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УВОД 

 

Каталог нових издања стручне књиге Дечјег одељења Народне библиотеке „Стеван Сремац“ 
у Нишу замишљен је да излази као периодична електронска публикација. Идеја водиља 
била је да се деци, родитељима, васпитачима, учитељима, онима који су овладали 
компјутерским вештинама и који имају интернет, од куће, „из фотеље“, омогући увид у 
најновије публикације/наслове  које је Библиотека прибавила. Опис публикације, осим 
кратког приказа књиге,  садржи податаке о наслову, имену и презимену аутора, области и 
узрасту коме је намењена. Библиографски опис преузет  је из  електронске базе података 
НИБИС. Библиографске јединице су поређане азбучним редом према презименима аутора, 
а ради лакшег претраживања формирано је пет регистара. Истовремено, ово је и покушај 
да се најмлађим клијентима Библиотеке приближи библиотекарство, да упознају и науче 
начине претраживања база података како би и сами истраживали фондове Библиотеке. 
Новој генерацији којој информационе технологије нису стране, омогућено је да једним 
кликом миша моги да „скачу“ из уводног дела на  регистре, са регистара на опис одређене 
публикације, а са описа наново на регистре – како је коме згодно и како коме одговара. 
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НАСЛОВ  Дечји атлас историје света   

АУТОР  Сајмон Адамс  

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

УЗРАСТ  11-15  

О КЊИЗИ -   Богато илустрован историјски  атлас 
намењен је деци школског узраста.  Упознаје их са 
старим, средњовековним и савременим светом. 
Представља одличан водич ђацима, а и онима који би да обнове знање о историји 
светских цивилизација. 

 

. . .  ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ . . .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Регистар аутора, Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

А 
Библиографски опис 

 

94(100)(084.42)(02.062) 
 
АДАМС, Сајмон 
     Dečji atlas istorije sveta / Sajmon 
Adams ; [Srđan Ladičorbić ; ilustrovala 
Ketrin Bakster]. - Beograd : Laguna, 
2009 (Singapur ). - 181 str. : ilustr. ; 31 
cm 
 
Prevod dela: Children`s Atlas of World 
History / Simon Adams. - Tiraž 3000. - 
Registar. 
 
ISBN 978-86-521-0108-5(karton) 
1) Историја, општа - Атласи 
 
NIBIS ID : 76989  

Signatura D 94(100)(084.42)(02.062) 

 

Претражуј сличан наслов / 
Кључна реч 

*Светска истрија  

*Општа историја 

*Атласи 

 
Упознај УДК број 

94(100) - Светска 
историја 
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НАСЛОВ  Енциклопедија фантастичних бића 

АУТОР  Џуди Ален 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 
 
УЗРАСТ   7-15 
 
О КЊИЗИ-  Водич кроз свет звери и магичних бића из 
бајки. Она нису стварна бића, али постоје у машти. 
Хиљадама година приче о њима преносиле су се с колена на 
колено. Књига описује тајанствене и неухватљиве 
становнике света фантастике: необичне звери, несташне мале људе, сабласне  духове, 
крвожедне вампире, виле, вилењаке, Горгоне и упућије где их можете пронаћи. У девет 
богато илустрованих поглавља дато је све што је потребно знати о овим необичним 
створењима које је љуска машта створила.  

ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ . . .    

. . .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЗНАЈУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 
 

Претражуј сличан наслов / 
Кључна реч 

*Mитолошка бића 

 

 

Упознај УДК број 

398.4 – Фолколор у ужем 
смислу. Народни обичаји 
веровања 
 

Библиографски опис 
398.4(02.053.2) 
 
АЛЕН, Џуди 
     Enciklopedija fantastičnih bića : [vodič kroz svet 
zveri i magičnih bića iz bajki-od vilenjaka i zmajeva 
do vampira i čarobnjaka] / Džudi Alen ; [ilustratori 
Ričard Huk...[et al.] ; prevod s engleskog Vojin V. 
Ančić]. - 1. srpsko latinično izd. - Beograd : Logos 
Art, 2008 ((Kina) ). - 144 str. : ilustr. ; 29 cm 
 
Prevod dela: Fantasy Encyclopedia / Judy Allen. - 
Tiraž 3000. - Str. 8-9: Predgovor / Džonatan Stroud. 
- Rečnik: str. 138-139. - Registar. 
 
ISBN 978-86-7360-100-7(karton) 
1) Митолошка бића 
 
NIBIS ID : 109124 

Signatura: D 398.4(02.053.2) 
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НАСЛОВ Како снимити филм           
 
АУТОР  Радивоје Андрић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 
 
УЗРАСТ   7-12 
 
О КЊИЗИ -  За све младе љубитеље филма, 
филмофиле, књига која упознаје с историјом 
настанка и техником снимања филмова. Ко све 
учествује у снимању филма? Шта ради режисер, сценариста, сценограф... А, можеш, ако 
желиш, и сам да пробаш да снимиш анимирани или документарни филм.  

. . .  ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЗНАЈУ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар  
 

Библиографски опис 
791(02.053.2) 
 
АНДРИЋ, Радивоје 
     Како снимити филм / Радивоје Андрић ; 
илустровао Андреј Војковић. - 2. изд. - Београд : 
Креативни центар, 2007 (Београд : Публикум ). - 
48 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Сазнај и 
пробај)  
 
Тираж 3000. - Речник: стр. 46-47. - Регистар. 

ISBN 978-86-7781-553-0(брош.) 
1. Војковић, Андреј - Илустратор -    
1) Филм 
 
NIBIS ID : 82386  

Signatura: D 791(02.053.2) 

 

Претражуј сличан 
наслов / Кључна реч 

*Кинематографија 

*Филм 

 

 

Упознај УДК број 

791 – Филм. 
Кинематографија  
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НАСЛОВ  Набујали мозгови   

АУТОР  Ник Арнолд 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 
 
УЗРАСТ  10-15 
 
О КЊИЗИ- Књига која на необичан начин упознаје с 
функцијом мозга. Колико о мозгу знамо, како се кроз 
векове изучавао и до којих се открића током векова 
долазило. Сазнајемо ко је паметнији: дечаци или 
девојчице, како оперисати мозак и још мноштво 
фантастичних података постаје доступно кроз одгонетање занимљивих квизова.  

 
. . .  ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар  

   Библиографски опис 

 

612.82(02.053.2) 
 
АРНОЛД, Ник 
     Набујали мозгови / Ник Арнолд ; [илустровао 
Тони де Солс ; превео Зоран Вујновић]. - Београд 
: Народна књига-Алфа, 2007 (Београд : Алфа ). - 
157 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Ужаси науке) 
(Библиотека Петар Пан ; књ. бр. 259)  
 
Превод дела: Bulging Brains / Nick Arnold. - Тираж 
1000. - Белешка о ауторима: стр. 6. 
 
ISBN 978-86-331-2969-5(картон) 
1) Мозак - Физиологија (популарна наука) 
2) Психофизиологија (популарна наука) 
 
159.91(02.053.2) 
 
NIBIS ID : 82418  

    Signatura: D 612.82(02.053.2) 

     
     

 

 

Претражуј сличан наслов / 
Кључна реч 

*Физиологија 

*Психофизиологија 

*Људски мозак 

  

Упознај УДК број 

612.82 – Мозак. Нервни центри 
уопште 

159.91 – Психофизиологија. 
Ментална психологија 
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НАСЛОВ  Пакосна природа   
 
АУТОР  Ник Арнолд 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 
 
УЗРАСТ  10-15 
 
О КЊИЗИ- Ник Арнолд у својим књигама на 
специфичан начин представља свет који нас окружује. У 
едицији „Ужаси знаности“ представља и 
природу, али «болеснију» «уврнутију» и 
«језивију» њену страну. Уз помоћ 
застрашујућих података, изненађујућих 
питалица, шаљивих илустрација, сазнаћеш: 
која је најглупља животиња на свету, која 
врста жабе живи у WC шољи, како вампири 
сишу крв и још много тога. 

. . .  ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПО 

 
 
 
 
 

 
Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар  

 

Упознај УДК број 

59 – Зоологија  

 
Библиографски опис 
59(02.053.2) 
 
АРНОЛД, Ник 
     Пакосна природа / Ник Арнолд ; [илустровао 
Тони де Солс ; превео Зоран Вујновић]. - 
Београд : Народна књига-Алфа, 2007 (Београд : 
Алфа ). - 161 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Ужаси 
науке) (Библиотека Петар Пан ; књ. бр. 247)  
 
Превод дела: Nasty Nature / Nick Arnold. - Тираж 
1000. - Белешка о ауторима: стр. 6. 
 
ISBN 86-331-2186-7(картон) 
1) Животиње (популарна наука) 
 
NIBIS ID : 82417  
 
Signatura: D 59(02.053.2) 
 

Претражуј сличан наслов / 
Кључна реч 

*Природа 

*Животиње 

http://www.profil.hr/knjiga/pakosna-priroda/1386/
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НАСЛОВ   Прљави покварени експерименти         

АУТОР Ник Арнолд, Тони де Соле 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 
 
УЗРАСТ  10-15 
 
О КЊИЗИ-  Наука нам открива чињенице и разрешава 
многе тајне. Истражујући, научници дају одговоре на 
многобројна питања која постављамо. Овај приручник је 
необичан по томе што нам научни свет 
експеримената представља с необичне 
и не, баш, тако привлачне стране. Кроз 
чудне огледе сазнајемо, између 
осталог, шта се све и због чега одвија у 
нашем желуцу, о мозгу и вијугама, о 
телу и телесним течностима и сл. 
Помало одвратно, љигаво, гадно, али 
зашто да не, јер кроз стрипове, квизове, 
мудролије и враголије можемо сазнати 
и научити много тога  о нашем телу и 
свету који нас окружује. 

. . .  ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ . . .  
 

 

 
 
ПРЕДМЕТНЕ ОДРЕ 
 
 
 
 
 

 
 
 
Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК Регистар,  Хронолошки регистар  

Библиографски опис 
001.891.5(035.053.2) 
 
АРНОЛД, Ник 
     Прљави, покварени експерименти / Ник Арнолд, 
Тони де Соле ; превео Владимир Ленхарт. - Београд : 
Народна књига-Алфа, 2007 (Београд : Народна књига 
). - 99 стр. : илустр. ; 29 cm. - (Ужаси науке) 
(Библиотека Схоластика ; књ. бр. 1)  
 
Превод дела: Dirty, Rotten Experiments / Nick Arnold, 
Tony de Saulles. - Тираж 500. 
 
ISBN 978-86-331-3112-9(брош.) 
1. Де Соле, Тони - Аутор -    
1) Експеримент - Приручници 
 
821.111-93-341 
 
NIBIS ID : 82420 

Signatura: D 001.891.5(035.053.2) 

 

 
Претражуј сличан наслов 
/ Кључна реч 

*Експерименти 

*Научна истраживања 

 

Упознај УДК број 

001.891.5-  Практично, активно 
истраживање. Експерименти. Тестови 
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НАСЛОВ  Књига за сваку девојчицу                   

АУТОР  Виолета Бабић 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину 
 

    УЗРАСТ   12-16 
 

О КЊИЗИ-  Није лако имати 11, 13 или 15 година. 
Излазиш из детињства, растеш, развијаш се, мењаш се. 
Досад су бринули о теби одрасли, 
мама, тата или неко други, а сада 
желиш да сама одлучијеш. Ова књига 
те саветује како да се снађеш у новом 
свету и помаже ти да упознаш себе, 
своје тело како би живела здраво и 
осећала се добро. 

. . .  ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ . . .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар  

Б  
Библиографски опис 
 

613.956-055.25(035) 
 
БАБИЋ, Виолета 
     Књига за сваку девојчицу / Виолета Бабић ; 
илустровала Ана Григорјев. - 3. изд. - Београд : 
Креативни центар, 2008 (Београд : Публикум ). - 163 
стр. : илустр. ; 23 cm 
 
Тираж 5000. - Ауторкина слика. - О аутору: стр. [164]. 
 
ISBN 978-86-7781-600-1(брош.) 
1) Пубертет - Девојчице - Приручници 
2) Здравље - Девојчице - Приручници 
 
NIBIS ID : 108566  

Signatura: D 613.956-055.25(035) 

 

Претражуј сличан наслов / 
Кључна реч 

*Пубертет  

*Промене у пубертету 

*Девојчице 

Упознај УДК број 

613.956-  Здравље и хигијена деце у 
пубертету 
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НАСЛОВ   Мој први сликовни речник  

АУТОР  Виолета Бабић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  
 
УЗРАСТ  4-6 
 
 

О КЊИЗИ-  Овај речник је намењен деци предшколског 
узраста. Помаже им да се упознају с новим појмовима из 
света који их окружује. Тако се 
упознају с речима из света природе, 
уметности, занимања, свакодневице 
и сл. Доприноси богаћењу речника 
код деце и успостављању основу за 
формирање будућих појмова. 
 
. . .  ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ . . .  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар  

Библиографски опис 
 
821.163.41`374(038.053.2.025.2) 
 
БАБИЋ, Виолета 
     Мој први сликовни речник / Виолета Бабић ; 
илустровао Никола Витковић. - 3. изд. - Београд : 
Креативни центар, 2008 (Београд : Публикум ). - 80 стр. : 
илустр. ; 29 cm 
 
Тираж 3000. 
 
ISBN 978-86-7781-423-6(брош.) 
1) Српски језик - Речници, сликовни 
 
 
NIBIS ID : 110852  

Signatura: D 821.163.41`374(038.053.2.025.2 
 

Упознај УДК број 

821.163.41`374-  Лексикографија. 
Речници српског језика 

Претражуј сличан наслов 
/ Кључна реч 

*Речници  

*Српски речник 
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НАСЛОВ  Испеци, па ми реци                  

АУТОР  Милан Батаљевић  

ОБЛАСТ  Књиге за децу  

УЗРАСТ  5-7  

О КЊИЗИ-  Најлепше је оно време које проведете са 
својим дететом, а уз помоћ ове књиге  оно ће бити 
забавно и корисно. Математичке и логичке игре на 
занимљив начин увешће ваше дете предшколског 
узраста у свет математике, развити моћ 
запажања и размишљања. Уживајте у 
заједничком дружењу. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар  

Библиографски опис 

37.016:51-028.31 
 
БАТАВЕЉИЋ, Милан 
     Испеци, па ми реци : први кораци у 
математици : 5-7 година / [аутор Милан 
Батавељић ; илустратор Нино Маљевић]. - 1. изд. 
- Београд : Креативни центар, 2009 (Београд : 
Графипроф ). - 56 стр., [2] листа с налепницама : 
илустр. ; 21х21 cm 
 
Кор. насл.. - Подаци о ауторима преузети из 
колофона. - Тираж 3000. 
 
