком језику 397
•	 Приказ италијанске заједнице у драми Тетовирана ружа Тенесија 

Вилијамса 194
•	 Прилог истраживању читалачких навика ученика млађих разреда 118
•	 Примена Гешталт терапијских концепата у настави 260
•	 Примена ликовних техника и материјала у предшколској установи и основној 

школи у функцији развоја креативности 408
•	 Примена нових медија у настави ликовне културе: предности и искушења 212
•	 Примена трим стаза и трим полигона у настави физичког васпитања 225
•	 Пример компаративне анализе ученичког ликовног рада и уметничког 

дела 51
•	 Приноси србистици 474
•	 Принцип уметности 205
•	 Principles of Effective English Language Teaching 368
•	 Припадност полу и држање тела у зависности од (и) присуства деформитета 

доњих екстремитета 17
•	 Приповедачка стратегија Лабуда Драгића 6
•	 Припрема за практично предавање – корелација 246
•	 Припрема ученика за математичка такмичења у разредној и предметној 

настави 66
•	 Природа вечне филозофије 313
•	 Прича о судару Истока и Запада 231
•	 Прича о цару који није знао граматику 475
•	 Проблем Бога 125
•	 Просветитељ и реформатор Димитрије Ј. Путниковић (1859–1910) - у светлу 

библиографских података 421
•	 Простор, време, предлози 399
•	 Просторно-временски континуум у Малим бајкама Стевана Раичковића 356
•	 Просторно-временски односи у Андрићевим приповијеткама за дјецу 114
•	 Проф. др Вук Милатовић (1943–2008) 357
•	 Пут у средиште 199
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•	 Усмена лирика Јужне Србије 255
•	 Усмено казивање и приповедачки поступак Бранка Ћопића 482
•	 Усред пећине – Бело језеро 385
•	 Утицај агенаса социјализације на школско постигнуће ученика 131
•	 Утицај гимнастике, елементарних игара и спортских игара на ефективно 

време вежбања 226
•	 Утицај два начина планирања наставе физичког васпитања на 

антропометријске карактеристике ученика 227
•	 Утицај елементарних игара на трансформацију моторичких способности 

ученика четвртих разреда основне школе 243
•	 Утицај наставе физичког васпитања на формирање ученичких ставова 228
•	 Утицај пројектног модела рада у настави Природе и друштва на познавањe 

специфичних вештина и алгоритама 341
•	 Утицај станица и почетка-врсте на трансформацију моторичких способности 

ученица млађег школског узраста 449
•	 Uticaj starosne dobi na učenje stranog jezika 316
•	 Утицај технологије на људско тело у савременој уметности 101
•	 Утицај целодневног и полудневног боравка на антропометријске 

карактеристике и моторичке способности деце предшколског узраста 229
•	 Учитељ постмодернистичког доба – будући изазови учитељске професије 238
•	 Учитељски факултет Јагодина 290

Ф
•	 Фактори који утичу на намеру будућих учитеља да користе рачунар у 

настави 268
•	 Филмски трејлери у настави шпанског као страног језика 450
•	 Филозофија Морала Р. М. Хера 315
•	 Филолошка виђења идентитета српског језика и културе као интелектуални 

апел за шире друштвено деловање 184
•	 Фонолошки ниво напоредног текстуалног представљања 361
•	 Фотографија као средство визуелног кода у новинској вести 216
•	 Фразеолошка авантура 93

http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#161
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#479
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#99
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#403
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#191
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#81
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#208
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#275
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#374
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#255
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#482
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#385
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#131
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#226
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#227
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#243
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#228
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#341
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#449
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#316
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#101
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#229
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#238
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#290
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#268
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#450
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#315
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#184
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#361
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#216
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#93


Х | 113

Регистар наслова

Х
•	 Хаику 56
•	 Хиперузбудљивост и стилови учења код деце са уметничким 

преференцијама 343
•	 Ход у звездане пределе 278
•	 Хумане поруке (српских) народних пословица 147

Ц
•	 Цветићи 220
•	 Циљеви предшколског васпитања и образовања у Србији: традиционална и 

савремена одређења у јединству 192
•	 Цитатност у филму Cinema komunisto Миле Турајлић 395
•	 Црне ноћи белогa лабуда 209

Ч
•	 Чаролија читања 320
•	 Чежња за рајским перивојима 329
•	 Читалачке компетенције у разумевању жанра басне 94
•	 Човек у пејзажу Западног света 336
•	 Чудесно царство Бранка Ћопића 176

Ш
•	 Школа и промене у култури села 432
•	 Школа по мери будућности 173
•	 „Школин парк” – дневничко ратно склониште 480
•	
•	 Этимология слова Славяне 214
•	
•	 What are the benefits of learner strategy research for the practising teacher in 

Serbia? 446
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ИМЕНСКИ РЕГИСТАР

A
•	 Аврамовић, Зоран М. (1949-) 1
•	 Алексић, Светлана  2
•	 Апостоловић, Данијела Д. 3
•	 Арсенијевић Митрић, Јелена Н. (1983-) 4, 5
•	 Арсенијевић, Миа М. (1985-, коаутор) 431
•	 Арсеновић, Јасмина Д. (1977-) 6
•	 Ашић, Тијана В. (1973-) 7

Б
•	 Бабић, Душко Н. (1959-) 8, 9
•	 Бабић, Миланка Ј. (1962-) 10, 11, 12
•	 Бабић, Озренка Ј. Бјелобрк- (1976-) види Бјелобрк-Бабић, Озренка Ј.
•	 Башчаревић, Снежана С. (1977-) 13
•	 Бељански, Мила Б. (1979-) 14
•	 Бељански, Слободан Б. (1975-, каутор) 14
•	 Бјелобрк-Бабић, Озренка Ј. (1976-) 15
•	 Благојевић, Марија Т. (1988-) 16
•	 Богдановић, Зоран Р. (1955-) 17
•	 Богдановић, Зоран Р. (1955-, коаутор) 42, 224, 228, 449
•	 Богдановић-Чурић, Јасна (1954-) 18
•	 Божић, Драгојле К. 19
•	 Бојовић, Биљана М. (1966-) 20
•	 Бошковић, Драган Б. (1970-) 21, 22
•	 Бранковић, Наташа М. (1967-) 23
•	 Братић, Томислав (1937-) 24
•	 Братић, Томислав (1937-, ментор) 110
•	 Брборић, Вељко Ж. (1962-) 25
•	 Брчкало, Бранка Р. (1958-) 26, 27
•	 Будимир-Нинковић, Гордана (1955-) 28, 29, 30, 31, 32, 33
•	 Будинчић, Валентина В. (1984-) 34

В
•	 Vaahtokari, Arto види Вахтокари, Арто
•	 Vakkuri, Suvi види Вакури, Суви
•	 Вакури, Суви 35
•	 Васиљевић-Стокић, Тијана (1978-) 36
•	 Васојевић, Нена А. (1988-) 37
•	 Вахтокари, Арто 38 
•	 Вељковић, Бојан М. (1965-) 39
•	 Вељковић-Станковић, Драгана Д. (1957-) 40
•	 Веселиновић, Марија М. Станојевић (1983-) види Станојевић Веселиновић, 

Марија М.
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•	 Весковић, Младен (1971-) 41
•	 Вишњић, Драгољуб Б. (1950-, коаутор) 42, 392, 413, 449
•	 Волмари, Кристина (каутор) 238
•	 Вујошевић, Лела М. (1966-) 43, 44
•	 Вукајловић, Борка (1954-) 45
•	 Вукашиновић, Емина М. Копас- (1959-) види Копас-Вукашиновић, Емина М.
•	 Вукићевић, Дејан (1965-) 46
•	 Вукићевић, Наташа М. (1971-) 47, 48, 49, 50
•	 Вукићевић, Наташа М. (1971-, ментор) 246
•	 Вуковић, Драгана Д. (1981-) 51
•	 Вукојевић, Љиљана 52, 53, 54, 55, 56
•	 Вуксановић, Миро (1944-) 57
•	 Вулић, Анита 58, 59, 60, 61, 62
•	 Вуловић, Милена (коаутор) 302
•	 Вуловић, Ненад Р. (1979-) 63, 64, 65, 66
•	 Вучковић, Дијана Љ. (1972-) 67, 68

Г
•	 Габер, Славко М. (1958-) 69
•	 Гавриловић, Марина (1961-) 70
•	 Георгијев, Георгије (1963-, коаутор) 228
•	 Голубовић-Илић, Ирена Б. (1974-) 71, 72, 73, 74, 75, 76
•	 Голубовић-Илић, Ирена Б. (1974-, коаутор) 274, 454, 455, 456
•	 Гордић, Славко (1941-) 77
•	 Грандић, Александар (1970-) 78
•	 Гркић, Јелена Р. (1975-) 79, 80, 81

Д
•	 Дабић, Тијана Ј. (1982-) 82
•	 Дабић, Тијана Ј. (1982-, коаутор) 440
•	 Дивљан, Сретко (1946-) 83, 84, 85, 86, 87, 88
•	 Димитријевић, Маја М. (1973-) 89, 90, 91, 92, 93, 94
•	 Додиг, Милана Л. (1985-) 95
•	 Драгићевић, Рајна М. (1968-) 96
•	 Думитрашковић, Маја 97

Ђ
•	 Ђаковић, Радмила (коаутор) 82
•	 Ђокић, Милица Ј. (коаутор) 79
•	 Ђокић-Остојић, Ана Н. (1961-) 98
•	 Ђорђевић, Јована Н. (1986-) 99
•	 Ђорђевић, Милентије (1950-) 100
•	 Ђорђевић, Милош М. (1978-) 101
•	 Ђорђевић, Милош М. (1978-, коаутор) 99
•	 Ђукић, Саша М. 102
•	 Ђуран, Никола М. (1987-) 103, 104, 105
•	 Ђурић, Драган З. (1961-) 106
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•	 Ђурић, Драган З. (1961-, коаутор) 393
•	 Ђурић, Милорад (1937–2013) 107

Е
•	 Егерић, Милана Р. (1949-) 108
•	 Егерић, Милана Р. (1949-, коаутор) 64
•	 Елерс, Сорен С. О. Ј. 109
•	 Ehlers, Søren S. O. J. види Елерс, Сорен С. О. Ј. 

Ж
•	 Живадиновић, Зоран 110
•	 Живановић, Весна М. (коаутор) 416
•	 Живковић, Вукосава В. (1970-) 111
•	 Живковић, Предраг 112

З
•	 Згага, Павел Ф. (1951-) 113
•	 Згага, Павел Ф. (1951-, коаутор) 69
•	 Зуковић, Слађана Н. (1972-, коаутор) 177

И
•	 Ивановић, Милена (1972-) 114
•	 Ивановић, Мирољуб Ж. (1952-) 115
•	 Ивановић, Угљеша М. (1974-, коаутор) 115
•	 Иветић, Наташа Ј. (1971-) 116
•	 Ивковић, Магдалена М. (1985-) 117, 118
•	 Игњатовић, Александар (1979-, коаутор) 326
•	 Илић, Бранко (1970-) 119, 120, 121, 122
•	 Илић, Ирена Б. Голубовић- (1974-) види Голубовић-Илић, Ирена Б. 
•	 Илчев, Илијан (1970-, коаутор) 227, 392
•	 Илчев, Илиян (1970-) види Илчев, Илијан

Ј
•	 Јагличић, Весна 123
•	 Јаковљевић, Андријана Ж. (1986-, коаутор) 75, 455
•	 Јакшић, Станимир (преводилац) 124, 125
•	 Јанарис, Христо 124, 125
•	 Јанићијевић, Марко М. (1982-) 126
•	 Јањић, Марина С. (1970-) 127, 128, 129, 130
•	 Јевтић, Бисера С. (1968-) 131
•	 Јевтовић, Бојана Р. 132
•	 Јелић, Маријан (1971-) 133, 134, 135
•	 Јеротијевић Тишма, Даница М. (1985-) 136
•	 Јеротијевић Тишма, Даница М. (1985-, коаутор) 412
•	 Јован (епископ 1950-) види Младеновић, Јован 
•	 Јован (шумадијски епископ 1950-) види Младеновић, Јован 
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•	 Јовановић Симић, Јелена Р. (1973-) 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147

•	 Јовановић Симић, Јелена Р. (1973-, коаутор) 377, 381
•	 Јовановић, Бранко (1948-) 148
•	 Јовановић, Весна Х. 149
•	 Јовановић, Виолета П. (1963-) 150, 151, 152, 153
•	 Јовановић, Ивана Р. (1978-) 154
•	 Јовановић, Јелена (1973-) 155, 156, 157, 158, 159
•	 Јовановић, Јелена (1973-, коаутор) 380
•	 Јовановић, Јелена Р. (1973-) види Јовановић Симић, Јелена Р. 
•	 Јовановић, Маја П. (1983-) 160
•	 Јовановић, Мишко Р. (1973-) 161
•	 Јовановић, Оливера Д. Цекић- (1983-) види Цекић-Јовановић, Оливера Д.
•	 Јовановић, Слободан Д. (1954-) 162, 163
•	 Јосијевић, Јелена М. (1987-) 164, 165
•	 Јоцић, Зорица Ж. (1967-) 166, 167, 168

К
•	 Каравесовић, Дејан М. (1977-) 169
•	 Каравидић, Марија С. Чукановић- (1975-) види Чукановић-Каравидић, 

Марија С.
•	 Каравидић, Славко О. (1950-) 170, 171, 172, 173
•	 Клëсов, Анатолий Алексеевич (1946-) види Кљосов, Анатолиј Алексејевич
•	 Кљосов, Анатолиј Алексејевич (1946-) 174
•	 Кнежевић, Александра (коаутор) 73
•	 Кнежевић, Саша (1971-) 175, 176
•	 Кнежевић-Флорић, Оливера Ч. (1961-) 177
•	 Ковач, Анђелка М. (1980-) 178
•	 Ковачевић, Милош М. (1953-) 179, 180, 181, 182, 183, 184
•	 Комненовић, Милан С. (1992-) 185
•	 Константиновић, Радивоје (1934-) 186
•	 Копас-Вукашиновић, Емина М. (1959-) 187, 188, 189, 190, 191, 192
•	 Копривица, Милица Д. (1992-, коаутор) 274
•	 Косанић, Ђорђе Б.. (1955-, коаутор) 224
•	 Костић, Љиљана (1972-) 193
•	 Коцић, Ана В. (1982-) 194
•	 Коцић, Ана С. (1982-) 195
•	 Кочовић, Милица М. (1988-, коаутор) 218
•	 Крњаић-Цекић, Нада М. (1947-) 196