ISBN 978-86-7781-691-9(брош.) 
1. Маљевић, Нино - Илустратор -    

NIBIS ID : 110879 
 
Signatura: D 37.016:51-028.31 
 

Претражуј сличан наслов / 
Кључна реч 

*Математика 

* Наставни предмети 

*Предшколско  учење 

 

 Упознај УДК број 

37.016-  Садржај 
наставних предмета 

51-  Математика 
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НАСЛОВ  Гладијатор                  

АУТОР  Алан Бејкер  

ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле 

УЗРАСТ  15- 

О КЊИЗИ-  У књизи је приказна историја римских игара. Стари 
Римљани су волели гладијаторе, оружје, борбу, крвопролиће. Тај 
страшни свет гладијатора приказан је од настанка у насилним 
ритуалима у част мртвих, до укидања, 
после готово хиљаду година. 
Објашњен је сваки детаљ значајан за 
разумевање феномена гладијаторских 
игара: порекло амфитеатра, облици 
гладијаторских борби,  гладијаторско 
оружје, све до невероватно разрађених 
забава у виду поморских битака. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар  

Библиографски опис 
394.8(37) 
 
БЕЈКЕР, Алан 
     Gladijator : tajna istorija rimskih robova ratnika / Alan 
Bejker ; prevela Žerman Filipović. - Beograd : Laguna, 
2009 (Beograd : Margo-art ). - 233 str. : ilustr. ; 20 cm 
 
Prevod dela: The Gladiator / Alan Baker . - Tiraž 1500. - 
Rečnik: str. 225-228. - O autoru: str. [235]. - Bibliografija: 
str. 231-233. 
 
ISBN 978-86-521-0160-3(broš.) 
1) Гладијаторске борбе - Римска држава 
 
NIBIS ID : 110401 
Signatura: D 394.8(37) 

 

 

 

Претражуј сличан наслов / 
Кључна реч 

*Гладијатори 

*Гладијаторске борбе 

*Римска држава 

Упознај УДК број 

394.8- Борба. Двобој 
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НАСЛОВ   Секс,  пубертет и те све «Оне « ствари 

АУТОР   Жаки Бејли  

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 
 
УЗРАСТ  10-15 
 

О КЊИЗИ-  Приручник намењен деци која полако 
напуштају свет детињства и улазе у свет одраслих. До којих 
промена долази у људском телу у пубертету, о пољупцима, 
осећањима, хормонима,  
циклусима, кондомима и 
сличним стварима, једноставно, 
врло отворено, прецизно и јако 
духовито ова књига даје 
одговоре на ова питања, али и на 
остала која се односе на  
«мушке» и «женске» ствари. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
613.88-053.6 
 
БЕЈЛИ, Жаки 
     Seks, pubertet i te sve ``One`` stvari : uputstvo za odrastanje 
/ Žaki Bejli ; [ilustrovao Jan MakKaferti ; prevod Marjan 
Marinković, Jelena Katić Živanović]. - Beograd : Beli put, 2007 
(Subotica : Rotografika ). - 110 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Biblioteka 
Pop psi)  
 
Prevod dela: Sex, Puberty and All That Stuff / Jacqui Bailey. - 
Tiraž 2000. - Rečnik: str. 108-110. - Registar. 
 
ISBN 978-86-86577-23-8(broš.) 
1. Макаферти, Џен - Илустратор -    
1) Сексуално васпитање - Адолесценти 
2) Пубертет 
 
613.956 
612.661 
 
NIBIS ID : 106957  

Signatura: D 613.88-053.6 

 

Претражуј сличан 
наслов / Кључна реч 

*Сексуално васпитање 

*Пубертет 

 
Упознај УДК број 

613.88- Полна 
хигијена. Сексуално 
образовање.  
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НАСЛОВ  Армстронг и комадић Месеца    

АУТОР  Џери Бејли,  Карен Фостер  

ОБЛАСТ  Књиге за децу  

УЗРАСТ  9-12 

 

О КЊИЗИ-  Господин Претуровић на својој тезги на пијаци 
продаје необиче предмете, а сваки од њих има своју велику 
причу. У овој књизи описује се живот 
Нила Армстронга, астронаута, а 
акценат је стављен на славни 
историјски моменат његовог слетања 
на Месец, Прича прати догађаје о 
Аполовом лету, спуштању на Месец, 
повратку на планету Земљу и слетању 
у Тихи океан. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар  

Библиографски опис 
 
929:629.78 Армстронг Н.(02.053.2) 
 
БЕЈЛИ, Џери 
     Армстронг и комадић Месеца / Џери Бејли и Карен 
Фостер ; илустровали Лејтон Нојз и Карен Радфорд ; 
[превод Ана Чолаковић]. - Београд : Прополис Плус, 
2008 (Београд : Стандард 2 ). - 38 стр. : илустр. ; 25 cm. 
- (Приповедач с пијаце дрангулија)  
 
Превод дела: Armstrong`s Rock / Gerry Bailey and Karen 
Foster. - Тираж 1000. 
 
ISBN 978-86-87045-10-1(broš.) 
1. Фостер, Карен - Аутор -    
1) Армстронг, Нил (1930- ) 
 
NIBIS ID : 106804  
 
Signatura: D 929:629.78 Армстронг Н.(02.053.2) 

 
 

Претражуј сличан наслов / 
Кључна реч 

*Нил Армстронг 

*Космички летови 

Упознај УДК број 

929 - Појединачне биографије. Збирне биографије 

629.78- Техника космичких летова. Астронаутика. 
Космички бродови 

 

http://www.serbica.com/index.aspx?id=ww&BID=6487
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НАСЛОВ   Бик Који Седи и његов томахавк   
 
АУТОР   Џери Бејли,  Карен Фостер 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  
 
УЗРАСТ  9-12 
 

О КЊИЗИ-  Господин Претуровић на својој тезги на 
пијаци продаје необиче предмете, а сваки од њих има своју 
велику причу. У овој књизи је представљена  биографска прича о великом индијанском 
поглавици Бику који Седи. Он је 
ујединио индијанска племена у 
борби да сачува своје 
саплеменике и земљу коју је 
отимао бели човек. 
 
. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
 
929:321.111 Бик Који Седи(02.053.2) 
 
БЕЈЛИ, Џери 
     Бик Који Седи и његов томахавк / Џери Бејли и Карен 
Фостер ; илустровали Лејтон Нојз и Карен Радфорд ; [превод 
Хана Гадомски]. - Београд : Прополис Плус, 2008 (Београд : 
Стандард 2 ). - 38 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Приповедач с 
пијаце дрангулија)  
 
Превод дела: Sitting Bull`s Tomahawk / Gerry Bailey and Karen 
Foster. - Тираж 1000. 
 
ISBN 978-86-87045-11-8(broš.) 
1. Фостер, Карен - Аутор -    
1) Бик који седи, индијански поглавица (око 1831-1890) 
 
NIBIS ID : 106803 

Signatura: D 929:321.111 Бик Који Седи(02.053.2) 
 

 

Претражуј сличан 
наслов / Кључна реч 

*Бик који Седи 

*Индијанске поглавице 

*Индијанска племена 

Упознај УДК број 

929 - Појединачне биографије. Збирне биографије  

321.111-  Хорде. Племе, клан Насељеничке 
заједнице 
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НАСЛОВ   Висока технологија  
 

АУТОР   Џери Бејли 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  
 
УЗРАСТ  9-12 
 

О КЊИЗИ-  Још једна књига у Библиотеци „Велики 
проналасци“  у којој се упознајемо с најновијим технолошким 
достигнућима савреманог света. 
Сазнајемо о мобилним 
телефонима, плазма 
телевизорима, Интернету и брзим 
информацијама, компјутерима, 
битовима, умрежавању, 
дигиталним сигналима и сл. А, 
свако дете своју креативност 
може испољити преко уради-сам 
модела и експеримената, те 
направити кабину за мобилни 
телефон, кацигу за виртуелну 
стварност или микрочип 
лавиринт. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 

 

 
Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
 
004(02.053.2) 
 
БЕЈЛИ, Џери 
     Висока технологија : [буди проналазач путујући кроз 
време] / [аутор Џери Бејли ; илустратор Стив Болтер ; 
превод Мирела Драшковић]. - Београд : Прополис Плус, 
2007 (Београд : Стандард 2 ). - 46 стр. : илустр. ; 28 cm. - 
(Велики проналасци / [Прополис Плус])  
 
Превод дела: High-tech invention / Gerry Bailey. - Податак о 
аутору преузет из колофона. - Тираж 1000. - Речник и индекс 
појмова: стр. 44-46. 
 
ISBN 978-86-87045-01-9(брош.) 
 
NIBIS ID : 106813 
 
Signatura: D 004(02.053.2) 
 

Претражуј сличан наслов / 
Кључна реч 

*Технологија 

*Рачунарство 

Упознај УДК број 

004 - Рачунарска наука 
и технологија. 
Рачунарство 
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НАСЛОВ  Како се свет мењао          

АУТОР  Џери Бејли 

ОБЛАСТ  Књиге за децу   

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Још једна књига у Библиотеци „Велики проналасци“. 
Сазнали смо који су били први проналасци који су утуцали на развој 
људске цивилизације. Сада се упознајемо с развојем саобраћаја и 
како и ко је изумео парну локомотиву, први 
балон с топлим ваздухом, ронилачко звоно, 
фото-апарат и филм, струјно коло, 
телескоп. Своју креативност можеш да 
тестираш и с «уради-сам» моделима и 
експериментима и да направиш 
фотографију, кран на батерије, клипни 
чамац и сл. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
001.894(02.053.2) 
 
БЕЈЛИ, Џери 
     Како се свет мењао : [буди проналазач 
путујући кроз време] / [аутор Џери Бејли ; 
илустратори Стив Болтер и Ендру Килок ; 
превод Мирела Драшковић]. - Београд : 
Прополис Плус, 2008 (Београд : Стандард 2 ). - 
47 стр. : илустр. ; 28 cm. - (Велики проналасци / 
[Прополис Плус])  
 
Превод дела: An Expanding World / Gerry Bailey. 
- Податак о аутору преузет из колофона. - 
Тираж 1000. - Појмови и индекс: стр. 44-46. 
 
ISBN 978-86-87045-09-5(брош.) 
 
NIBIS ID : 106810 
 
Signatura: D 001.894(02.053.2) 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Проналасци 

*Проналазаштво 

Упознај УДК број 

001.894 – Изуми. 
Проналасци 
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НАСЛОВ  Колумбова мапа          

АУТОР  Џери Бејли 

ОБЛАСТ  Књиге за децу   

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Господин Претуровић на својој тезги на 
пијаци продаје необиче предмете, а сваки од њих има 
своју велику причу. Ова књига 
приповеда биографску причу о 
истраживачу Кристоферу  
Колумбу.Ова  занимљива прича 
упознаје нас са путовањима и 
историјским открићима и, 
истовремено, охрабрује децу да се 
глумом укључе у причу.  

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 
 
 
 
 
 
 
 
Упознај УДК број 

. 
 
 
 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
 
929:656.6 Колумбо К.(02.053.2) 
 
БЕЈЛИ, Џери 
     Колумбова мапа / Џери Бејли и Карен Фостер ; 
илустровали Лејтон Нојз и Карен Радфорд ; [превод Ана 
Чолаковић]. - Београд : Прополис Плус, 2007 (Београд : 
Стандард 2 ). - 35 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Приповедач с 
пијаце дрангулија)  
 
Превод дела: Columbus`s Chart / Gerry Bailey and Karen 
Foster. - Слика К. Колумба. - Тираж 1000. 
 
ISBN 978-86-906571-9-3(broš.) 
1. Фостер, Карен - Аутор -    
1) Колумбо, Кристофер (1451-1506) 
 
NIBIS ID : 106802 
  
Signatura: D 929:656.6 Колумбо К.(02.053.2) 

 

 

Претраујј сличан наслов 

/ Кључна реч 

*Кристофер Колумбо 

*Поморска истраживања 

Упознај УДК број 

929  Појединачне биографије. Збирне 
биографије 

656.6 – Транспорт воденим путевима 
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НАСЛОВ  Леонардова палета          

АУТОР  Џери Бејли,  Карен Фостер 

ОБЛАСТ  Књиге за децу   

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Господин Претуровић на својој тезги на 
пијаци продаје необиче предмете, а сваки од њих има 
своју велику причу. У овој књизи упознајемо 
се с великим ренесансним сликарем, и да ли 
само сликарем, Леонардом да Винчијем  и 
његовим животним путем. 
 
. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
75.071.1 Леонардо да Винчи(02.053.2) 
 
БЕЈЛИ, Џери 
     Леонардова палета / Џери Бејли и Карен 
Фостер ; илустровали Лејтон Нојз и Карен 
Радфорд ; [превод Хана Гадомски]. - Београд 
: Прополис Плус, 2007 (Београд : Стандард 2 
). - 35 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Приповедач с 
пијаце дрангулија)  
 
Превод дела: Leonardo`s Palette / Gerry Bailey 
and Karen Foster. - Аутопортрет Леонарда да 
Винчија. - Тираж 1000. 
 
ISBN 978-86-906571-8-6(broš.) 
1. Фостер, Карен - Аутор -    
1) Леонардо да Винчи (1452-1519) 
 
NIBIS ID : 66903  
 
Signatura: D 75.071.1 Леонардо да 
Винчи(02.053.2) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Леонардо да Винчи 

*Ренесансни сликари 

Упознај УДК број 

75.071.1 - Сликари 
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НАСЛОВ  Оружје некад и сад          

АУТОР  Џери Бејли 

ОБЛАСТ  Књиге за децу   

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  У едицији «Велики проналсци», аутор нас 
упознаје с оружјем које се некада, у давна времена 
користило и како се оно током времена мењало и 
усавршавало. Од лука и стреле, мача, преко 
пушке, ручне бомбе до атомске енергије, 
упознајемо се с проналсцима који су мењали 
свет борбе и одбране. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
623(02.053.2) 
 
БЕЈЛИ, Џери 
     Оружје некад и сад : [буди проналазач 
путујући кроз време] / [аутор Џери Бејли ; 
илустратор Стив Болтер ; превод Мирела 
Драшковић]. - Београд : Прополис Плус, 
2008 (Београд : Стандард 2 ). - 46 стр. : 
илустр. ; 28 cm. - (Велики проналасци / 
[Прополис Плус])  
 
Превод дела: Weapons of War / Gerry 
Bailey. - Податак о аутору преузет из 
колофона. - Тираж 1000. - Речник и индекс 
појмова: стр. 44-46. 
 
ISBN 978-86-87045-12-5(брош.) 
 
NIBIS ID : 106811  

Signatura: D 623(02.053.2) 

 

Претражуј сличан 
наслов / Кључна реч 

*Оружје 

*Војна техника 

Упознај УДК број 

623 - Војна техника 
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НАСЛОВ  Животиње из саване          

АУТОР  Пол Бек 

ОБЛАСТ  Књиге за децу   

УЗРАСТ  5-9 

О КЊИЗИ-  Књига -водич кроз бескрајне просторе 
саване, равнице у Африци, намењена је најмлађем 
читалачком узрасту. Деца која воле дивље животиње  
упознаће у овој књизи лава, слона, пегаву 
мачку, а помоћу делова у самој књизи моћи 
ће и сами да направе животиње, своју 
„приватну“ савану. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
59(251.4)(02.053.2) 
 
БЕК, Пол 
     Životinje iz savane : praktični vodič / [napisao]  
Pol Bek ; ilustrovali Dejvid Bonadona i Rajan 
Hobson ; prevod  Tanja Milosavljević]. - Beograd : 
Moni i Manjana, 2008 (Kina). - 36 str. : ilustr. ; 27 
cm 
  
Prevod dela: The Field Guide to Safari Animals / 
Paul Beck. - Tiraž 3.000. 
 
ISBN 978-86-7804-126-6(plast.) 
 