Л
•	 Лазаревић, Емилија Н. (1966-, коаутор) 190
•	 Лазаревић, Слободан (1949-) 197, 198, 199
•	 Лазић, Радмила (1949-) 200
•	 Лаиновић, Цветко (1931–2006) 201, 202, 203, 204, 205, 206
•	 Лакићевић, Драган Б. (1954-) 207, 208, 209
•	 Ломпар, Мило Р. (1962-) 210
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•	 Лукић, Горица Р. (1988-, коаутор) 217
•	 Лукић, Драган Ж. 211
•	 Луковац, Миа М. (1985-) 212, 213

М
•	 Мајкова, Валентина П. 214
•	 Maйкова, Валентина П. види Мајкова, Валентина П.
•	 Максимовић, Јелена (1977-) 215, 216
•	 Максимовић, Јелена Ж. (1983-) 217
•	 Манојловић, Нина Ж. (1986-) 218
•	 Маринковић, Љубинка 219, 220
•	 Маринковић, Маријан (1982-, коаутор) 326
•	 Маринковић, Никола З. (1988-) 221 
•	 Марјановић, Милица Љ. 222
•	 Марковић, Живорад М. (1963-) 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
•	 Марковић, Живорад М. (1963-, коаутор) 17, 42, 392, 413, 449
•	 Марковић, Наташа М. (1950-, коаутор) 222
•	 Марковић, Нина Б. (1988-) 230, 231, 232
•	 Марковић, Снежана П. (1961-) 233, 234
•	 Мацура-Миловановић, Сунчица (1961-) 235
•	 Мери, Мати  237, 238, 236
•	 Meri, Matti види Мери, Мати
•	 Миладиновић, Ивана Р. Ћирковић- (1977-) види Ћирковић-Миладиновић, 

Ивана Р. 
•	 Милановић, Александар М. (1968-) 239, 240, 241
•	 Милановић, Сандра Р. (1977-) 242, 243
•	 Милановић, Сандра Р. (1977-, коаутор) 23
•	 Милатовић, Вук (1943–2009) 244
•	 Миленковић, Бранка Л. (1976-) 245
•	 Миленковић, Весна В. (1980-) 246
•	 Миленковић, Весна В. (1980-, коаутор) 23
•	 Миленковић, Слађана М. (1973-) 247, 248
•	 Милетић, Мирко 249
•	 Милетић, Нада М. (1971-, ментор) 246
•	 Милетић, Нада М. (1971-) 250
•	 Милинковић, Миомир (1948-) 251, 252, 253, 254, 255
•	 Милић, Ивана М. (1971-) 256, 257, 258
•	 Милићевић Тракиловић, Јелена (1987-, коаутор) 293
•	 Миловановић, Радмила (1954-) 259, 260, 261
•	 Миловановић, Соња М. (1979-) 262
•	 Миловановић, Сунчица Мацура- (1961-) види Мацура-Миловановић, Сунчица 
•	 Милосављевић, Петар (1937-) 263
•	 Милошевић, Маја 264
•	 Милошевић, Марија (1979-) 265
•	 Милошевић, Оља Р. (1968-) 266
•	 Милошевић, Саша Р. (1985-) 267
•	 Милутиновић, Верица Р. (1972-) 268
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•	 Милутиновић, Љубомир (1950-) 269
•	 Митић, Милица Д. 270
•	 Митрић, Јелена Н. Арсенијевић (1983-) види Арсенијевић Митрић, Јелена Н.
•	 Михаиловић, Драгослав (1930-) 271
•	 Михајловић, Александра М. (1975-) 272
•	 Михајловић, Александра М. (1975-, ментор) 246
•	 Михајловић, Душка (1988-) 273
•	 Младеновић, Јелена М. (1971-) 274
•	 Младеновић, Јелена М. (1971-, коаутор) 447
•	 Младеновић, Јелена М. Пантелић- (1950-) види Пантелић-Младеновић, 

Јелена М.
•	 Младеновић, Јован (1950-) 275
•	 Младеновић, Милена 276

Н
•	 Недимовић, Богољуб 277, 278
•	 Никић, Момир (1940-) 279, 280, 281, 282
•	 Николић, Видан (1947-) 283
•	 Николић, Милка В. (1975-) 284, 285, 286, 287, 288
•	 Николић, Часлав В. (1983-) 289
•	 Нинковић, Адам (1940-) 290
•	 Нинковић, Гордана Будимир- (1955-) види Будимир-Нинковић, Гордана
•	 Нинковић, Стефан Р. (1985-, коаутор) 177

О
•	 Олујић, Гроздана (1934-) 291
•	 Остојић, Ана Н. Ђокић- (1961-) види Ђокић-Остојић, Ана Н.

П
•	 Павловић, Биљана М. (1972-) 292, 293, 294
•	 Павловић, Биљана М. (1972-, коаутор) 178
•	 Пајић, Петар (1935-) 295, 296
•	 Пантелић-Младеновић, Јелена М. (1950-) 297, 298
•	 Пантовић, Сања 299
•	 Паовица, Марко (1950-) 300
•	 Паравиња Шкрбић, Снежана 301
•	 Пауновић, Јелена 302
•	 Петрески, Христо (1957-) 303
•	 Петровић, Весна М. (1967-) 304, 305, 306
•	 Петровић, Ружица Ж. (1960-) 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
•	 Петровић, Тања (1974-) 316
•	 Пијановић, Петар (1949-) 317
•	 Половина, Нада И. (1953-) 318
•	 Поповић, Бранислав З. (1954-, коаутор) 65
•	 Продановић, Маријана М. (1988-) 319
•	 Пурић, Далиборка (1975-) 320
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Р
•	 Радивојевић, Драгана 321
•	 Радић, Јованка Ј. (1958-) 322, 323
•	 Радо, Петер Д. 324
•	 Radó, Péter D. види Радо, Петер Д.
•	 Радовановић, Александра М. (1976-) 325
•	 Радовановић, Драган (1975-) 326
•	 Радуловић, Оливера (1957-) 327, 328, 329
•	 Раичковић, Стеван (1928–2007) 330, 331, 332, 333, 334, 335
•	 Ракочевић, Сава (1933-) 336
•	 Ратковић, Драгана (1977-) 337
•	 Ристановић, Душан П. (1974-) 338, 339, 340, 341
•	 Ристановић, Душан П. (1974-, коаутор) 71
•	 Ристић, Мирослав 342
•	 Ристић, Радица (1987-) 343
•	 Росић, Сава (преводилац) 174
•	 Росић, Тиодор Р. (1950-) 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 

354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
•	 Ru, Pjer-Iv 362

С
•	 Савић, Вера М.(1957-, преводилац) 35, 38, 238
•	 Савић, Вера M. (1957-) 

363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 370
•	 Савић, Милисав (1945-) 375
•	 Савовић, Маргит (1952-) 376
•	 Сарајлић, Драгана Ј. Цицовић (1960-) види Цицовић Сарајлић, Драгана Ј.
•	 Симић Јовановић, Јелена Р. (1973-, коаутор) 378
•	 Симић, Јелена Р. Јовановић (1973-) види Јовановић Симић, Јелена Р. 
•	 Симић, Радоје Д. (1938-) 377, 378, 379, 380, 381, 382
•	 Смиљковић, Стана Љ. (1948-) 383, 384, 385
•	 Спасић, Јелена Љ. (1976-) 386, 387, 388
•	 Спасић, Јелена Љ. (1981-) 389, 390, 391
•	 Стаменковић, Душан М. (1984-, коаутор) 194
•	 Станисављевић, Јелена Д. (1973-) 393
•	 Станисављевић, Јелена Д. (1973-, коаутор) 106
•	 Станковић, Дејан М. (1977-) 394
•	 Станковић, Драгана Д. Вељковић- (1957-) види Вељковић-Станковић, Драгана Д.
•	 Станковић, Милан С. (1984-, коаутор) 20
•	 Станковић, Милица Ј. (1982-) 395
•	 Станковић, Слађана С. (1974-) 396
•	 Станковић, Слађана С. (1974-, коаутор) 74
•	 Станојевић Веселиновић, Марија М. (1983-) 397
•	 Станојевић, Веран Ј. (1967-) 398, 399
•	 Станојевић, Владимир Р. (1975-, коаутор) 237
•	 Станојевић, Катарина Р. (1982-, коаутор) 48, 431
•	 Станојловић, Нинослав С. (1964-) 400
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•	 Старчевић, Јелена С. (1977-) 401
•	 Стевановић, Јелена М. (1976-) 402
•	 Стевановић, Ненад Ј. (1982-) 403
•	 Стојановић, Биљана Ј. (1965-) 404, 405, 406, 407, 408
•	 Стојановић, Биљана Ј. (1965-, коаутор) 28
•	 Стојановић, Јелица Р. (1966-) 409, 410
•	 Стојановић, Нина С. (1990-) 411
•	 Стојановић, Нина С. (1990-, коаутор) 408
•	 Стојановић, Тамара (коаутор) 302
•	 Стојковић, Миљана К. 412
•	 Стокић, Тијана Васиљевић- (1978-) види Васиљевић-Стокић, Тијана
•	 Субић, Сузана А. (1972-) 413
•	 Сузић, Радмила Р. (1983-, коаутор) 440
•	 Судзиловски, Данијела М. (1959-, коаутор) 435
•	 Сунтурлић, Јелена 414
•	 Сучевић, Власта М. (1972-) 416, 415

Т
•	 Ташнер, Вероника М. (коаутор) 69
•	 Теодоровић, Јелена Д. (1973-, коаутор) 394
•	 Тишма, Даница М. Јеротијевић (1985-) види Јеротијевић Тишма, Даница М.
•	 Тодоров, Весна (1975-) 417, 418
•	 Тодоров, Нада П. (1946-) 419
•	 Тодоровић, Ивана 420
•	 Toom, Auli види Тум, Аули
•	 Трајковић, Борјанка (1952-) 421
•	 Тракиловић, Десанка С. (1959-, коаутор) 292
•	 Тракиловић, Јелена Милићевић (1987-) види Милићевић Тракиловић, Јелена
•	 Трбојевић, Александра Р. (1962-) 422
•	 Трванић, Новица 423
•	 Трифуновић, Весна С. (1966-) 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
•	 Трифуновић, Душко (1933–2006) 433
•	 Тум, Аули 434

Ћ
•	 Ћалић, Маја Р. (1980-) 435
•	 Ћалић, Маја Р. (1980-, коаутор) 79
•	 Ћеклић, Нина (1980-) 436
•	 Ћирковић-Миладиновић, Ивана Р. (1977-) 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 

444, 445, 446
•	 Ћирковић-Миладиновић, Ивана Р. (1977-, коаутор) 237
•	 Ћурчић, Светлана С. (1964-) 447
•	 Ћурчић, Светлана С. (1964-, коаутор) 20, 97

У
•	 Удовичић, Бојана Б. (1984-) 448
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Ф
•	 Филиповић, Марко (коаутор) 171
•	 Флорић, Оливера Ч. Кнежевић- (1961-) види Кнежевић-Флорић, Оливера Ч. 

Х
•	 Хорњак, Соња Н. (1986-) 450

Ц
•	 Цекић, Нада М. Крњаић- (1947-) види Крњаић-Цекић, Нада М.
•	 Цекић-Јовановић, Оливера Д. (1983-) 451, 452, 453, 454, 455, 456
•	 Цекић-Јовановић, Оливера Д. (1983-, коаутор) 73, 75
•	 Цицовић Сарајлић, Драгана Ј. (1960-) 457

Ч
•	 Чаушевић, Мерима Н. (коаутор) 15
•	 Чолић, Зорица З. (1977-) 458
•	 Чомић, Милена М. (1979-, коаутор) 265
•	 Чомић, Милена М. (1979-) 459
•	 Чукановић-Каравидић, Марија С. (1975-, каутор) 170, 171, 172
•	 Чурић, Јасна Богдановић- (1954-) види Богдановић-Чурић, Јасна 
•	 Чутовић, Катарина (1977-) 460
•	 Чутовић, Мирјана М. (1972-) 461
•	 Чутура, Илијана Р. (1972-) 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 

472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
•	 Чутура, Снежана Шаранчић- (1970-) види Шаранчић-Чутура, Снежана 

Ш
•	 Шаранчић-Чутура, Снежана (1970-) 481, 482
•	 Шевкушић, Славица Г. (1961-, коаутор) 394
•	 Шекељић, Горан В. (1964-, коаутор) 42, 227, 392, 449
•	 Шкрбић, Снежана Паравиња види Паравиња Шкрбић, Снежана
•	 Шћепановић, Михаило М. (1959-) 483, 484
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ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР

А
•	 Азбучник вере 124, 125
•	 Америчка поезија – 20. в. 103
•	 Амерички филм – Утицаји 100
•	 Андрић, Иво – На Дрини ћуприја 232
•	 Андрић, Иво – Приповетке за децу 114
•	 Андрић, Иво – Травничка хроника 231
•	 Антологија савремене српске приповетке 150
•	 Апликативни програм „Sibelius” 79
•	 Атанасијевић, Ксенија 308, 310
•	 Austin, John L. види Остин, Џон Л.
•	 Аутобиографија 375
•	 Аџић, Сретен – Заоставштина 480
•	 Ашић, Тијана – Espace, temps, prépositions 399

Б
•	 Бајке – Мотиви – Фантастика 291
•	 Бановић Страхиња (епска песма) – Језик 207
•	 Басне – Настава – Методика 94
•	 Бебин додир 285
•	 Библиографија радова Димитрија Ј. Путниковића 421
•	 Биологија