NIBIS ID : 108789  

Signatura: D 59(251.4)(02.053.2) 

 

Претражуј сличан 
наслов / Кључна реч 

*Животиње 

*Дивље животиње 

*Животиње из саване 

Упознај УДК број 

59 - Зоологија 
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НАСЛОВ  Археологија   

АУТОР  Весна Бикић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ   9-12  
 
О КЊИЗИ-  Рађена као сликовница , књига је  
намењена  ученицима млађег школског узраста из које 
стичу основне информације о томе шта је археологија, који су њени циљеви, где 
археолози истражују и ко им помаже у 
истраживању локалитета. Поред тога, упознају се с 
познатим археолозима, али и са са оним што чини 
лепу, али и тешку страну ове професије 
 
. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
902(02.053.2) 
 
БИКИЋ, Весна 
     Археологија / Весна Бикић ; 
илустровао Душан Павлић. - 1. изд. - 
Београд : Креативни центар, 2007 
(Београд : Публикум ). - 32 стр. : илустр. 
; 24 cm. - (Едиција Сазнај и пробај)  
 
Тираж 3000. - Речник: стр. 30-31. - 
Регистар. 
 
ISBN 978-86-7781-534-9(брош.) 
1. Павлић, Душан - Илустратор -    
1) Археологија 
 
NIBIS ID : 82388  

Signatura: D 902(02.053.2) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Археологија 

*Археолошка истраживања 

Упознај УДК број 

902 Археологија 
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НАСЛОВ  Средњовековно село          

АУТОР  Весна Бикић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

УЗРАСТ  11-15 

О КЊИЗИ-  Едиција „Овако се живело“ говори о свакодневном 
животу људи од праисторије до данас на 
подручју средишњег Балкана. Књига 
„Средњовековно село“  даје верну слику 
живота на селу у средњем веку. Богато 
илустрована, стилом писања прилагођена 
је деци школског узраста која желе да 
сазнају како је изгледало просечно сеоско 
домаћинство, како се обрађивала земља, 
како су се хранили, забављали, чега су се 
бојали и у шта су веровали људи тога 
времена.  
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
316.728``04/14``(02.053.2) 
 
БИКИЋ, Весна 
     Средњовековно село / Весна Бикић ; 
[илустратори Владимир Крстић Лаци, Тамара 
Крстић, Анита Крстић]. - Београд : Креативни 
центар, 2007 (Београд : Публикум ). - 32 стр. : 
илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Овако се живело. 
Средњи век)  
 
Тираж 2000. - Хронолошка таблица: стр. [33]. - 
Регистар. 
 
ISBN 978-86-7781-551-6(брош.) 

1. Крстић, Владимир - Илустратор -   2. Крстић, 
Тамара - Илустратор -   3. Крстић, Анита -
 Илустратор -    
1) Села - Средњи век 
 

NIBIS ID : 82390 

Signatura: D 316.728``04/14``(02.053.2) 

 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Средњи век 

*Живот у средњем веку 

*Село у средњем веку 
Упознај УДК број 

316.728 Начин живљења. Социологија 
свакодневног живота 
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НАСЛОВ  Учионица без насилништва 

АУТОР  Алан Л. Бин 

ОБЛАСТ  Књиге за одрасле/наставници/васпитачи 

УЗРАСТ   

О КЊИЗИ-  Свакодневно смо 
окружени насиљем: телевизија, видео 
игрице... У овом приручнику се говори 
о насилништву у школама, у 
учионицама. Задиркивање, вређање, 
злостављање постало је  део одрастања 
у савременом друштву. Шта родитељ 
или наставник могу да ураде да би 
спречили насиље? Књига нуди низ 
практичних модела и поступака којима 
се може спречити или зауставити 
насилништво међу децом, а понајпре 
како створити позитивну и креативну 
атмосферу у учионици. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
159.923.5-057.874(035) 
 
БИН, Алан Л. 
     Učionica bez nasilništva : preko 100 saveta i 
postupaka koje mogu primeniti učitelji i nastavnici u 
osnovnim školama / Alan L. Bin ; [s engleskog prevela 
Irena Cerović]. - 2. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2007 
(Beograd : Branmil ). - 140 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Edicija 
Kreativna škola)  
 
Prevod dela: The Bully Free Classroom / Allan L. Beane. 
- Tiraž 2000. - O autoru: str. 140. - Napomene i 
bibliografske reference uz tekst. - Registar. 
 
ISBN 978-86-7781-300-0(broš.) 
1) Ненасилно понашање - Ученици основних школа - 
Приручници 
2) Насиље - Спречавање - Ученици основних школа - 
Приручници 
 
37.032(035) 
316.624-057.874(035) 
 
NIBIS ID : 76840 

Signatura: D 159.923.5-057.874(035) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Насиље/насилништво 

*Понашање у основној 
 

Упознај УДК број 

159.923.5-  Социјализација личности 

http://www.kameleon.rs/photos/products/5/21475/thumbnails/500x500/Ucionica-bez-nasilnistva-1.jpg
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НАСЛОВ  Александар Македонски  

АУТОР  Џејн Бингам 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ   7-9  

О КЊИЗИ-  Александар жели да влада целим светом. На челу 
огромне војске, креће из Европе да освоји Азију. Не може га 
зауставити нико, никаква препрека, а има их много на које 
наилази: бунтовна војска, огромне 
реке, ратни слонови, На ратном 
походу умире, изненада, у Вавилону, 
у тридесет другој години живота. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
929:321.18 Александар Велики(02.053.2) 
 
БИНГАМ, Џејн 
     Александар Македонски / Џејн Бингам ; илустровао Робин 
Лори ; превео Никола Пајванчић ; саветник за историју Ен 
Милард. - Београд : Лагуна, 2008 (Суботица : Ротографика ). - 
63 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Корак по корак. Корак 3.) (Мала 
Лагуна)  
 
Превод дела: Alexander the Great / Jane Bingham. - Тираж 
1500. - Мој освајачки живот: стр. [66-67]. 
 
ISBN 978-96-7436-866-4(брош.) 
1) Александар , Велики, македонски краљ (356 пне - 323 пне) 
 
NIBIS ID : 82929  

Signatura: D 929:321.18 Александар Велики(02.053.2) 

 

Претражуј сличан 
наслов / Кључна реч 

*Александар 
Македонски 

*Александар Велики 

  

Упознај УДК број 

929-  Појединачне биографије. Збирне 
биографије 

321.18 - Деспотизам. Диктатура у старом веку 
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НАСЛОВ  Велико истраживање- замкови  

АУТОР  Џејн Бингам 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  7-12 

О КЊИЗИ-  Ова књига нас уводи у 
замак. Сазнајемо како су људи живели у 
таквим утврђењима и како су их бранили. 
Ово је прича из које сазнајемо о првим 
замовима и како су они изгледали, али и 
када су нестали, тј. када су престали да 
се граде. Како се живело међу његовим 
зидинамам, како је изгледао крсташки 
замак, самурајско утрврђење, монголска 
тврђава? Одговоре даје ова занимљива и 
необично илустрована књига. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 

 

728.81(02.053.2) 
 
БИНГАМ, Џејн 
     Велико истраживање - замкови / Џејн Бингам ; 
илустрације Доминик Гребнер ; дизајн Стивен 
Рајт ; уредник едиције Џејн Чизом ; консултант за 
замкове Абигејл Витли ; [превод Хана Гадомски]. 
- Београд : Прополис Плус, 2005 (Београд : 
Стандард 2 ). - 31 стр. : илустр. ; 31 cm 
 
Превод дела: The Great Castle Search / Jane 
Bingham, Ilustrated by Dominic Groebner. - Тираж 
1000. - Регистар. 
 
ISBN 86-906571-2-6 (брош.). - ISBN 978-86-
906571-2-4 
1. Гребнер, Доминик - Илустратор -    
1) Дворци - Књиге за децу 
2) Тврђаве - Књиге за децу 
 
NIBIS ID : 82998  

Signatura: D 728.81(02.053.2) 

 

Претражуј сличан наслов 

/ Кључна реч 

*Замкови 

*Дворци 

*Тврђаве 

Упознај УДК број 

728.81 – Замкови, 
утврђени-
полутврђени 
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НАСЛОВ  Прича о бродовима      

АУТОР  Џејн Бингам 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  6-8 

О КЊИЗИ-  „Корак по корак“ је серијал намењен деци која тек 
откривају чаробни свет књига. Некада су људи путовали само 
пешке. Ово је прича о томе како су људи кроз време развили 
разне начине премошћавања великих водених површина. Мали 
читаоци се упознају с давним временима када су људи, најпре, 
користили дебло за прелазак преко воде, с бродовима античког света, трговцима и 
истраживачима (откривање нових светова), гусарима, последњим данима једрењака, 
разноразним пловилима. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
629.5(02.053.2) 
 
БИНГАМ, Џејн 
     Прича о бродовима / Џејн Бингам ; 
илустровао Колин Кинг ; превео Никола 
Пајванчић. - Београд : Лагуна, 2007 
(Суботица : Ротографика ). - 67 стр. : 
илустр. ; 20 cm. - (Едиција Корак по корак 
: корак 2 / Лагуна. коло 2) (Мала Лагуна)  
 
Превод дела: The Story of Ships / Jane 
Bingham. - Tiraž 1500. 
 
ISBN 978-86-7436-701-8 
1. Кинг, Колин - Илустратор -    
1) Бродови (популарна наука) 
 
NIBIS ID : 104522  

Signatura: D 629.5(02.053.2) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Бродови 

*Пловила 

Упознај УДК број 

629.5 –Техника пловила. 
Бродоградња 

http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=640
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НАСЛОВ  Прича о возовима      

АУТОР  Џејн Бингам 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  6-8 

О КЊИЗИ-  Данас железничке пруге прекривају већи део 
света, а само пре 200 година оне нису постајале. Возови 
сваког дана превозе људе на посао, воде их на путовања. Могу  
да носе аутомобиле, сандуке и животиње, да иду испод мора. 
Ово је књига о томе како је све почело, с малом парном 
машином и вагоном пуним људи, а намењена је малим 
читаоцима који су савладали слова и вештину читања, а заљубљени су у возове. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
629.4(02.053.2) 
 
БИНГАМ, Џејн 
     Прича о возовима / Џејн Бингам ; 
илустровао Колин Кинг ; превео Никола 
Пајванчић. - Београд : Лагуна, 2007 
(Суботица : Ротографика ). - 67 стр. : 
илустр. ; 20 cm. - (Едиција Корак по корак 
: корак 2 / Лагуна. коло 2) (Мала Лагуна)  
 
Превод дела: The Story of Trains / Jane 
Bingham. - Tiraž 1500. 
 
ISBN 978-86-7436-700-1 
1. Кинг, Колин - Илустратор -    
1) Возови (популарна наука) 
 
NIBIS ID : 104524  

Signatura: D 629.4(02.053.2) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Возови 

*Железница 

Упознај УДК број 

629.4 –Техника шинских 
возила  

http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=647
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НАСЛОВ  Шпијунологија     

АУТОР  Спенсер Блејк 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-   Како се постаје добар шпијун?  У вештину 
шпијунирања читаоце уводи, ко би други до шпијун Спенсер 
Блејк. Да би шпијун био одважан и смео, мора да прође 
шпијунску обуку како би стекао вештине како да се преруши и 
споји с околином, умео да  дешифрује кодаве шифара, 
користи шпијунска помагала и сл. Кроз целу 
књигу се провлачи и задаци за читаоце, који само 
упорни, попут правог шпијуна, могу решити. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
327.84(02.053.2) 
 
БЛЕЈК, Спенсер 
     Špijunologija : kompletan priručnik o veštini 
špijuniranja / napisao Spenser Blejk ; [ilustracije 
Ijan Endru, En Ivon Gilbert ; prevod Mirko Božić]. - 
Beograd : Mono i Manjana, 2009 (Hong Kong ). - 
[28] str. : ilustr. ; 31 cm 
 
Prevod dela: Spyology. - Prilozi i ilustr. na preklop, 
kao i u kovertama, zalepljeni uz tekst i na oba 
spojna lista. - Tiraž 2000. 
 
ISBN 978-86-7804-179-2(karton) 
1) Шпијунажа 
 
NIBIS ID : 110530  
 
Signatura: D 327.84(02.053.2) 

 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Шпијунажа 

*Шпијуни 

Упознај УДК број 

327.84 –Притисак путем 
тајних служби. 
Шпијунажа 
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НАСЛОВ  Приче из зоо врта 2      

АУТОР  Вук Бојовић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  6-10 

О КЊИЗИ-  Директор београдског зоолошког врта, Вук Бојовић, у 
овој књизи испричао је занимљиве приче о неким становницима 
овога врта. Како су дошли у врт или како су дошли на свет, како су 
живели и умирали и како су својим боравком оставили неизбрисив 
печат у историји врта. Упозајемо се с крокодилом Мујом, шимпанзом Самијем, кунама 
Мирком и Славком, певцем Амброзијем Другим, ракунима Бонијем и Клајдом, фокама и 
многим другом животињама. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
591.5(02.053.2) 
 
БОЈОВИЋ, Вук 
     Приче из зоо врта . 2 / Вук Бојовић. - Нови Сад 
: Прокарт, 2007 (Београд : Портал ). - [108] стр. : 
илустр. ; 30 cm 
 
Тираж 1500. 
 
ISBN 978-86-910297-0-8 (картон) 
1) Зоолошки врт(Београд)- Животиње 
2) Животиње - Живот 
 
59:069.029(497.11) 
 
NIBIS ID : 82637  

Signatura: D 591.5(02.053.2) 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Зоолошки врт Београд 

*Животиње 

Упознај УДК број 

591.5 – Екологија 
животиња 
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НАСЛОВ  Више од игре      

АУТОР  Душица Бојовић 

ОБЛАСТ  Књиге за одрасле/васпитачи 

УЗРАСТ   

О КЊИЗИ-  Драмски метод је првенстевно техника за 
остваривање васпитно-образовних циљева. У овом 
приручнику, низома радионица у којима се користи 
драмски метод, показује се како се сложене сазнајне и 
вредносне поруке могу на приступачан и једноставан 
начин пренети предшколцима кроз радионице које дају 
одговоре на унапред постављене циљеве. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
371.383::792.091(035) 
 
БОЈОВИЋ, Душица 
     Више од игре : драмски метод у раду са децом 
/ Душица Бојовић. - 1. изд. - Београд : Центар за 
примењену психологију, 2008 (Београд : Центар 
за примењену психологију ). - 364 стр. : илустр. ; 
24 cm 
 
Тираж 500. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: стр. 362-
364. 
 
ISBN 978-86-83797-68-4(картон) 
1) Позоришно васпитање - Предшколска деца - 
Приручници 
2) Почетна настава - Метод сценске комуникације 
- Приручници 
3) Дидактичке игре - Предшколска деца - 
Приручници 
 
37.036:792-053.2(035) 
 
NIBIS ID : 107934  
 
Signatura: D 371.383::792.091(035) 

 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Позоришно васпитање 

*Дидактичке игре 

*Сценска комуникација 

Упознај УДК број 

371.383 – Културни 
уметнички доживљај 

792.091 – Извођење 
представе. Пробе 
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НАСЛОВ  Море      

АУТОР  Емили Бомон, Кати Франко 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  6-10 

О КЊИЗИ-  Ова мини-енциклопедија је намењена деци 
млађег школског узраста. На јасан и занимљив, деци 
приступачан начин писања, објашњава основне појмове везане 
за непрегледни и тајанствени свет мора. Даје одговоре на 
питања: Како? Зашто? 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
551.46(031.053.2) 
 
БОМОН, Емили 
     Море / замисао Емили Бомон ; текстови Кати 
Франко ; илустрације Мари-Кристин Лемајер, Бернар 
Алини, Ив Лекесн, Изабел Роњони ; превод с 
француског Слободанка Поповић. - 1. изд. - Београд : 
Evro-Giunti, 2007 (Крагујевац : Графостил ). - 125 стр. : 
илустр. ; 23 cm. - (Енциклопедија Зашто, како : 
одговори на дечја питања)  
 
Превод дела: La mer. - Тираж 3000. 
 