– Настава – Методика 20, 106, 393
– Проблемска настава – Истраживања 393

•	 Blake, William види Блејк, Вилијам
•	 Блејк, Вилијам – Песме невиности и искуства – Мотиви 4
•	 Блејк, Вилијем види Блејк, Вилијам
•	 Блејк, Виљем види Блејк, Вилијам
•	 Брчкало, Бранка – Интерпретације приповједака Петра Кочића у настави 286
•	 Брчкало, Бранка – Приповједачко дјело Петра Кочића у настави 286

В
•	 Van Gogh, Vincent види Гог, Винсент ван
•	 Васпитачи

– Високошколско образовање 191
– Учење – Мотивација 115

•	 Выготский, Лев Семенович види Виготски, Лав Семјонович
•	 Велмар-Јанковић, Светлана – Очаране наочаре – приче о Београду 481
•	 Виготски, Лав Семјонович – Когнитивни развој 71
•	 Вилијамс, Тенеси – Тетовирана ружа 194
•	 Високо образовање – Реформa – Србија 77, 170

– Терминологија 134
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•	 Витез, Григор – Поезија 253
•	 Вода – Значај – Заштита 447
•	 Вредносне оријентације – Адолесценти – Истраживање 30
•	 Вршњачки односи – Истраживање – Србија 14
•	 Вршњачко насиље 318
•	 Вукашиновић, Емина Копас- види Копас-Вукашиновић, Емина
•	 Вукићевић, Илија – Бајке 350

Г
•	 Гешталт терапија 260
•	 Гласине 310
•	 Глишић, Милован – Модерна стилистика 155
•	 Гнев 311
•	 Говорни чинови (лингвистика) 378
•	 Гог, Винсент ван – Преписка 83
•	 Голубовић-Илић, Ирена – Индивидуализација наставе природе и друштва 451

Д
•	 Данојлић, Милован – Књижевно превођење 366
•	 Двојезичност – Деца – Истраживање – Србија 266
•	 Deicitic conceptualiyation of Space, Time and Person 470
•	 Деца

– Васпитање 307
– Кичма – Деформације – Антрополошка истраживања 42

•	 Деца са посебним потребама – Образовање 415
•	 Дечји вртићи 406
•	 Дешић, Милорад – Правопис српског језика 127
•	 Дидактичке игре

– Деца 405
– Ученици основних школа 63

•	 Дискурс анализа 380
•	 Диференцијација наставе 64
•	 Добро 312
•	 Домови ученика – Васпитни рад 211
•	 Доњи екстремитети – Деформације – Школска деца 17
•	 Драгић, Лабуд – Библиографије 46
•	 Драгић, Лабуд – Кукавичја пилад 6, 8, 41, 57, 111, 209, 300
•	 Драгић, Лабуд – Кукавичја пилад 240, 410, 462
•	 Драгић, Лабуд – Кукавичја пилад – Мотиви – Божићна побуна 1919. 221
•	 Драгић, Лабуд – Кукавичја пилад – Мотиви – Ђаво 16
•	 Драгић, Лабуд – Кукавичја пилад – Мотиви – Зло 16
•	 Драгић, Лабуд – Кукавичја пилад – Мотиви – Комите 289
•	 Драгић, Лабуд – Кукавичја пилад – Мотиви – Смрт 16
•	 Драгић, Лабуд – Кукавичја пилад – Стил 144, 181
•	 Друштвене мреже – Интернет 95
•	 Друштвене науке – Методологија 442
•	 Дучић, Јован – Благо цара Радована – Стил 141
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Ђ
•	 Ђекић, Драгомир 234
•	 Ђорђевић, Владимир Р. 70
•	 Ђурић, Александар – Слике 199

Е
•	 Evropa

– Kulturna politika 99
– Obrazovna politika – 21. v. 109

•	 Eliot, T. S. види Eliot, Tomas Sterns
•	 Eliot, Tomas Sterns 5
•	 Eliot, Thomas Sterns види Eliot, Tomas Sterns
•	 Emerson, Ralph Waldo види Emerson, Ralf Valdo
•	 Emerson, Ralf Valdo 265
•	 Emigracija, italijanska – Amerika 194
•	 Empatija – Vaspitači – Psihološka istraživanja – Srbija – 2012 259
•	 Енглески језик

– Глаголи 165, 169, 325
– Глаголска времена 319
– Етимологија 163
– Изговор – Србија 136
– Именице 164
– Настава
– Методика 82, 162, 364, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 437, 441, 443, 444, 

445
– Примена рачунара 440
– Социолошка истраживања 412
– Србија 218, 446
– Синтакса 218
– Спортска терминологија 34
– Српски језик – Компаративна анализа 169, 325
– Универзитетска настава 438, 440
– Учење – Србија 218

•	 Естетско васпитање 47

Ж
•	 Жене – Образовање – Крагујевац – 19–20. в. 43
•	 Жугић, Радмила – Настава српског језика на дијалекатском подручју 351

З
•	 Заштита животне средине 98
•	 Зло 312
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•	 Образовна технологија 97
•	 O’Neill, Eugene види O’Нил, Јуџин
•	 O’Нил, Јуџин – Драме – Мотиви 104
•	 Основне школе – Наставни план и програм

– Република Српска 273
– Србија  25, 178, 273
– Самовредновање  416
– Ученици – Еколошко образовање 98

•	 Остин, Џон Л. – Како деловати речима 378

П
•	 Павловић, Ранко – Чистач обуће 26
•	 Палић, Исмаил – Синтакса и семантика начина 284
•	 Паркови – Ванучионичка настава 20
•	 Патон, Мајкл Квин – Qualitative Research & Evaluation Methods 442
•	 Patton, Michael Quinn види Патон, Мајкл Квин
•	 Паунд, Езра – Поезија – Српски преводи 366
•	 Педагогија – Методологија 439
•	 Педагошка истраживања – Методи 74, 439
•	 Педагошки факултет – Енглески језик – Настава 373
•	 Перманентно образовање 217
•	 Песници 200
•	 Петковић, Радослав – Судбина и коментари – Мотиви 230
•	 Петравић, Ана – Уџбеник страног језика као мјесто сусрета култура 466
•	 Петровић, Горан – Ситничарница Код срећне руке 436
•	 Петровић, Градимир 198
•	 Piaget, Jean види Пијаже, Жан
•	 Пијаже, Жан – Когнитивни развој 71
•	 Поезија 

– Језик 143
– Стилистика 143, 353

•	 Поезија за децу 67
– Настава – Методика 67

•	 Популарна култура – Америка 459
•	 Породица – Школа 258

– Сарадња са родитељима 31
•	 Породично васпитање 30, 45
•	 Посттрауматски стресни поремећај 39
•	 Pound, Ezra види Паунд, Езра
•	 Почетно писање – Настава – Методика 322
•	 Почетно читање – Настава – Методика 322, 370
•	 Правопис српског језика 133
•	 Православна теологија 124, 125
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•	 Предшколско васпитање 191, 406
– Инклузивни метод 415
– Србија
– 19–21. в. 189
– 21. в. 192

•	 Предшколско образовање – Србија
– 19–21. в. 189
– 19. в. 188
– 21. в. 192

•	 Природа и друштво
– Настава 273, 452
– Методи 274
– Методика 72, 73, 75, 321, 341, 422, 453
– Педагошка истраживања – Србија 341
– Примена рачунара – Истраживање 455
– Пројектна настава – Истраживање 339
– Универзитетска настава – Социолошка истраживања 456

•	 Простор, време, друштво – сусрети у језику 180, 323
•	 Професионална оријентација – Ученици – Истраживање – Србија 185
•	 Пушић, Босиљка – Отварање лутке 271

Р
•	 Раичковић, Стеван – Мале бајке 356
•	 Ракић, Милан – „Симонида” – Језик 262
•	 Репортажа 391
•	 Република Српска – Језичка политика 10
•	 Ристић, Јован 44
•	 Родитељи – Деца 258, 318
•	 Роми

– Деца школског узраста – Настава 2
– Образовање 235

•	 Росић, Тиодор – Иманентно–методичко тумачење песничког текста 27
•	 Росић, Тиодор – Метод напоредног текстуалног представљања 179, 328, 384
•	 Росић, Тиодор – Приче старог чаробњака 385
•	 Руски језик

– Етимологија 214
– Настава – Методика 298
– Семантика – Етимологија 297

•	 Ршумовић, Љубивоје – Поезија за децу 247

С
•	 Савић, Милисав – La sans pareille 355
•	 Савић, Милисав – Принц и сербски списатељ 358
•	 Савић, Милисав – Чварчић – Језик 478
•	 Saint-Exupéry, Antoine de види Сент-Егзипери, Антоан де
•	 Светска поезија 200
•	 Сент-Егзипери, Антоан де – Мали принц 327

http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#191
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#406
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#415
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#189
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#192
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#189
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#188
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#192
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#273
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#452
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#274
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#72
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#73
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#75
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#321
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#341
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#422
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#453
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#341
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#455
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#339
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#456
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#180
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#323
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#185
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#271
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#356
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#262
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#391
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#10
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#44
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#258
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#318
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#2
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#235
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#27
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#179
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#328
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#384
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#385
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#214
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#298
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#297
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#247
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#355
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#358
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#478
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#200
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#327


С132 |

Предметни регистар

•	 Сент-Егзипери, Антоан де – Мали принц – Библијски мотиви 301
•	 Скијање – Повреде – Превенција 19
•	 Скити – Порекло 279, 280, 281, 282
•	 Сликарство

– Семиологија 213
– Фреске  87
– Пресвета Богородица 88

•	 Слободно време – Ученици основних школа – Истраживање – Србија – 2012 28
•	 Словени

– Порекло – Генетска истраживања 174
•	 Словенија – Образовна политика – 1990– 69
•	 Смиљковић, Стана – Методика наставе српског језика и књижевности 128
•	 Смиљковић, Стана – Настава српског језика на дијалекатском подручју 351
•	 „Смрт драгог” 13
•	 Социјална педагогија 131
•	 Социјалне интеракције – Психолошка истраживања 261
•	 Социологија образовања 276
•	 Социологија села – Друштвене промене 432
•	 Социометрија 14
•	 Срби

– Културни идентитет 409
– Национални идентитет 1

•	 Србија
– Језичка политика 1, 9, 182
– Културна политика 1, 210
– Образовна политика 172, 192

•	 Српска бајка
– Историјски мотиви 252
– Митолошки мотиви 252

•	 Српска књижевност
– Бајке – Настава 303
– Глобализација 344
– Настава – Методика 89, 233, 269
– Црна Гора 68
– Национални идентитет 21

•	 Српска народна књижевност
– Комитске песме 383
– Настава – Методика 352
– Пословице – Превођење 157

•	 Српска народна поезија – Језик 255
•	 Српска народна поезија, епска – Ликови

– Бановић Страхиња 207
– Марко Краљевић 90

•	 Српска народна поезија, лирска 13
•	 Српска поезија 349

– Поетика 353

http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#301
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#19
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#279
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#280
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#281
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#282
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#213
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#87
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#88
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#28
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#174
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#69
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#128
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#351
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#13
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#131
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#261
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#276
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#432
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#14
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#409
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#1
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#1
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#9
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#182
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#1
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#210
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#172
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#192
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#252
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#252
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#303
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#344
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#89
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#233
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#269
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#68
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#21
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#383
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#352
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#157
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#255
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#207
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#90
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#13
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#349
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#353


С | 133

Предметни регистар

•	 Српске народне бајке 254
– Ликови 418

•	 Српске народне пословице
– Језик 140, 147, 158
– Стилистика 140

•	 Српски језик
– Акценти 382
– Англицизми 34, 388
– Босна и Херцеговина 10
– Бројеви – Двојина 145
– Бројеви (лингвистика) 146
– Везници 379
– Временски прилози 476
– Глаголи 142, 169, 325
– Граматика – Настава – Методика 167
– Етимологија 214
– Зооними 222
– Лексика 84, 240
– Лексика, информатичка 388
– Лексикологија 147
– Медицинска терминологија 137
– Настава 9, 25
– Методика 40, 96, 116, 135, 168, 270, 288, 386, 387, 391, 419, 463
– Педагошка истраживања 463
– Немачки језик – Контрастивна анализа 397
– Ономастика – Презимена 283
– Правни аспект 263
– Прилози 462
– Лексика 468
– Семантика 473
– Прилошки изрази 467
– Руски језик – Компаративна анализа 214
– Семантика 142, 147, 267, 471
– Синтакса 102, 146, 156, 157, 158, 287, 381, 382, 436
– Социолошки аспект – Србија 183
– Стандардизација 361
– Стилистика 137, 410
– Ћирилица 1, 409
– Фонетика 361
– Фразеологизми 346
– Фразеологија 288, 397
– Француски језик – Компаративна анализа 398
– Футур 398

•	 Српски књижевни језик – Историја 239
•	 Српски роман за децу – Историја 448
•	 Српско сликарство – Фреске – Средњи век 87
•	 Станић, Драган види Негришорац, Иван

http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#254
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#418
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#140
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#147
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#158
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#140
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#382
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#34
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#388
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#10
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#145
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#146
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#379
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#476
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#142
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#169
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#325
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#167
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#214
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#222
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#84
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#240
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#388
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#147
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#137
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#9
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#25
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#40
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#96
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#116
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#135
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#168
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#270
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#288
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#386
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#387
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#391
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#419
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#463
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#463
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#397
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#283
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#263
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#462
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#468
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#473
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#467
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#214
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#142
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#147
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#267
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#471
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#102
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#146
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#156
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#157
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#158
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#287
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#381
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#382
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#436
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#183
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#361
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#137
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#410
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#1
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#409
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#361
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#346
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#288
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#397
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#398
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#398
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#239
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#448
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#87