ISBN 978-86-505-0810-7(пласт.) 
 
1. Франко, Кати - Аутор -    
1) Морске животиње - Енциклопедије за децу 
2) Океани - Енциклопедије за децу 
3) Море - Енциклопедије за децу 
 
59(26)(031.053.2) 
 
NIBIS ID : 82661  
 
Signatura: D 551.46(031.053.2) 

 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Океани 

*Морске животиње 

Упознај УДК број 

551.46 – Физичка 
океанографија.Топографија 
морских облика 

http://www.kameleon.rs/photos/products/1/17731/thumbnails/500x500/Zasto-Kako-More--1.jpg
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НАСЛОВ  Природа      

АУТОР  Емили Бомон, Емануела Паруасјен 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  6-10 

О КЊИЗИ-  Ова мини-енциклопедија је намењена деци 
млађег школског узраста. На јасан и занимљив, деци 
приступачан начин писања, објашњава основне појмове 
везане за свет природе. Даје одговоре на питања: Како? 
Зашто? 

 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
55/59(031.053.2) 
 
БОМОН, Емили 
     Природа / замисао Емили Бомон ; 
текстови Емануела Паруасјен ; илустрације 
Бернар Алуни, Мари-Кристин Лемајер, Ив 
Лекесн ; превод са француског Слободанка 
Поповић. - 1. изд. - Београд : Evro-Giunti, 
2007 (Крагујевац : Графостил ). - 125 стр. : 
илустр. ; 23 cm. - (Енциклопедија Зашто, како 
: одговори на дечја питања)  
 
Превод дела: La nature. - Тираж 3000. 
 
ISBN 978-86-505-0804-6(пласт.) 
1. Паруасјен, Емануела - Аутор -    
1) Природа - Енциклопедије за децу 
 
NIBIS ID : 82662  
 
Signatura: D 55/59(031.053.2) 

 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Природа 

*Енциклопедије за децу 

 

Упознај УДК број 

55/59 – Геологија. 
Палеонтологија. Биолошке 
науке. Ботаника. Зоологија 

http://www.kameleon.rs/photos/products/5/17725/thumbnails/500x500/Zasto-Kako-Priroda-1.jpg
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НАСЛОВ  Грчка и римска митологија      

АУТОР  Жанин Борел 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

УЗРАСТ  11-15 

О КЊИЗИ-  Радна свеска својим оригиналним, 
мултидисциплинарним приступом кроз петнаест тема 
открива најважније приче и митолошке јунаке из античког 
доба. Прича о Хаосу говори о стварању света, кроз причу о 
Прометеју и Пандори сазнајемо о првим људима и првим издајама, Орфеј на симболичан 
начин везује лудило и музику, Едип и Сфинга повезују знање и проклетство, прича о 
Дедалу и Икару саопштава вечиту жељу за летењем. 
Захваљујући оригиналном приступу, с мапом 
најзначајнијих митолошких места, ученик може на 
занимљив начин да се упозна са историјом људског 
рода и темељима европске цивилизације. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
255(035.057.874) 
 
БОРЕЛ, Жанин 
     Грчка и римска митологија : радна свеска / 
Жанин Борел ; илустрације Северин Асу, 
Клод Кашан ; [с француског превела 
Надежда Ђуровић]. - Београд : Креативни 
центар, 2009 (Београд : Публикум ). - 31 стр : 
илустр. ; 26 cm. - (Библиотека Да сазнаш и 
разумеш / [Креативни центар])  
 
Превод дела: Mythologie grecque et romaine / 
Jeanine Borrel. - Тираж 3000. 
 
ISBN 978-86-7781-664-3(брош.) 
 
NIBIS ID : 110886 

Signatura: D 255(035.057.874) 

 

Упознај УДК број 

255 – Класична антика. 
Грчка и римска митологија 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Грчка митологија 

*Римска митологија 

http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/125512_Gr%C4%8Dka+i+rimska+mitologija_ISBN:978-86-7781-664-3
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НАСЛОВ  Природна блага Србије      

АУТОР  Драган Боснић 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле 

УЗРАСТ  15- 

О КЊИЗИ-  Национални паркови имају изузетан природан и 
културно-историјски значај. Уточишта су многих угрожених 
биљних и животињских врста, а поред тога обилази их и велики 
број туриста, па имају и туристички значај. Први национални парк 
у нашој земљи је Фрушка Гора, а за њим следе 
други предели под највећим степеном заштите: 
Ђердап, Тара, Копаоник, Шара. Ове лепоте Србије 
део су светске баштине. Удахнимо их пуним 
плућима. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
502.5(497.11) 
 
БОСНИЋ, Драган 
     Prirodna blaga Srbije : nacionalni parkovi i 
druga zaštićena područja naše zemlje / [autor 
teksta i fotografija Dragan Bosnić]. - Beograd : 
Mladinska knjiga, 2009 (Niš : Grafika Galeb ). - 
32 str. : ilustr. ; 35 cm 
 
Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraž 
4500. 
 
ISBN 978-86-7928-209-5(karton) 
1) Национални паркови - Србија 
2) Природна богатства - Србија 
 
502.211(497.11) 
908(497.11-751.2) 
 
NIBIS ID : 113059  

Signatura: D 502.5(497.11) 

 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Национални паркови 
Србија 

*Природна богатства 
Србија 

 Упознај УДК број 

502.5 – Површина земље. 
Пејзаж. Изглед 
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НАСЛОВ  Филозофија с децом     

АУТОР  Радмила Бранковић- Сатон, Радмила Гошовић, Весна 
Гошовић 

ОБЛАСТ  Књиге за одрасле/наставници/професори 

УЗРАСТ  

О КЊИЗИ-  Књига је намењена наставницима и професорима 
који раде с ученицима у основним школама. Иако је базиран на историји филозофије, 
основни циљ програма је да се ученици подстакну на самостално и критичко мишљење у 
свим наставним предметима, кроз приче које треба 
да послуже као стимуланси за рад, кроз смернице за 
начин организовања и вођење часова филозофског 
истраживања, кроз каталог игара, поспешивања идеја 
за евалуацију и сл.  

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
159.955.2-057.874(035) 
 
БРАНКОВИЋ-САТОН, Радмила 
     Filozofija s decom : priručnik za nastavnike / 
Radmila Branković-Sutton, Radmila Gošović, 
Vesna Gošović. - 1. izd. - Beograd : Kreativni 
centar, 2007 (Beograd : Branmil ). - 78 str. : 
ilustr. ; 28 cm. - (Edicija Kreativna škola / 
[Kreativni centar])  
 
Tiraž 2000. - Str. 5-6: Filozofija i deca / Predrag 
Krstić. - O autorkama: str. 78. - Bibliografija: str. 
76. - Registar. 
 
ISBN 978-86-7781-583-7(broš.) 
1. Гошовић, Радмила - Аутор -   2. Гошовић, 
Весна - Аутор -    
1) Мишљење - Ученици основних школа - 
Приручници 
 
NIBIS ID : 110921 
 
Signatura: D 159.955.2-057.874(035) 
 

Упознај УДК број 

159.955.2 – Појам. 
Обликовање појма 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Мишљење, основна 
школа 

*Развој критичког става, 
  

http://www.kameleon.rs/photos/products/9/21579/thumbnails/500x500/Filozofija-s-decom-Prirucnik-za-nastavnike-1.jpg
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НАСЛОВ  Приручник за експерименте      

АУТОР  Емануела Буза,  Ренцо Бигаци 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Књига намењена деци-научницима почетницима- 
која у овом приручнику, проучавајући и истраживајући, 
откривају колико «науке» има у свакодневном животу и колико 
тај свет науке може бити привлачан. Овај приручник, омогућиће 

вам да направите прве кораке у откривању научних 
законитости кроз експерименте,  који су јасно и 
прецизно дати «за сваки случај». Колико наука може 
бити забавна можете открити уколико прихватите 
предлог и организујете журку с експериментима за 
своје другаре.  

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
001.891.5(035.053.2) 
 
БУЗА, Емануела 
     Приручник за експерименте / [текст 
Емануела Буза, Ренцо Бигаци ; илустрације 
Елиза Модуњо ; превод са италијанског 
Весна Мостарица]. - 1. изд. - Београд : Evro-
Giunti, 2007 (Крагујевац : Графостил ). - 125 
стр. : илустр. ; 20 cm 
 
Превод дела: Il manuale degli esperimenti. - 
Податак о ауторима преузет из колофона. - 
Податак о години издања преузет из CIP-a. - 
Тираж 3000. 
 
ISBN 978-86-505-0863-3 
1. Бигаци, Ренцо - Аутор -    
1) Експерименти – Приручници 

 
NIBIS ID : 82660 

Signatura: D 001.891.5(035.053.2) 

 
 

Претражуј сличан наслов / Кључна 
реч 

*Експерименти 

*Научни експерименти 

 Упознај УДК број 

001.891.5 - Практично, 
активно истраживање. 
Експерименти. Тестови 
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НАСЛОВ  Успешно читање и писање     

АУТОР  Дејвид Бут, Лари Сворц 

ОБЛАСТ  Књиге за одрасле/наставници/професори 

УЗРАСТ   

О КЊИЗИ-  Циљ приручника је да понуди 
наставницима најбоље технике помоћу којих ће научити 
своје ученике вештинама читања и писања. Књига даје 
преглед најбољих метода којима се подстиче развој писмености. Спој традиционалних и 
савремених приступа даје најбоље резултате. Неговање културе читања, овладавање 
техникама читања, техникама писања, примена структурираног приступа у развоју 
писмености, кроз обрасце који се налазе на крају 
књиге, омогућавају наставницима лакши и 
успешнији рад с ђацима. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
37.016:003-028.31(035) 
 
БУТ, Дејвид 
     Uspešno čitanje i pisanje : tehnike za razvoj 
pismenosti / Dejvid But i Lari Svorc ; [s 
engleskog prevela Brana Levkov-Bulat]. - 1. izd. 
- Beograd : Kreativni centar, 2009 (Beograd : 
Branmil ). - 111 str. : tabele, graf. prikazi ; 28 
cm. - (Edicija Kreativna škola / [Kreativni 
centar])  
 
Prevod dela: Literacy techniques / David Booth, 
Larry Swartz . - Tiraž 2000. - O autoru: str. 111. 
- Napomene i bibliografske reference uz tekst. 
 
ISBN 978-86-7781-684-1(broš.) 
1. Сворц, Лари - Аутор -    
1) Писање - Приручници 
2) Читање - Приручници 
 
028.1(035) 
 
NIBIS ID : 110919  
 
Signatura: D 37.016:003-028.31(035) 

 

 
 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Читање 

*Креативно писање 

 
Упознај УДК број 

37.016 – Наставни програми. 
Предмети 

003 – Системи писања и писма 

http://www.kameleon.rs/photos/products/8/21648/thumbnails/500x500/Uspesno-citanje-i-pisanje-Tehnike-za-razvoj-pismenosti-1.jpg
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  НАСЛОВ  Упознајте уметност цртања      

  АУТОР  Фиона Ват 

  ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

  УЗРАСТ  9-15 

О КЊИЗИ-  У књизи се упознајемо са основним техникама 
цртања и сликања. Свакоме ко воли овај вид изражавања ова 
књига ће бити од користи. У десет поглавља упознајемо се са  с 
новим техникама и начинима  како нацртати природу и сл. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

В 
Библиографски опис 
741.02(035.053.2) 
 
ВАТ, Фиона 
     Upoznajte umetnost crtanja / Fiona Vat ; 
ilustrovali Antonija Miler ... [et al.] ; preveo sa 
engleskog Vojin V. Ančić. - 2. srpsko latinično 
izd. - Beograd : Book & Marso, 2008 (Slovakia : 
Poligraf Print ). - 95 str. : ilustr. ; 32 cm 
 
Prevod dela: Art Skills / Fiona Watt. - Tiraž 
3000. 
 
ISBN 978-86-7748-118-6(karton) 
1) Цртање - Приручници 
2) Ликовно васпитање - Приручници 
 
75.02(035.053.2) 
 
NIBIS ID : 75132 
Signatura: D 741.02(035.053.2) 

 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Цртање 

*Ликовно васпитање 

Упознај УДК број 

741.02 – Методи рада. Прибор 
за цртање. Материјали за 
цртање 
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НАСЛОВ  Е.  Истражи Људско тело      

АУТОР  Ричард Вокер 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  7-12 

О КЊИЗИ-  Јединствен и занимљив спој књиге и адреса 
безбедних Веб-сајтова, креиран у сарадњи с највећим светским 
претраживачем Google-ом. У овој књизи упозанајемо се с 
људским телом, које је невероватније и комплексније од било 
које машине. Најновија научна истраживања презентована су у 
овој књизи, која открива тајне  DNK, како се 
формирају ћелије, како се «држи» скелет и друга 
научна сазнања о анатомији и физиологији људског 
тела. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
611/612:004.783.1(02.053.2) 
 
ВОКЕР, Ричард 
     e. istraži Ljudsko telo / napisao Ričard Voker 
; [sa engleskog preveo Vladimir Urban ; ilustrtori 
Robin Hanter, Li Džibons, Radživ Doši]. - 
Beograd : Mladinska knjiga, 2007 (Banska 
Bystrica : Tlaciarne ). - 96 str. : ilustr. ; 29 cm 
 
Prevod dela: E. explore Human Body / Richard 
Walker. - Tiraž 2000. - Rečnik: str. 92-93. - 
Registar. 
 
ISBN 978-86-84213-85-5 (karton) 
1) Човечје тело 
2) Web презентација - Човечје тело 

 
NIBIS ID : 82429  

Signatura: D 611/612:004.783.1(02.053.2) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Човечије тело 

*Хумана биологија 

 Упознај УДК број 

611 / 612 – Биологија човека 

004.783.1 – Сајтови 
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НАСЛОВ  Престоница независне Србије      

АУТОР  Радина Вучетић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Едиција издавачке куће Креативни центар 
„Овако се живело“ упознаје ђаке сa свакодневним животом 
у српској престоници од  1878. до 1918. На прелазу из  
XIX  у XX век живот је изгледао другачије него данас, те 
је занимљиво открити како се становало и 
како су уређивани станови, где се јело и 
како су се организовале и какве су биле 
забаве, како су се упознавали момци и 
девојке, како су се облачили и др. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
930.85(497.11)``1878/1918``(02.053.2.025.2) 
 
ВУЧЕТИЋ, Радина 
     Престоница независне Србије : (1878-1918) / 
Радина Вучетић ; [илустратор Владимир Бурсаћ]. - 
Београд : Креативни центар, 2008 (Београд : Публикум 
). - 32 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Овако се 
живело / [Креативни центар]. Нови век)  
 
Тираж 3000. - Хронолошка таблица: стр. [33]. - 
Регистар. 
 