Т134 |

Предметни регистар

•	 Станковић-Шошо, Наташа – Радна свеска уз уџбенички комплет 475
•	 Старе особе – Учење – Страни језици 316
•	 Стваралачко мишљење – Ученици 272
•	 Стваралаштво – Енергија 314
•	 Стевановић, Видосав – Проза – Језик 267
•	 Styl a media – Style and Media 337
•	 Стојановић, Славка – Настава српског језика на дијалекатском подручју 351
•	 Страни језици

– Настава 370
– Методика 36, 316
– Србија – 19. в. 196
– Универзитетска настава – Социолошка истраживања 373
– Учење 136
– Истраживање 160
– Србија 319

•	 Страсти 311
•	 Стрес 39

– Адолесценти – Источна Херцеговина 18
•	 Сувајџић, Бошко – Певач и традиција 91

Т
•	 Тадић, Милутин – Географска мерења: ван школске учионице 460
•	 Тематска настава 371, 374
•	 Тренинг снаге 326
•	 Трим стазе 225
•	 Турајлић, Мила – Cinema Komunisto 395

Ћ
•	 Ћирилица

– Историја 409
– Стандардизација 244

•	 Ћопић, Бранко – Башта сљезове боје 132
•	 Ћопић, Бранко – Непостојећа бакица 159
•	 Ћопић, Бранко – Приповетке 482
•	 Ћопић, Бранко – Проза – Мотиви 139
•	 Ћопић, Бранко – У царству лептирова и медведа 176
•	 Ћопић, Бранко – У царству лептирова и медведа – Фолклорни мотиви 175
•	 Ћосић, Добрица – Проза – Мотиви 139

У
•	 Узданица (часопис) – Јагодина 360

– 2003 122, 275, 342
•	 Узорник у пограничју источне и југоисточне Србије 407
•	 Уметничко образовање – Европа 99
•	 Уметничко стваралаштво – Деца 47
•	 Уметност

– Масовни медији 458
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•	 Универзитетска настава 187
– Вредновање – Истраживање – Србија – 2014 190

•	 Универзитетски професори
– Вредновање рада 187
– Студенти – Истраживање – Србија – 2014 190

•	 Ученици 
– Девијантно понашање 31
– Ликовно стваралаштво 86
– Социјализација 131

•	 Ученици основних школа 
– Мотивација 82, 106, 160, 256, 257
– Моторичке способности – Антрополошка истраживања – Србија – 2012–

2013 242
•	 Учење 438

– Студенти – Истраживање  245
– Ученици основних школа – Истраживање – Србија – 2012–2013 343

•	 Учитељи 
– Образовање 33, 236
– Стручно усавршавање 238

•	 Учитељице – Србија – 19в 37
•	 Учитељска школа – Јагодина 234
•	 Учитељски факултет 

– 2004 148
– Међународна сарадња – 2003 367
– Студенти 32

•	 Учитељски факултети Србије – Међународна сарадња – Финска – 2004–
2005 363

•	 Уџбеници музичког васпитања – Србија 435
•	 Уџбеници познавања природе и друштва 422
•	 Уџбеници српског језика – Основна школа 288

Ф
•	 Факултет педагошких наука – Студенти – Педагошка истраживања – 2016 431
•	 Физичка активност – Предшколска деца 396
•	 Физичко васпитање 

– Адолесценти – Истраживање – Србија – 2011 392
– Настава 224, 229, 449
– Методика 223, 225, 227, 228, 243
– Србија 242
– 2014 226

•	 Филм 450
•	 Филмско дело – Интертекстуалност 395
•	 Фотографија 216
•	 Француски језик 95

– Футур 398

http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#187
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#190
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#187
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#190
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#31
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#86
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#131
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#82
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#106
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#160
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#256
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#257
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#242
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#438
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#245
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#343
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#33
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#236
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#238
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#37
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#234
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#148
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#367
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#32
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#363
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#435
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#422
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#288
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#431
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#396
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#392
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#224
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#229
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#449
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#223
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#225
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#227
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#228
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#243
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#242
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#226
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#450
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#395
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#216
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#95
http://ubkg.cobiss.net/rpt/ubkg/BIB001_20180319_165650_ACO.HTML#398


Х136 |

Предметни регистар

Х
•	 Хаксли, Олдус Л. – Вечна филозофија 313
•	 Хер, Ричард Мервин – Морално мишљење 315
•	 Here, Richard Mervyn види Хер, Ричард Мервин 
•	 Хиландарје – Стилске фигуре 389
•	 Хрватски језик – Правни аспект 263
•	 Huxley, Aldus L. види Хаксли, Олдус Л.

Ц
•	 Цигани види Роми
•	 Црквена уметност – Мотиви – Средњи век 250
•	 Црквено певање – Србија 457
•	 Црна Гора – Језичка политика 483
•	 Црњански, Милош – Сеобе – Језичка анализа 377

Ч
•	 Читање 444

– Деца 89
– Ученици основних школа – Истраживање – Србија 118

•	 Читање књига – Ученици основних школа – Истраживања – Србија – 2014 117

Ш
•	 Шипка, Милан – Зашто се каже? 93
•	 Школа у природи 427

– Педагошка истраживања – Србија 274
•	 Школски објекти – Локална самоуправа – Финансирање – Србија 413
•	 Шошо, Наташа Станковић– види Станковић-Шошо, Наташа
•	 Шпански језик – Настава – Методика – Србија 450

W
•	 Williams, Tennessee види Вилијамс, Тенеси
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УДК РЕГИСТАР

•	 001 – наука и знање уопште, организација умног рада 
•	 003 – писање, системи писања и писма, знаци и симболи, кодови, графички 

прикази
•	 012 – ауторске библиографије
•	 02 – библиотекарство, библиотеке
•	 050 – серијске публикације, периодика 
•	 069 – музеји, музеологија, изложбе 
•	 070 – новине, штампа, новинарство 
•	 111 – општа метафизика, онтологија 
•	 111.83 – истина, лаж
•	 14 a/ш – филозофски системи аутора
•	 141 – филозофски системи 
•	 159.9 – психологија 
•	 159.92 – психичке способности и развој, карактерологија, стваралаштво 
•	 159.922 – ментални развој човека, генетска психологија, развојна психологија 
•	 159.922.7/.8 – дечија психологија, психологија адолесценције
•	 159.93/.94 – чулно опажање, нижи ментални процеси 
•	 159.95 – виши ментални процеси, мишљење 
•	 17 – етика, морал, практична филозофија 
•	 179 – различита етичка питања 
•	 271.2 – православна црква, источно православље, руска и грчка православна 

црква 
•	 316.334 – подсистеми и институције глобалног друштва, социологија рада, 

политике, права, екологије, структура становања 
•	 316.624 – девијантно понашање, социјална патологија 
•	 316.64 – друштвени ставови, друштвена свест 
•	 316.7 – социологија културе, културни контекст друштвеног живота 
•	 316.74 – агенција културе, социологија религије, науке, образовања, 