ISBN 978-86-7781-655-1(брош.) 
1) Свакодневни живот - Београд - 1878-1918 
2) Београд - Културна историја - 1878-1918 
 
316.728(497.11)``1878/1918``(02.053.2.025.2) 
 
NIBIS ID : 108587  

Signatura:930.85(497.11)``1878/1918``(02.053.2.025.2) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Београд 

*Историја 

*Свакодневни живот 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

930.85 –Културна историја. 
Историја цивилизације 
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 НАСЛОВ  Приручник за принцезе      

 АУТОР  Стела Герни 

 ОБЛАСТ  Књиге за децу  

 УЗРАСТ  5-12 

О КЊИЗИ-  Свака девојчица машта да буде принцеза и свака 
девојчица може бити права принцеза, уколико се придржава 
савета датих у овом водичу. У основи свега је лепо васпитање и 
брига о себи, али и о другима. Уз бајковите сцене из живота 
правих принцеза, ова књига учи како да оно најлепше што 
имате у себи покажете другима кроз лепе манире и 
владање, негован изглед, одмереност у понашању и 
сл. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Г  
Библиографски опис 
395-055.25(035) 
 
ГЕРНИ, Стела 
     Priručnik za princeze : poduke za princeze / 
[napisala Stela Gurni ; ilustrovale Sofi Alsop...[at 
al.] ; prevod Maja Kaluđerović]. - 2. izd. - 
Beograd : Mono i Manjana, 2008 (Kina ). - [24] 
str. : ilustr ; 26x26 cm 
 
Prevod dela: Princess Handbook / Stella 
Gurney. - Tiraž 3000. - Prilozi i ilustr. na preklop 
i u kovertama zalepljeni uz tekst. 
 
ISBN 978-86-7804-115-0(karton ) 
 
NIBIS ID : 108843 
 
Signatura: D 395-055.25(035) 
 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Лепо понашање 

*Бонтон 

 

Упознај УДК број 

395 – Друштвени обичаји. 
Бонтон 
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НАСЛОВ  Кратка историја света за младе                                 

АУТОР  Ернст Ханс Гомбрих 

ОБЛАСТ  Књиге за младе и одрасле 

УЗРАСТ  15- 

О КЊИЗИ-  На малом броју страна, јасно и прегледно, је дата 
свеокупна историја човечанства. Сликовито и 
живописно писац предочава историјски развој и 
преокрете. Али, ова књига, како сам аутор каже, 
није замишљена као замена за уџбенике 
историје. Жеља аутора је да  читаоци опуштено 
прате причу, не правећи белешке, јер основу 
чини крстарење кроз векове и путовање кроз 
људска достигнућа и слабости.  

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 

94(100)(02.062) 
 
ГОМБРИХ, Ернст Ханс 
     Kratka istorija sveta za mlade / Ernst H. 
Gombrih ; prevela s nemačkog Olivera 
Durbaba. - Beograd : Geopoetika, 2007 
(Beograd : Čigoja štampa ). - 232 str. : ilustr. ; 
24 cm. - (Edicija Intimna istorija)  
 
Prevod dela: Eine kurze Weltgeschichte fur 
junge Leser / Ernst H. Gombrich. - Str. 15-17: 
Predgovor izdanju iz 2004. godine / Leoni 
Gombrih. - Na koricama beleška o autoru. - 
Biografija i radovi Ernsta H. Gombriha: str. 
231-232 
 
ISBN 978-86-7666-111-4(broš.) 
1) Историја, општа 
 
NIBIS ID : 103430  

Signatura: D 94(100)(02.062) 

 
Упознај УДК број 

94(100) – Светска историја 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Историја 

*Општа историја 

*Светска историја 
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НАСЛОВ  Како васпитати сјајне девојчице 

АУТОР  Ијан Грант, Мери Грант 

ОБЛАСТ  Књиге за одрасле/родитељи 

УЗРАСТ   

О КЊИЗИ-  Књига савета како да васпитавате девојчице, 
које су по својој природи другачије од дечака. Да би одрасла 
у стабилну особу, пуну топлине и сигурну у себе, од малена 
треба упознати њену снагу, таленат и способност, али и 
предочити јој визију како желите да она изгледа кад 
одрасте. 

 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
37.018.1-055.25(035) 

ГРАНТ, Ијан 
     Kako vaspitati sjajne devojčice : [stotine 
praktičnih saveta o tome kako da na najbolji 
način vaspitate svoju kćerku] / Ijan i Meri Grant ; 
prevela Branislava Vajagić. - 1. izd. - Beograd : 
Alnari, 2009 (Beograd : Plavo slovo ). - 238 str. : 
ilustr. ; 21 cm 
 
Prevod dela: Growing Great Girls / Ian and 
Mary Grant. - Tiraž 1000. - Napomene uz tekst. 
 
ISBN 978-86-7710-431-3(broš.) 
1. Грант, Мери - Аутор -    
1) Породично васпитање - Приручници 
NIBIS ID : 114226 

Signatura: D 37.018.1-055.25(035) 

 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Породично васпитање 

*Васпитање у кући 

 
Упознај УДК број 

37.018.1 – Васпитање у 
кући 
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НАСЛОВ  Како да причаш с татом      

АУТОР  Алек Гревен 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

УЗРАСТ  10-15 

О КЊИЗИ-  У овој књизи пронаћи ћеш све што ти је 
потребно да упознаш свог тату. Да нису све тате исте, то 
знаш. Могу бити строги, попустљиви, можда строжији од 
мама, досадни када причају разне приче, али као и сви људи 
имају и добру и лошу страну. Али, татину 
моћ не треба потцењивати, јер ти он помаже 
да се снађеш у различитим животним 
ситуацијама и помаже да постанеш човек и 
будеш оно што јеси. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
159.922.7 
 
ГРЕВЕН, Алек 
     Kako da pričaš s tatom / Alek Greven ; ilustracije Kej 
Esedera ; [prevela Svetlana Babović]. - Beograd : Alnari, 
2009 (Beograd : Plavo slovo ). - 47 str. : ilustr. ; 20 cm 
 
Prevod dela: How to Tolk to Dads / Alec Greven. - Tiraž 
1000. 
 
ISBN 978-86-7710-411-5(broš.) 
 
NIBIS ID : 114216 

Signatura: D 159.922.7 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Дечја психологија 

* Популарна психологија 

*Породично васпитање 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

159.922.7 – Дечја психологија 

 

http://www.kameleon.rs/photos/products/4/25954/thumbnails/500x500/Kako-da-pricas-s-tatom-1.jpg
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НАСЛОВ  Е.  Истражи Пут у свемир      

АУТОР  Јан Грејем 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  7-12 

О КЊИЗИ-  Јединствен и занимљив спој књиге и адреса 
безбедних веб сајтова, креиран у сарадњи с највећим 
светским претраживачем Google-ом. У овој књизи 
упозанајемо се са свемиром. Књига нам открива законе 
истраживања који управљају свемирским 
летовима, како су настале ракете, први 
вештачки сателити, свемирска одела, а 
упознајемо се и са биографијама 
најзначајнијих истраживача свемира.  

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
629.78:004.783.1(02.053.2) 
 
ГРЕЈЕМ, Јан 
     e. istraži Put u svemir / napisao Jan Grejem ; 
[ilustratori Mark Longvort, Daren Pur ; s engleskog preveli 
Milica Oka, Nikola Oka]. - Beograd : Mladinska knjiga, 
2007 (Banska Bystrica : Tlaciarne ). - 96 str. : ilustr. ; 29 
cm 
 
Prevod dela: e. explore Space Travel. - Tiraž 2000. - 
Kalendar istraživanja svemira: str. 86-87. - Biografije 
istraživača svemira: str. 90-92. - Rečnik termina: str. 93. - 
Registar. 

ISBN 978-86-84213-72-5(karton) 
1) Астронаутика 
2) Web презентације - Астронаутика 
 
NIBIS ID : 107745 

Signatura: D 629.78:004.783.1(02.053.2) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Астронаутика 

* Космонаутика 

 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

629.7 –Техника ваздушног и 
просторног транспорта. 
Космичка техника. 
Космонаутика 
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НАСЛОВ  Стварање будућности      

АУТОР  Џон Грибин, Мери Грибин 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

УЗРАСТ  10-15 

О КЊИЗИ-  Књига о научницима који су променили 
свет. Те занимљиве личности својим открићима 
задужили су човечанство, али у овој књизи 
упознајемо и они њихову «личну» страну живота.  
Сазнајемо чиме су се још бавили, осим 
науком: ко је био лењ студент, ко се стално 
свађао. . . Околности у којима су одрастали 
утицале су, више или мање, подстицајно на 
њихово бављење науком, али је за све њих 
карактеристично да су били радознали и 
своја знања богатили су већ постојећим 
сазнањима и открићима. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
929:001(02.062) 
 
ГРИБИН, Џон 
     Stvaranje budućnosti : naučnici koji su izmenili svet / 
Meri i Džon Gribin ; ilustrovao Mark Oliver ; prevela Tina 
Trajković Filipović. - Beograd : Laguna, 2007 (Beograd : 
Margo-art ). - 263 str. : ilustr. ; 20 cm 
 
Prevod dela: Inventing the Future / Mary and John 
Gribbin. - Tiraž 1000. - Registar. 
 
ISBN 978-86-7436-655-4 (broš.) 
1. Грибин, Мери - Аутор -    
1) Naučnici - Biografije 
 
NIBIS ID : 106237  
 
Signatura: D 929:001(02.062) 
 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Научници 

* Биографије 

  

 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

929 –Појединачне биографије. Збирне 
биографије 

001 – Наука и знање уопште. Организација 
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 НАСЛОВ  Клеопатра      

 АУТОР  Кејти Дејнс 

 ОБЛАСТ  Књиге за децу 

 УЗРАСТ  7-9 

О КЊИЗИ-  Књига о чувеној египатској владарки Клеопатри, 
прилагођена стилом, млађим читаоцима. Она живи у земљи 
фараона и пирамида,  а када рођени брат покуша да је убије, 
схвата да никоме не сме да верује.  Њу, њену земљу и престо 
хоће да отму римске вође, а на владарском 
престолу чекају је још већи изазови. 

 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Д 
 
 Библиографски опис 

929:321.61Клеопатра(02.053.2) 

ДЕЈНС, Кејти 
     Клеопатра / Кејти Дејнс ; илустровала Серена 
Риљети ; превео Никола Пајванчић ; саветник за 
историју Ен Милард. - Београд : Лагуна, 2008 
(Суботица : Ротографика ). - 64 стр. : илустр. ; 20 cm. - 
(Корак по корак. Корак 3.) (Мала Лагуна)  
 
Превод дела: Cleopatra / Katie Daynes. - Тираж 1500. - 
Моје место у историји: стр. [65-66]. 
 
ISBN 978-86-7436-863-3(брош.) 
1) Клеопатра, египатска краљица (69 пне - 30 пне) 
 
NIBIS ID : 82924  
 
Signatura: D 929:321.61 Клеопатра(02.053.2) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Клеопатра 

* Древни Египат 

 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

929 – Појединачне биографије. Збирне 
биографије 

321. 61 – Апсолутне монархије. Апсолутизам 
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НАСЛОВ  Мој атлас људског тела Larousse     

АУТОР  Беноа Делаландр 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  6-10 

О КЊИЗИ-  Помоћу овог атласа малишани могу видети како 
изгледа људско тело и научити како раде различити органи. 
Кроз поглавља: Ја и свет око мене (лице, вид, слух, мирис, 
укус, додор, кожа, осећања), Кретање, Исхрана, Излучивање, 
Дисање, Учење(мозак, опасности, равнотежа, 
страх, личност), Спавање, Одбрана, Раст и 
анатомских карата,  деца се упознају са 
улогом и радом људских органа  

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
611/612(02.053.2) 
 
ДЕЛАЛАНДР, Беноа 
     Мој атлас људског тела Larousse / текст Беноа 
Делаландр ; илустрације Бенжамен Шо, Жереми 
Клапен ; [превела с француског Надежда Ђуровић]. - 
Београд : Креативни центар, 2008 (Малезија ). - 62 
стр., [6] листова с таблама : илустр. ; 29 cm 
 
Превод дела: Mon atlas Larousse du corps humain. - 
Тираж 3000. - Регистар. 
 
ISBN 978-86-7781-602-5(картон) 
1) Човечје тело 
 
NIBIS ID : 109096 
 
Signatura: D 611/612(02.053.2) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Човечје тело 

* Људска анатомија 

 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

611/612 - Биологија човека 
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НАСЛОВ  Кинг Конг теорија        

АУТОР  Виржини Депент 

ОБЛАСТ  Књига за одрасле 

УЗАСТ 

О КЊИЗИ -  Сурова исповест ауторке о трауматичним 
искуставима из свог живота. «Без длаке на језику», 
провокативним стилом, оштро критикује 
насилну мушку доминацију у свету и залаже 
се за нову врсту феминизма, другачије 
сагледавање мушко-женских односа и 
људских слобода.  

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 

305-055.2 
ДЕПЕНТ, Виржини 
     King Kong teorija / Viržini Depent ; sa 
francuskog prevela Spasa Ratković. - Beograd : 
Laguna, 2008 (Beograd : Margo-art ). - 141 str. ; 
20 cm 
 
Prevod dela: King Kong théorie / Virginie 
Despentes. - Tiraž 1500. - Napomene uz tekst. - 
Bibliografija: str. 137-141. 
 
ISBN 978-86-7436-873-2(broš.) 
1) Жена - Мушкарац 
2) Феминизам 
 
159.922.1-055.2 
NIBIS ID : 107261 

Signatura: D 305-055.2 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Жена 

*Феминизам 

Упознај УДК број 

305-055.2 - Женске студије. 
Жена и друштво 

http://www.kameleon.rs/photos/products/7/15007/thumbnails/500x500/King-Kong-teorija-1.jpg
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НАСЛОВ  Е.  Истражи Диносауруси      

АУТОР  Дугал Диксон, Џон Малам 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  7-12 

О КЊИЗИ-  Јединствен и занимљив спој књиге и адреса 
безбедних Веб-сајтова, креиран у сарадњи с највећим светским 
претраживачем Google-ом. У овој књизи упозанајемо се с 
диносаурусима, њиховим настанком, стаништима, ером 
доминације и нестанком с лица Земље 
Откривањем фосилних остатака и 
лабораторијским анализама знање о 
диносаурусима постаје веће, а књига вас 
води и кроз процес реконструкције 
музејских копија диносауруса у природној 
величини. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
568.19:004.738.1(02.053.2) 
 
ДИКСОН, Дугал 
     e. istraži Dinosaurusi / napisali Dugal Dikson i Džon 
Malam ; [ilustracije Mark Longvort i Piter Vinfild ; 
kartografija Robert Stouks ; prevela sa engleskog Tamara 
Gajić]. - Beograd : Mladinska knjiga, 2007 (Banska 
Bystrica : Tlaciarne ). - 96 str. : ilustr. ; 29 cm 
 
Prevod dela: e. explore Dinosaur / Dixon Dougal, Malam 
John. - Tiraž 2000. - Rečnik: str. 93. - Registar. 
 
ISBN 978-86-84213-73-2 (karton) 
1. Малам, Џон - Аутор -    
1) Диносауруси 
2) Web презентације - Диносауруси 
 
NIBIS ID : 82430  

Signatura: D 568.19:004.738.1(02.053.2) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Диносауруси 

* Палеонтологија 

 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

568.19 - Диносауруси 

004.738.1- Сајтови 
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НАСЛОВ  Витезови и замкови     

АУТОР  Филип Диксон  

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12  

О КЊИЗИ -  За све оне који су очарани витезовима, 
средњовековним замковима, ова књига нуди обиље основних 
информација о томе како су изгледали 
витезови и какав је био свет у коме су 
живели. Врхунски урађене 3D илустрације  
уводе вас у свет витезова „каваљера“, 
витешких турнира, средњовековних тврђава 
и замкова, забава, гозби и сл. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Витезови 

* Замкови 

* Средњи век 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

94(4) „04/14“ Историја Европе средњег века 

929.733(4)``04/14``Ненаследно племство. Витезови 

 
    

 

Библиографски опис 
94(4)``04/14``(02.053.2) 
 
ДИКСОН, Филип 
     Vitezovi i zamkovi / Filip Dikson ; [prevod Dijana 
Radinović]. - Beograd : Laguna, 2009 (Kina ). - 64 
str. : ilustr. ; 27 cm. - (Upoznaj / Laguna)  
 
Prevod dela: Knights & Castles / Philip Dikson. - 
Tiraž 3000. - Rečnik: str. 62-63. - Registar. 
 
ISBN 978-86-521-0131-3(karton) 
1) Витезови - Европа - Средњи век - Књиге за 
децу 
2) Тврђаве - Европа - Средњи век - Књиге за децу 
 
929.733(4)``04/14``(02.053.2) 
728.81(4)``04/14``(02.053.2) 
 
NIBIS ID : 111110  

Signatura: D 94(4)``04/14``(02.053.2) 
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НАСЛОВ  Књига имена      

АУТОР  Биљана Дојчиновић 

ОБЛАСТ  Књиге за одрасле/родитељи 

УЗРАСТ   

О КЊИЗИ-  Ако очекујете принову или сте кум, 
ова књига вам може помоћи. Говори о пореклу 
српских имена и нуди низ занимљивих 
информација у вези с тим.  Шта значи име само по 
себи, у чему је магија имена? Да ли сте 
знали да се дају према  пределима, 
биљкама, животињама, временским 
појавама, небеским телима, митолошким 
ликовима, по занимањима, титулама, 
функцијама, апстрактним појмовима сл? 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
811.163.41`373.23 
 
ДОЈЧИНОВИЋ, Биљана 
     Књига имена : [водич за будуће родитеље и кумове] 
/ Биљана Дојчиновић ; [илустровао Добросав Боб 
Живковић]. - 5. изд. - Београд : Креативни центар, 
2008 (Београд : Интерграф ММ ). - 123 стр. : илустр. ; 
24 cm. - (Приручници / Креативни центар ; књ. 7)  
 
Тираж 3000. - Регистар. - Библиографија: стр. 123. 
 
ISBN 978-86-7781-128-0(брош.) 
1) Лична имена, српска 
 
NIBIS ID : 73015  

Signatura: D 811.163.41`373.23 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Лична имена 

* Порекло личних имена  

 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

811.163.41`373.23 - Семантика 
српског језика 

http://www.kameleon.rs/photos/products/0/21440/thumbnails/500x500/Knjiga-imena-1.jpg
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НАСЛОВ  М- м- моо- гу а- а- акко хоћу     

АУТОР  Татјана Драгосављевић- Алић  

ОБЛАСТ  Књиге за одрасле/родитељи/наставници/васпитачи 

УЗРАСТ    

О КЊИЗИ – Муцање је поремећај у комуникацији. Ово је прва 
интерактивна књига – приручник на 
српском језику која говори о проблему 
муцања. Особама с овим говорним 
проблемом помаже. Ауторка се, такође, 
обраћа и  њиховим породицама, 
наставницима, пријатељима како би боље 
схватили с чим се све суочавају особе с 
овим недостатком. Уз приручник постоји 
радна свеска за говорне вежбе и DVD у 
коме су приказане конкретне вежбе и 
начини разрешавања проблематичних 
ситуација карактеристичних за особе које 
муцају. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Муцање 

* Говорни недостаци 

  

  

 

 

 

Упознај УДК број 

376.1 – Организација специјалних школа 

Библиографски опис 
376.1-056.264(035) 
 
ДРАГОСАВЉЕВИЋ-АЛИЋ, Татјана 
     [Могу ако хоћу] 
     М-м-моо-гу а-а-акко хоћу : корак по корак у 
савладавању муцања / Татјана Драгосављевић-
Алић ; илустровала Неда Докић. - 1. изд. - 
Београд : Креативни центар, 2009 (Крагујевац : 
Графостил ). - 68 стр. : илустр. ; 18 cm + 1 
електронски оптички диск (CD-ROOM) ; 12 cm. - 
(Едиција Мала психологија / [Креативни центар])  
 
Тираж 2000. - Има додатак: М-м-коо-гу а-а-акко 
хоћу: корак по корак у савладавању муцање: 
радна свеска . - [103] стр. 
 
ISBN 978-86-7781-696-4 
1) Муцање - Спречавање - Приручници 
 
NIBIS ID : 110892  

Signatura: D 376.1-056.264(035) 
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НАСЛОВ  Чудовиштологија      

АУТОР  Ернест Дрејк 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Необична, стварном свету непозната бића, увек 
изазивају неку језу и страх, а, ипак, су нашој машти неопходна. 
Ово је водич који нас позива у потрага за чудесним 
створењима овога света, открива локације, даје упутства, учи 
корисним чинима и бајалицама како би се 
што боље припремили за сусрет с овим 
бићима, којих има у сваком кутку света. 

 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
398.44(02.053.2) 

ДРЕЈК, Ернест 
     Čudovištologija : potpuni vodič za čudesna stvorenja / 
dr Ernest Drejk ; urednik Dugald A. Stir, B.A. (Brist), 
S.A.S.D. & S.M.S.M. ; [ilustracije Vejn Anderson ... [et al.] 
; prevod Marija Stajić]. - Beograd : Mono & Manana, 2009 
(Hong Kong ). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm 
 
Prevod dela: Monsterology / Ernest Drake. - Ernest Drejk 
je pseudonim priređivača. - Prilozi i ilustr. na preklop, kao i 
u kovertama, zalepljeni uz tekst i na unutr. str. prednjeg i 
zadnjeg kor. lista. - Tiraž 3000. 
 
ISBN 978-86-7804-176-1(karton) 
1) Чудовишта, митолошка бића 
 
821.111-93-3 
 
NIBIS ID : 110518 

Signatura: D 398.44(02.053.2) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Чудовишта 

* Митолошка бића 

 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

398.44 - Змајеви 
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НАСЛОВ  Ботаника      

АУТОР  Соња Дулетић- Лаушевић, Душица Јаношевић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  7-12 

О КЊИЗИ-  Ботаника је књига намењена деци основношколског 
узраста која их упознаје с науком о биљкама. Сазнају како је то 
бити ботаничар, ко су били светски признати ботаничари и шта 
занимање ботаничар носи лепо, али и шта лоше у својој 
професији. У књизи су једноставно 
објашњене појаве и процеси из биљног 
света, а  вежбе и занимљивости доприносе 
да заволе природу и осете  да су њен 
нераскидив део.   

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
58(02.053.2) 
 
ДУЛЕТИЋ-ЛАУШЕВИЋ, Соња 
     Ботаника / Соња Дулетић-Лаушевић, Душица 
Јаношевић ; илустровао Тихомир Челановић. - 1. изд. - 
Београд : Креативни центар, 2008 (Београд : Публикум 
). - 32 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Сазнај и пробај / 
Креативни центар)  
 
Тираж 3000. - Речник: стр. 30-31. - Регистар. 
 
ISBN 978-86-7781-610-0(брош.) 
1. Јаношевић, Душица - Аутор -   2. Челановић, 
Тихомир - Илустратор -    
1) Ботаника 
 
NIBIS ID : 110863  

Signatura: D 58(02.053.2) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Биљке 

* Биљни свет  

* Ботаника 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

58 - Ботаника 
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  НАСЛОВ  Умеће рецитовања      

  АУТОР  Манди Живковић 

  ОБЛАСТ  Књиге за одрасле/наставници/професори 

  УЗРАСТ   

О КЊИЗИ-  Рецитовање је уметност говорења књижевних 
текстова, нарочито лирике, којом рецитатори исказују свој 
доживљај и схватање поетског дела. Уметничко казивање је од 
великог значаја за наставу српског језика и књижевности, јер се 
помоћу њега  развија љубав према поезији 
и матерњем језику. Посебну улогу  
рецитовање има у развијању и неговању 
говорне културе ученика.  Ово је приручник 
који помаже професорима и наставницима 
да на најбољи начин припреме ученике за 
рецитовање. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Ж 
 

Библиографски опис 
808.54(035) 
 
ЖИВКОВИЋ, Манди 
     Умеће рецитовања : практични приручник за 
рецитаторе и наставнике / Манди Живковић ; 
[илустрације Андреј Војковић]. - 1. изд. - Београд : 
Креативни центар, 2009 (Београд : Бранмил ). - 56 стр. 
: илустр. ; 24 cm. - (Едиција Језик и књижевност / 
[Креативни центар])  
 
Тираж 1500. - Библиографија: стр. 57. 
 
ISBN 978-86-7781-690-2 
1) Рецитовање - Приручници 
2) Језик - Култура говора - Приручници 
 
81`271(035) 
 
NIBIS ID : 110893  

Signatura: D 808.54(035) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Рецитовање 

* Култура говора  

* Језик  

  

 

 

 

Упознај УДК број 

808.54 – Рецитовање. Умешност 
вербалног анимирања 
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  НАСЛОВ  Илустрована историја света      

  АУТОР  Група аутора 

  ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле 

  УЗРАСТ  12- 

О КЊИЗИ-  Богато илустрована енциклопедија с јасним 
прегледом више од 1700 најважнијих историјских догађаја 
који су представљени кроз 3000 одредница  алфабетски 
поређаних о догађајима, људима и датумима који су обликовали свет и пресудно утицали 
на развој људске цивилизације. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

И 
Библиографски опис 
94(100)(031) 
 
     ILUSTROVANA istorija sveta : velika porodična 
enciklopedija / [urednik Jelka Jovanović ; prevodioci sa 
engleskog Olivera Nićiforović Babac, Eva Koprivica]. - 2. 
izd. - Beograd : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : MKT 
Print ). - 744 str. : ilustr. ; 28 cm 
 
Prevod dela: Family Encyclopedia of World History. - Na 
kor. podnasl.: događaji, ljudi i datumi koji su oblikovali 
svet. - Tekst štampan dvostubično. - Tiraž 14500. - 
Hronologija istorijskih digađaja: str. 714-733. 
 
ISBN 86-84213-66-1 
1) Историја, општа - Енциклопедије 
 
NIBIS ID : 82576  

Signatura: D 94(100)(031) 

 

Претражуј сличан наслов 

/ Кључна реч 

* Историја 

* Општа истрија  

* Светска историја 

  

 

 

 
Упознај УДК број 

94(100) – Светска историја 
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  НАСЛОВ  Велико истраживање -  животиње     

  АУТОР  Каролин Јанг 

  ОБЛАСТ  Књиге за децу 

  УЗРАСТ  8-12 

О КЊИЗИ-   На свакој страни ове књиге налази се велика 
склика са животињама. Та слика је уједно и задатак који треба 
решити. На овај начин може се  истражити и упознати више од 
300 различитих животиња и сазнати много о њиховим животима 
у врелој Сахари, леденом Арктику, 
коралном гребену. Ова занимљиво урађена 
књига нуди сате уживања у истраживању 
чудесног света. 

 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Ј  
Библиографски опис 
59(02.053.2) 
 
ЈАНГ, Каролин 
     Велико истраживање - животиње / Каролин Јанг ; 
илустрације Јан Џексон ; дизајн Енди Диксон ; стручни 
саветници Маргарет Рострон и Џон Рострон ; уредник 
серије Фелисити Брукс ; [превод Анђелија Јоцић]. - 
Београд : Прополис Плус, 2007 (Београд : Стандард 2 
). - 48 стр. : илустр. ; 31 cm 
 
Превод дела: The Great Animal Search / Carolin Young, 
Illustrated by Ian Jackson. - Тираж 1000. - Регистар. 
 
ISBN 978-86-87045-03-3 (брош.) 
1. Џексон, Јан - Илустратор -    
1) Животиње - Књиге за децу 
 
NIBIS ID : 83000  

Signatura: D 59(02.053.2) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Животиње 

* Свет животиња  

* Дивље животиње 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

59 - Зоологија 
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  НАСЛОВ  6 најважнијих одлука које ћеш икада. . .                                                  

 АУТОР  Шон Кави 

 ОБЛАСТ  Књиге за омладину 

 УЗРАСТ  12-18 

О КЊИЗИ-  Водич за тинејџере који пружа младима 
практичне савете како се носити са изазовима времена у коме 
живе и животним проблемима. Користећи животне приче тинејџера из свих крајева света, 
аутор показује како да донесу шест кључних одлука и вези са школом, пријатељима, 
родитељима, забављањем, сексом, пороцима, самопоштовањем. Учи како одабрати прави 
пут и донети мудру одлуку. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

К 
Библиографски опис 
159.922.8(035) 
 
КАВИ, Шон 
     [Šest ] 
     6 najvažnijih odluka koje ćeš ikada doneti : vodič za 
tinejdžere / Šon Kavi ; [sa engleskog prevela Suzana 
Janković]. - Beograd : Mladinska knjiga, 2009 (Beograd : 
Cicero ). - 384 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Psihologija / 
[Mladinska knjiga, Beograd])  
 
Prevod dela: 6 Most Important Decisions You`ll Ever 
make / Sean Covey. - Tiraž 1500. - Na presavijenom delu 
kor. lista beleška o autoru. - Registar. 
 
ISBN 978-86-7928-151-7(broš.) 
1) Психологија младости - Приручници 
2) Адолесценти - Психички развој - Приручници 
 
NIBIS ID : 113056 

Signatura: D 159.922.8(035) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Адолесценти 

*Психички развој 
адолесцената 

 

 

 
Упознај УДК број 

159.922.8 – Психологија 
адолесценције 
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НАСЛОВ  Људско тело      

АУТОР  Линда Калабрези 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Ова књига, млађој читалачкој популацији, 
открива како функционише људско тело. Одлично урађене 3D  
илустрације, верно дочаравају људска ткива и органе.  
Најновија сазнања из ове области медицине преточена су у 
штиво које јасно објашњава рад танког 
црева, који делови чине људско око, како 
мишићи претварају енергију у силу и још 
много тога. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
611/612(02.053.2) 
 
КАЛАБРЕЗИ, Линда 
     Ljudsko telo / Linda Kalabrezi ; [prevod Dijana 
Radinović]. - Beograd : Laguna, 2009 (Kina ). - 64 str. : 
ilustr. ; 27 cm. - (Upoznaj / Laguna)  
 
Prevod dela: Human Body / Linda Calabresi. - Tiraž 3000. 
- Rečnik: str. 62-63. - Registar. 
 
ISBN 978-86-521-0127-6(karton) 
1) Физиологија човека - Књиге за децу 
2) Човечје тело - Књиге за децу 
3) Медицина - Књиге за децу 
 
 
NIBIS ID : 111105  

Signatura: D 611/612(02.053.2) 

 

Претражуј сличан наслов 

/ Кључна реч 

* Човечје тело  

* Хумана биологија  

*Физиологија човека 

 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

611/612 – Биологија човека 
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НАСЛОВ  Велико истраживање -  свет     

АУТОР  Камини Кандури 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  7-12 

О КЊИЗИ-   Добили сте на поклон карту за пут око 
света. Током узбудљивих путовања решаваћеш многе 
задатке. Многе поклоне треба да нађеш и откријеш куда 
даље да идеш.  Информативна књига која те учи како да 
се снађеш на аеродрому, али и упознаш  куће 
бедуина, велике светске градове,  карневал на 
Тринидаду, скијање на Алпима, сафари и сл. 