књижевности 
•	 316.75 – нормативни и вредносни аспекти културе, идеологија 
•	 32 – политика 
•	 323.1 – национални покрети, национално питање, народности 
•	 34 – право
•	 37 – васпитање, образовање, школство, настава, слободно време 
•	 37.01 – основи образовања, теорија, политика
•	 37.013 – општа теорија васпитања, принципи педагошког рада
•	 37.014 – политика образовања, педагошки рад и друштво
•	 37.016:8(075.2/.3) – уџбеници језика и књижевности 
•	 37.018 – основне форме васпитања
•	 37.02 – општа питања дидактике и методике
•	 37.03 – развијање интелигенције, формирање личности
•	 37.04 – професионална оријентација
•	 37.06 – друштвени проблеми, међусобни контакти, односи 
•	 371 – организација васпитања и образовања, школство 
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•	 371.1 – руководство, наставници, остало особље
•	 371.12 – наставничко особље
•	 371.2 – организација образовних институција и наставе
•	 371.3 – наставне методе и поступци, облици наставе 
•	 371.3::0/9 – наставне методе за поједине предмете
•	 371.6 – положај школа, школска опрема 
•	 373.2 – предшколске установе 
•	 373.3/.4 – основне школе 
•	 376 – васпитање и образовање посебних скупина људи 
•	 376.1 – организација специјалних школа
•	 377.8 – учитељски колеџи, школе
•	 378 – високо образовање, универзитети, академске студије
•	 378.6 – специјализовани факултети са универзитетским статусом
•	 57 – биологија, биолошке науке 
•	 616 – патологија, клиничка медицина 
•	 7 – уметност, архитектура, фотографија, музика, спорт 
•	 75 – сликарство 
•	 76 – графика 
•	 77.04 – уметничка фотографија 
•	 78 – музика 
•	 791 – филм 
•	 791.4 – панораме, биоскопи
•	 796/799 – спорт
•	 808.5 – реторика, беседништво, јавни говори 
•	 81’23 – психолингвистика, психологија језика
•	 81’27 – социолингвистика, тајни језици, жаргони 
•	 81 – општа питања лингвистике 
•	 811 – лингвистика појединих језика и језичких група 
•	 811.111 – енглески језик
•	 811.133.1 – француски језик
•	 811.161.1 – руски језик 
•	 811.163.41’28 – српски језик – дијалектологија
•	 811.163.41’35 – српски језик – правопис, писање
•	 811.163.41’36 – српски језик – граматика
•	 811.163.41’37 – српски језик – семантика
•	 811.163.41’373 – српски језик – лексикологија
•	 811.163.41’38 – српски језик – општа стилистика
•	 811.163.41 – српски језик 
•	 82.09 – књижевна критика и студије
•	 821.09 – књижевне критике и студије 
•	 821.111 – енглеска књижевност 
•	 821.111(73) – америчка књижевност 
•	 821.133.1 – француска књижевност 
•	 821.163.3 – македонска књижевност
•	 821.163.41 – српска књижевност
•	 821.163.41–14 – српска књижевност – поезија
•	 821.163.41–31 – српска књижевност – роман
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•	 821.163.41–32 – српска књижевност – приповетка
•	 821.163.41–4 – српска књижевност – есеј
•	 821.163.41–94 – српска књижевност – мемоари, хроника
•	 821.163.41.09 a/ш – књижевна критика одређеног аутора
•	 821.163.41.09 – књижевне критике и студије 
•	 821.163.41:398 – српска народна књижевност
•	 821.163.42 – хрватска књижевност 
•	 821.511.111 – финска књижевност 
•	 929 – биографије, генеалогија, хералдика 
•	 94(3) – историја старог века
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Белешка о аутору

Алек сан дар Б. Ду чић, ро ђен 2. де цем бра 1959. го ди не у Ре нов цу, оп шти на 
Кли на, на Ко со ву и Ме то хи ји. Основ ну шко лу за вр шио у Зло ку ћа ну, гим на зи ју у 
Кли ни. Ди пло ми рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту у При шти ни, на од се ку за Ју го-
сло вен ску књи жев ност и срп ско хр ват ски је зик. Ра дио каo про фе сор срп ског је зи-
ка и књи жев но сти у Кул ту ро ло шкој шко ли у При шти ни. Од 1992. го ди не ра дио 
у Уни вер зи тет ској и на род ној би бли о те ци у При шти ни, на по сло ви ма струч ног 
и пред мет ног ка та ло га. Струч ни ис пит за би бли о те ка ре по ло жио 1995. го ди не у 
На род ној би бли о те ци Ср би је. У Уни вер зи тет ској би бли о те ци у Кра гу јев цу ра ди од 
1999. го ди не на по сло ви ма ру ко во ди о ца Оде ље ња пе ри о ди ке. Го ди не 2014. сти че 
ви ше струч но зва ње Ви ши ди пло ми ра ни би бли о те кар.

РАДНА БИОГРАФИЈА

a) Би бли о гра фи ја из да вач ке ку ће „Гри го ри је Бо жо вић”: 1960–1995, При шти на, 1998.
б) Би бли о гра фи ја ра до ва на став ни ка и са рад ни ка Уни вер зи те та: 1996–2000, Кра-

гу је вац, 2001.
в) Би бли о гра фи ја док тор ских ди сер та ци ја и ма ги стар ских те за Уни вер зи те та у 

Кра гу јев цу: 1996–2000, Кра гу је вац, 2001.
г) Би бли о гра фи ја док тор ских ди сер та ци ја и ма ги стар ских те за Уни вер зи те та у 

Кра гу јев цу: 2001–2005, Кра гу је вац, 2007.
д) Би бли о гра фи ја док тор ских ди сер та ци ја и ма ги стар ских те за Уни вер зи те та у 

Кра гу јев цу: 2006–2010, Кра гу је вац, 2012.
ђ) Би бли о гра фи ја ча со пи са Ли пар: 1999–2015, Кра гу је вац, 2016.
е) Би бли о гра фи ја док тор ских ди сер та ци ја и ма ги стар ских те за Уни вер зи те та у 

Кра гу јев цу [Елек тронски извор]: 2011–2015. / Алек сан дар Б. Ду чић, Је ле на Б. 
Вла де тић

ж) Би бли о гра фи ја ча со пи са Ли пар за 2016. го ди ну: Год. 17, бр. 59, 60, 61, у: Ли пар 
– ISSN 1450–8338 – Год. 18, бр. 64 (2017), стр. 355–367

з) Ка та лог стра не књи ге 2001–2002. го ди не по во дом 25 го ди на Уни вер зи тет ске би-
бли о те ке у Кра гу јев цу, Кра гу је вац, 2002.

и) Уни вер зи тет ска би бли о те ка – да нас, у: Кра гу је вач ко чи та ли ште. – ISSN 2217–
2327. – Год. 8, бр. 16 (де цем бар 2002), стр. 17.

ј) Пе ри о ди ка Уни вер зи тет ске би бли о те ке, у: Кра гу је вач ко чи та ли ште. – ISSN 
2217–2327. – Год. 10, бр. 21 (јун 2006), стр. 22.  

к) Оде ље ње пе ри о ди ке, у: Уни вер зи тет ска би бли о те ка Кра гу је вац / [Милентије 
Сте фа но вић, пред сед ник уре ђи вач ког од бо ра. – Кра гу је вац: Уни вер зи тет ска 
би бли о те ка, 2012. – ISBN 978–86–902785–3–4. – стр. 36–40.
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