 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

   Библиографски опис 

 

91(02.053.2) 
 
КАНДУРИ, Камини 
     Велико истраживање - свет / Камини Кандури ; 
илустрације Дејвид Хенкок ; уредник серије 
Фелисити Брукс ; [превод Анђелија Јоцић]. - 
Београд : Прополис Плус, 2008 (Београд : 
Стандард 2 ). - 48 стр. : илустр. ; 31 cm 
 
Превод дела: The Great World Search / Kamini 
Khanduri, Illustrated by David Hancock. - Тираж 
1000. - Регистар. 
 
ISBN 978-86-87045-16-0 
1. Хенкок, Дејвид - Илустратор -    
1) Свет - Књиге за децу 
 
NIBIS ID : 108840  

   Signatura: D 91(02.053.2) 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Свет, истраживање 

* Регионална географија  

  

  

 

 

 

Упознај УДК број 

91 - Географија, истраживање 
света и појединих земаља. 
Путовања. Регионална 

географија 
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НАСЛОВ  Гедел                                     

АУТОР  Џон Л. Касти, Вернер Де Паули 

ОБЛАСТ  Књиге за тинејџере 

УЗРАСТ  15-18 

О КЊИЗИ-   Књига која говори о животу и раду математичара Курта 
Гедела. Ово је покушај да се Геделов живот и дело приближе широј 
публици, јер је као научник мање познат, а један је од најзначајнијих 
математичара XX в.   

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
929:51 Гедел К. 
 
КАСТИ, Џон Л. 
     Gedel : život sa logikom / Džon L. Kasti i Verner De 
Pauli ; prevod i napomene Aleksandar Žižić. - 1. izd. - Niš 
: Niški kulturni centar, 2008 (Niš : CMYK ). - 142 str. : 
ilustr. ; 26 cm. - (Biblioteka Almagest / Niški kulturni centar 
; knj. 2)  
 
Prevod dela: Gödel-a Life of Logic / Kurt Gödel. - Tiraž 
500. - O autorima: str. 7. - Napomene uz tekst. - 
Bibliografija: str. 141-142. 
 
ISBN 978-86-83505-83-8(karton) 
1. Де Паули, Вернер - Аутор -    
1) Гедел, Курт (1906-1978) 
2) Математичка логика                                                                                 
 
NIBIS ID : 107694  
 
Signatura: D 929:51 Гедел К. 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Курт Гедел 

*Велики математичари 

*Математичка логика 

Упознај УДК број 

929 – Појединачне 
биографије. Збирне 
биографије 

51 - Математика 
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НАСЛОВ  Истражуј     

АУТОР  Шин Келери, Клајв Гифорд, Мајк Голдсмит 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и тинејџере 

УЗРАСТ  9-15 

О КЊИЗИ-   Енциклопедија општег типа у којој се на 
језгровит и јасан начин деци у кратким пасусима, лаким за 
читање, представља опште цивилизацијско знање преточено у 
десет тема, односно поглавља: Наука о земљи, Свемир и звезде, 
Свет природе, Живот животиња, Наука о 
телу, Прича о прошлости, Људи и друштво, 
Уметност и забава, Наука и технологија, 
Комуникације. 

 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
0/9(031) 
 
КЕЛЕРИ, Шин 
     Istražuj : u jednoj jedinoj enciklopediji sveukupno 
znanje o svetu / [Šin Keleri, Klajv Giford i Majk Goldsmit ; 
prevod  Mirjana Živković]. - Beograd : Leo commerce, 
2009 (Kina ). - 319 str. : ilustr. ; 28 cm 
 
Prevod dela: Explore / Sin Kellari, Clive Gifford, Mike 
Goldsmith. - Tiraž 2500. - Rečnik manje poznatih reči: str. 
313-315. - Registar. 
 
ISBN 978-86-7950-069-4(karton) 
1. Гифорд, Клајв - Аутор -   2. Голдсмит, Мајк - Аутор -
    
1) Енциклопедије, опште 
 
NIBIS ID : 109759  
 
Signatura: D 0/9(031) 
 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Енциклопедије 

* Опште енциклопедије  

* Енциклопедије за децу 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

0/9 – Све УДК групе, референсна дела, 
опште енциклопедије 



67 
 

НАСЛОВ  Водич за девојке кроз апсолутно све     

АУТОР  Мелиса Керш 

ОБЛАСТ  Књиге за  омладину/девојке 

УЗРАСТ  15-25 

О КЊИЗИ-   Овај приручник разоткрива многе тајне 
модерног живљења и помаже вам да савладате многе 
вештине неопходне у савременом друштву. Понајпре је 
намењен девојкама/младим женама које се суочавају са 
разним животним изазовима. Даје корисне 
савете и информације у вези са здрављем, 
новцем, каријером, пријатељима, 
манирима, љубављу, домом, породицом, 
модом и подстиче на разборито и 
одговорно понашање. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
316.62-055.25(035) 
 
КЕРШ, Мелиса 
     Vodič za devojke kroz apsolutno sve / Melisa Kerš ; 
[prevod Vera Krmpot]. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2009 
(Beograd : Plavo slovo ). - 461 str. : ilustr. ; 20 cm 
 
Prevod dela: The Girls Guide to Absolutely Everything / 
Melissa Kirsch. - Tiraž 1500. 
 
ISBN 978-86-7710-341-5(broš.) 
1) Девојке - Понашање – Приручници 
 
NIBIS ID : 108427  
 
Signatura: D 316.62-055.25(035) 

 
 

Претражуј сличан наслов 

/ Кључна реч 

* Девојке 

* Друштвено понашање  

* Развој личности 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

316.62 – Друштвено понашање 
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НАСЛОВ  Велики речник страних речи и израза     

АУТОР  Иван Клајн,  Милан Шипка 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле 

УЗРАСТ   

О КЊИЗИ-   Најновије издање речнике страних речи и израза 
које на  преко 1600 страна даје  објашњења  позајмљеница и 
нових појмова које  се користе у српском језику, као и комплетну лексикографску обраду 
свих унесених речи и израза. 

 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
811.163.41`374.2`373.45(038) 
 
КЛАЈН, Иван 
     Велики речник страних речи и израза / Иван Клајн, 
Милан Шипка. - 2. доштампано изд.. - Нови Сад : 
Прометеј, 2007 (Бачки Петровац : Култура ). - 1644 
стр. ; 25 cm. - (Библиотека Речници ; књ. 1)  
 
Тираж 5000. - О ауторима: стр. [1645-1646]. 
 
ISBN 86-515-0058-2(karton) 
1. Шипка, Милан - Аутор -    
1) Речници страних речи 
 
NIBIS ID : 105380  

Signatura: D 811.163.41`374.2`373.45(038) 

 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Лексикографија 

* Речници српског језика 

* Речници страних речи  

 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

811.163.41`374.45 – 
Лексикографија. Речници 
српског језика 
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НАСЛОВ  Периодни систем елемената     

АУТОР  Александра Корнхаусер,  Малколм Фрејзер 

ОБЛАСТ  Књиге за  омладину  

УЗРАСТ  14-18 

О КЊИЗИ-   Приручник за лакше разумевање периодног 
система. Подељен је на поглавља из којих се на основу 
законитости електронске грађе атома закључује редослед 
елемената у периодима и групама, које су њихове карактеристике, величине атома и сл. 
Посебна поглавља намењена су упознавању распострањености и употребе елемената, 
њиховог значаја  за живот, када су 
откривени елементи. У табелама на крају 
приручника дате су електонске 
конфигурације елемената, преглед изотопа 
и преглед елемената по именима и 
симболима. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
544.116(035) 
 
КОРНХАУСЕР, Александра 
     Периодни систем елемената : прозор за 
разумевање градива / Александра Корнхаусер, 
Малколм Фрејзер ; [фотографије Андраж Церар ; 
превод са словеначког Миодраг Анђелковић]. - 
Београд : Младинска књига, 2008 (Београд : Марго-арт 
). - 35 стр. : илустр. ; 30 cm 
 
Превод дела: Periodni sistem : okno v razumevanju 
snovi. - Тираж 1000. 
 
ISBN 978-86-84213-51-0(брош.) 
1. Фрејзер, Малколм - Аутор -    
1) Периодни систем елемената - Приручници 
 
NIBIS ID : 28013  

Signatura: D 544.116(035) 

 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Периодни системе 
елемената 

* Хемија 

 

 

 

Упознај УДК број 

544.116 – Концепти хемијских 
елемената 

http://www.delfi.rs/k1i54v4r95_delfi_knjizare_periodni_sistem_elemenata.jpg
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НАСЛОВ  Митологија Келта     

АУТОР  Артур Котерел 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле 

УЗРАСТ  15 - 

О КЊИЗИ-  Енциклопедија нас упознаје с веровањим и 
митовима Келта, народа који је у древна времена живео на 
великом делу европског континента. Сачињена је 
абецедним редом и исцрпно објашњава занимљива места, 
ликове, значајне догађаје, симболе. Кроз 
приче о келтским боговима и јунацима из 
прошлости оживљава се бајковита 
митологија келтског света. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
257.6(031) 

КОТЕРЕЛ, Артур 
     Mitologija Kelta : mitovi i legende keltskog sveta / Artur 
Koterel ; [ilustratori Džejms Eligzander, Nik Bil, Glen 
Stjuard ; prevod Lazar Macura]. - Zemun : JRJ, 2008 
(Loznica : Mladost Grup ). - 96 str. : ilustr. ; 31 cm 
 
Tiraž 1500. - Registar. 
 
ISBN 978-86-7609-518-6(karton sa omotom) 
1) Митологија - Келти - Енциклопедије 
 
398.22(=15)(031) 
 
NIBIS ID : 76609 

Signatura: D 257.6(031) 

 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Митологија 

* Келти 

* Народни обичаји и 
веровања 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

257.6 – Келтска религија 
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НАСЛОВ  Е. истражи Мумије     

АУТОР  Питер Крисп 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  7-12 

О КЊИЗИ-   Књига је урађена у сарадњи с једим од највећих 
светских претраживача, Google-ом. Осим што даје стотине 
линкова за безбедне Веб-сајтове, корисне при изради домаћих 
задатака, она упознаје кориснике Интернета и како да их користе. 
Овога пута упознајемо се с мумијама, оним откривеним у 
древном Египту, али и оним нађеним на 
снежним падинама Алпа, као и с мумијама 
обредних жртава у далеком Перуу. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
393.3:004.783.1(02.053.2) 
 
КРИСП, Питер 
     e. istraži Mumije / napisao Piter Krisp ; [preveo s 
engleskog Gavrilo Došen ; ilustracije Mišel Faram ; 
kartografija Sajmon Mamford]. - Beograd : Mladinska 
knjiga, 2007 (Banska Bystrica : Tlaciarne ). - 89 str. : 
ilustr. ; 29 cm 
 
Prevod dela: e. explore Mummy. - Tiraž 2000. - 
Hronologija Mumija: str. [90-91]. - Egipatske dinastije: str. 
[92]. - Rečnik: str. [93]. - Registar. 
 
ISBN 978-86-84213-71-8(karton) 
1) Мумије 
2) Web презентације - Мумије 
 
NIBIS ID : 107743  

Signatura: D 393.3:004.783.1(02.053.2) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Мумије 

*Посмртни обичаји  

* Обичаји у приватном животу 

 

 

 
Упознај УДК број 

393.3 – Балзамовање. 
Мумифицирање 
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НАСЛОВ  Е. истражи Стара Грчка     

АУТОР  Питер Крисп 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  7-12 

О КЊИЗИ-   Јединствен и занимљив спој књиге и 
адреса безбедних веб сајтова, креиран у сарадњи с 
највећим светским претраживачем Google-ом. У овој 
књизи oткривамо стару Грчку и учимо о старим Грцима, 
Минојцима, Микени, Хомеру, тројанском 
рату, митовима и херојима, успону полиса, 
Атини, демократији, Спарти. Упознајемо се 
животом, обичајима, културом, религијом, 
уметношћу, животом жена, медицином, 
грчком науком, позориштем, олимпијским 
играма, персијским ратовима  и загробним 
животом. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

   Библиографски опис 

 

930.85(38):004.783.1(02.053.2) 
 
КРИСП, Питер 
     e. istraži Stara Grčka / napisao Piter Krisp ; [preveo 
s engleskog Vladimir D. Janković. - Beograd : 
Mladinska knjiga, 2008 (Slovačka : TBB ). - 96 str. : 
ilustr. ; 29 cm 
 
Prevod dela: e. explore Ancient Greeece / Peter 
Chrisp. - Tiraž 2000. - Hronologija : str. 90-91. - 
Rečnik: str. 92. - Ko je ko: str. 93. - Registar. 
 
ISBN 978-86-7928-083-1(karton) 
1) Цивилизација - Грчка - Стари век 
2) Web презентације - Цивилизација - Грчка - 
Стари век 
 
NIBIS ID : 107748  

Signatura: D 930.85(38):004.783.1(02.053.2) 

 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Стара Грчка 

* Стари век  

 

 

 

Упознај УДК број 

930.85 – Културна историја. Историја 
цивилизације 

 

004.783.1  - Сајтови 
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НАСЛОВ  Шта да радиш кад си уплашен и забринут      

АУТОР  Џејмс Џ. Крист 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

УЗРАСТ  10-15 

О КЊИЗИ-   Књига је посвећена страховима и бригама, 
проблемима с којима свако има посла у неком тренутку живота. Из 
књиге сазнајеш шта да радиш кад си уплашен, забринут, али и чега 
се плаше, и о чему брину друга деца, и како открити порекло 
страхова. Кроз десет вештина  за решавање проблема, које можеш 
да примењујеш у школи, кући или на неком 
другом месту, ту су и додатна средства за 
помоћ, укључујући писана вежбања која 
могу да помогну да овладаш својим 
старховима. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
159.942.5-053.2(035) 
 
КРИСТ, Џејмс Џ. 
     Шта да радиш кад си уплашен и забринут : водич за 
децу / Џејмс Џ. Крист ; [превео с енглеског Ика 
Ђурђевић ; илустрације Никола Витковић]. - [1.изд.]. - 
Београд : Креативни центар, 2008 (Београд : 
Графипроф ). - 111 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција 
Мала психологија / [Креативни центар])  
 
Превод дела: What to do When You`re Scared & Worried 
/ James J. Christ. - Тираж 3000. - О аутору: стр. 111. - 
Регистар. 
 
ISBN 978-86-7781-598-1(брош.) 
1) Страх - Деца - Приручници 
 
616.89-008.441-053.2(035) 
NIBIS ID : 108589 

Signatura: D 159.942.5-053.2(035) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Дечја психологија 

* Емоције 

* Страхови 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

159.942.5 – Емоционална стања 

 

http://www.kameleon.rs/photos/products/0/21590/thumbnails/500x500/Sta-da-radis-kad-si-uplasen-i-zabrinut-1.jpg
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  НАСЛОВ  Капетан Кук     

  АУТОР  Ребека Левин 

 ОБЛАСТ  Књиге за децу 

 УЗРАСТ  7-9 

О КЊИЗИ-   Књига о чувеном морепловцу Џејмсу Куку, 
прилагођена стилом млађим читаоцима. Одувек је желео да буде 
морнар и одушевљено је прихватио позив да поведе експедицију 
у Јужна мора и истражи непознат свет. Било је то прво од три 
велика путовања која ће извести, упркос олујама, леденим 
бреговима и опасностима открио је нови 
свет. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Л 
Библиографски опис 
929:656.6 Кук Џ.(02.053.2) 
 
ЛЕВЕН, Ребека 
     Капетан Кук / Ребека Левен ; илустровао Дејвид 
Кузик ; превео Никола Пајванчић ; историјски саветник 
Џон Вули. - Београд : Лагуна, 2008 (Суботица : 
Ротографика ). - 63 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Корак по 
корак. Корак 3.) (Мала Лагуна)  
 
Превод дела: Captain Cook / Rebecca Levene. - Тираж 
1500. - Мој истраживачки живот: стр. [66-67]. 
 
ISBN 978-86-7436-861-9(брош.) 
1) Кук, Џејмс (1728-1779) 
 
NIBIS ID : 82923  
 
Signatura: D 929:656.6 Кук Џ.(02.053.2) 
 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Џекмс Кук 

* Морепловци, истраживачи  

  

  

 

 

 

Упознај УДК број 

929 – Појединачне биографије. 
Збирне биографије 

656.6 – Транспорт воденим 
путевима 
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НАСЛОВ  Гладијатори                      

АУТОР  Мина Лејси, Сузана Дејвидсон 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  7-9 

О КЊИЗИ-   Књига о гладијаторима, прилагођена стилом 
млађим читаоцима. Они су били сурови борци који су сваки дан 
стављали живот на коцку у једном од најсмртоноснијих 
спортова свих времена. Борили су се пред огромним бројем 
гледалаца на стадионима по читавом Римском царству. Откријте 
како су те сурове представе настале, ко се 
на њима надметао и како су то људи 
вежбали да постану машине за убијање. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
394.8(37)(02.053.2) 
 
ЛЕЈСИ, Мина 
     Гладијатори / Мина Лејси и Сузана Дејвидсон ; 
илустровао Емануел Серисије ; стручни саветник 
Верити Плат ; превео Никола Пајванчић. - Београд : 
Лагуна, 2008 (Суботица : Ротографика ). - 63 стр. : 
илустр. ; 20 cm. - (Едиција Корак по корак. Корак 3.) 
(Мала лагуна)  
 
Превод дела: Gladiators / Minna Lacey & Susanna 
Davidson. - Тираж 1500. - Гладијаторски речник: стр. 
[65]. - Хронологија: стр. [66-67]. 
 
ISBN 978-86-7436-864-0(брош.) 
1. Дејвидсон , Сузана - Аутор -    
1) Гладијаторске борбе 
 
NIBIS ID : 82543 
  
Signatura: D 394.8(37)(02.053.2) 
 
 

Претражуј сличан наслов 

/ Кључна реч 

*Гладијатори 

* Гладијаторске борбе  

 

 

 

Упознај УДК број 

394.8 – Борба. Двобој 
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НАСЛОВ  Кристифор Колумбо     

АУТОР  Мина Лејси 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  7-9 

О КЊИЗИ-   Књига о чувеном морепловцу и истраживачу 
Кристифору Колумбу, прилагођена стилом млађим 
читаоцима. 1492. године  запловиоје преко Атлантског 
океана на путовање у непознато, тражећи најкраћи пут до 
Индије, а открио је нови континент, касније назван 
Америка. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
929:656.6 Колумбо К.(02.053.2) 
 
ЛЕЈСИ, Мина 
     Кристифор Колумбо / Мина Лејси ; илустровао 
Дејвид Кузик ; превео Никола Пајванчић ; саветник за 
историју Бари Ајф. - Београд : Лагуна, 2008 (Суботица 
: Ротографика ). - 64 стр : илустр. ; 20 cm. - (Корак по 
корак. Корак 3.) (Мала Лагуна)  
 
Превод дела: Christopher Columbus / Minna Lacey. - 
Тираж 1500. - Мој живот на мору: стр. [65-66]. 
 
ISBN 978-86-7436-865-7(брош.) 
1) Колумбо, Кристофор (1451-1506) 
 
NIBIS ID : 82927  
 
Signatura: D 929:656.6 Колумбо К.(02.053.2) 
 
 

Претражуј сличан наслов 

/ Кључна реч 

* Кристифер Колумбо 

*Морепловци, 
истраживачи 

 

 
Упознај УДК број 

929 – Појединачне биографије. 
Збирне биографије 

656.6 – Транспорт воденим 
путевима 
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НАСЛОВ  Наполеон    

АУТОР  Луси Летбриџ 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  

УЗРАСТ  7-9 

О КЊИЗИ-   Књига о чувеном владару Наполеону, 
прилагођена стилом млађим читаоцима. Кренуо је у војну 
школу са 9 година и убрзо се показао као вешт војник, те је 
стекао  највише војне чинове. Уследила је бриљантна војна 
каријере, преузимање власти. Жеља да покори целу Европу на 
крају га је одвела у заточеништво. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
929:321.61 Наполеон I Бонапарта (02.053.2) 
 
ЛЕТБРИЏ, Луси 
     Наполеон / Луси Летбриџ ; илустровао Робин Лори ; 
саветник за историју Мајкл Роу ; превео Никола Пајванчић. 
- Београд : Лагуна, 2008 (Суботица : Рорографика ). - 65 
стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Корак по корак. Корак 3.) 
(Мала лагуна)  
 
Превод дела: Napoleon / Lucy Lethbridge. - Тираж 1500. - 
Мој царски живот: стр. [66-67]. 
 
ISBN 978-86-7436-862-6(брош.) 
1) Наполеон I Бонапарта, француски цар (1769-1821) 
 
 
NIBIS ID : 82542  
 
Signatura: D 929:321.61 Наполеон I Бонапарта (02.053.2) 
 
 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Наполеон Бонапарта 

* Восковође 

*Француски цареви 

 

 

 

Упознај УДК број 

929 – Појединачне 
биографије. Збирне 
биографије 

321.61 – Апсолутне 
монархије  Апсолутизам 
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НАСЛОВ  Дисциплина без батина    

АУТОР  Невена Ловринчевић 

ОБЛАСТ  Књиге за одрасле/родитељи 

УЗРАСТ   

О КЊИЗИ-   Да би деца постала једног дана зреле, одговорне и 
етичне особе, ваља их пре тога на правилан начин васпитавати. 
Дисциплина је важан део тог процеса. Без обзира на то колико 
дисциплиновање може бити напорно и непријатно, оно је од 
кључне важности за правилан развој 
малишана, при том се не ради о  
кажњавању, већ о учењу детета оним 
облицима понашања који су друштвено 
прихватљиви. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
37.018.1(035) 
 
ЛОВРИНЧЕВИЋ, Невена 
     Дисциплина без батина / Невена Ловринчевић ; 
илустровала Неда Докић. - 1. изд. - Београд : 
Креативни центар, 2009 (Београд : Графипроф ). - 86 
стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Добар родитељ / 
[Креативни центар])  
 
Тираж 3000. 
 
ISBN 978-86-7781-701-5(брош.) 
1) Родитељство - Приручници 
2) Породично васпитање - Приручници 
 
159.922.73(035) 
 
NIBIS ID : 110847 

Signatura: D 37.018.1(035) 

 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Родитељи/ Родитељство 

* Породично васпитање  

 

 

 Упознај УДК број 

37.018.1 – Васпитање у кући. 
Домаће васпитање 
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НАСЛОВ  Клопке за родитеље    

АУТОР  Невена Ловринчевић 

ОБЛАСТ  Књиге за одрасле/родитељи 

УЗРАСТ   

О КЊИЗИ-   Сваки родитељ жели све најбоље свом детету. Из 
најбољих намера често «упадају у клопке» васпитавања. Нема 
родитеља који није погрешио, али размишљање о евентуалним 
грешкама, мењање понашања и ставова, стално преиспитивање 
чини да постану бољи родитељи, који ће помоћи свом детету у 
правилном емоционалном и социјалном развоју. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
37.018.1(035) 
 
ЛОВРИНЧЕВИЋ, Невена 
     Клопке за родитеље : како да препознате и 
избегнете најчешће родитељске грешке / Невена 
Ловринчевић ; илустровао Добросав Боб Живковић. - 
2. изд. - Београд : Креативни центар, 2009 (Београд : 
Графипроф ). - 104 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција 
Добар родитељ / [Креативни центар])  
 
Тираж 3000. 
 
ISBN 978-86-7781-608-7(брош.) 
1) Родитељство - Приручници 
2) Родитељи - Деца - Психолошки аспект - Приручници 
3) Породично васпитање - Приручници 
 
159.922.73(035) 
37.064.1(035) 
 
NIBIS ID : 108553 
 
Signatura: D 37.018.1(035) 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Родитељи/Родитељство 

* Породично васпитање  

 

 

 Упознај УДК број 

37.018.1 – Васпитање у кући. 
Домаће васпитање 
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НАСЛОВ  Диносауруси     

АУТОР  Џон Лонг  

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ   6-10 

О КЊИЗИ – Ова књига, млађој читалачкој популацији, 
открива тајанстевени свет диносауруса. Врхунски урађеним 
3D  илустрацијама, верно дочарава еру доминације ових 
невероватних животиња о којима много сазнајемо 
откривањем њихових фосилних остатака.  
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Диносауруси 

* Палеонтологија 

 

 

 

Упознај УДК број 

568.19 - Диносауруси 

Библиографски опис 
568.19(02.053.2) 
 
ЛОНГ, Џон 
     Dinosaurusi / Džon Long ; [prevod Dijana 
Radinović]. - Beograd : Laguna, 2009 (Kina ). - 64 
str. : ilustr. ; 27 cm. - (Upoznaj / [Laguna])  
 
Prevod dela: Dinosaurs / John Long. - Tiraž 3000. - 
Rečnik: str. 62-63. - Registar. 
 
ISBN 978-86-521-0128-3(karton) 
1) Диносауруси 
 
NIBIS ID : 111103  

Signatura: D 568.19(02.053.2) 

 

javascript:void(0)
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НАСЛОВ  Пурпур империје     

АУТОР  Душко Лопандић   

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину  

УЗРАСТ   10-18 

О КЊИЗИ – На популаран начин приказује историју 
римских царева у периоду од  180. године до краја  IV  
века, с посебним освртом на биографије 
римских царева, који су, према античким 
изворима, били пореклом са простора 
данашње Србије  и ширег Балкана , 
односно римске провинције Доње Мезије 
и Доње Паноније. Књига је подељена у 
три поглавља која хронолошки обухватају 
периоде Војне анархије- Угрожено 
царство, Тетрахије-Обновљено царство и 
владавину цара Константина и његових 
наследника - Измењено царство. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Историја старог Рима 

*  Историја Балкана 

 

 

 

 

Упознај УДК број 

94(497) – Историја Балкана 

Библиографски опис 
94(497)``.../05`` 
 
ЛОПАНДИЋ, Душко 
     Purpur imperije : rimski carevi sa prostora Srbije i 
Balkana / Duško Lopandić ; [ilustracije Irena 
Palečak-Radmanović]. - Beograd : Book & Marso, 
2007 (Bor : Tercija ). - 105 str., [6] str. s tablama : 
ilustr. ; 31 cm 
 
Tiraž 1000. - [Rimski novac]: str. [106-111]. 
 
ISBN 978-86-7748-085-1(karton) 
1) Константин I Велики, римски цар (око 280-337) 
2) Владари - Римска држава 
3) Балканске државе - Историја - Стари век 
4) Римска држава - Историја - Стари век 
 
94(37) 
929:321.61 
 
NIBIS ID : 107613  
 
Signatura: D 94(497)``.../05`` 
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  НАСЛОВ  Свет балета    

  АУТОР  Беатриче Мазини 

  ОБЛАСТ  Књиге за децу  

  УЗРАСТ  7-12 

О КЊИЗИ-   Волите балет. Можда и учите класичан балет. 
Ово је књига која читаоце уводи у свет ове уметности: који су 
основи кораци у балету (позиције, скокови),  какве су карактерне 
игре,  ко су били великани класичног балета, ко су светски 
познати балети. Осим овога говори и о модерном балету, као и 
о пословима изван кулиса и великим 
балетским школама. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

М 
Библиографски опис 
793.3(02.053.2) 
 
МАЗИНИ, Беатриче 
     Свет балета / Беатриче Мазини ; [с италијанског 
превела Весна Мостарица] ; [илустровала] Сара Нот. - 1. 
изд. - Београд : Креативни центар, 2009 (Београд : 
Графипроф ). - [60] стр : илустр. ; 26 cm. - (Библиотека 
Розе патикице / [Креативни центар])  
 
Превод дела: Beatrice Masini / Beatrice Masini. - Тираж 
3000. 
 
ISBN 978-86-7781-681-3(брош.) 
 
NIBIS ID : 110861 
 
Signatura D 793.3(02.053.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Балет 

* Класичан балет 

 

 

 Упознај УДК број 

793.3 – Уметност покрета. 
Плес 
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НАСЛОВ  Палеонтологија    

АУТОР  Крис Макгуан 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  

УЗРАСТ  7-12 

О КЊИЗИ-   Књига је намењена знатижељним малим 
основцима који би да сазнају више о животињама из далеке 
прошлости планете Земље. Ова књига откриће им шта је 
палеонтологија, фосили, фосилизација, када су живели 
диносауруси, како се постаје 
палеонтолог, ко су били велики 
палеонтолози.  На крају открива да ли 
су у Србији живели диносауруси. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
56(02.053.2) 
 
МАКГАУАН, Крис 
     Палеонтологија / Крис Макгауан ; илустровао Душан 
Павлић ; [превод с енглеског Весна Мостарица]. - 1. изд. - 
Београд : Креативни центар, 2008 (Београд : Публикум ). - 
32 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Сазнај и пробај / 
[Креативни центар])  
 
Превод дела: Palaeontology / Chris McGowan. - Тираж 3000. 
- Речник: стр. 30-31. - Регистар. 
 
ISBN 978-86-7781-654-4(брош.) 
1) Палеонтологија 
 
NIBIS ID : 109085  

Signatura: D 56(02.053.2) 

 
 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Палеонтологија 

* Живот у прошлости 
Земље 

 

Упознај УДК број 

56 – Палеонтологија. 
Системска палеоботаника. 
Системска палеозоологија 
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НАСЛОВ  Олимпијске игре   

АУТОР  Драган Малешевић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу, омладину, одрасле 

УЗРАСТ  10- 

О КЊИЗИ-   Књига о Олимпијским играма. Исцрпан водич 
који нас упознаје с олимпијским духом античких  игара, али с 
модерним летњим и зимским олимпијским играма. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

   Библиографски опис 

 

796.032.2 
 
МАЛЕШЕВИЋ, Драган 
     Олимпијске игре : [античке, летње, зимске] / Драган 
Малешевић. - Земун : ЈРЈ, 2008 (Лозница : Младост 
Груп ). - 95 стр. : илустр. ; 31 cm 
 
Тираж 2000. - Библиографија: стр. [97]. 
 
ISBN 978-86-7609-503-2(картон са омотом) 
1) Олимпијске игре 
 
NIBIS ID : 108481  

    Signatura: D 796.032.2 
 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Олимпијске игре 

* Историја олимпијских 
игара 

 

Упознај УДК број 

796.032.2 – Олимпијске игре 
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НАСЛОВ  Ускрс                                                       

АУТОР  Љиља Марјановић, Мирјана Мартиновић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  

УЗРАСТ  6-12 

О КЊИЗИ-   Занимљив и привлачан водич кроз радост и 
стваралаштво великог празника Ускрса. Осим креативних 
идеја како обојити јаја и савета како од тога направити радосну игру за све чланове 
породице, ова књига је и водич кроз много лепих српских традиционалних игара. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис      
745(035.053.2) 
 
МАРЈАНОВИЋ, Љиља 
     Ускрс : рукотворине и игре / Љиља Марјановић, Мирјана 
Мартиновић ; илустрације Стево Мандић. - 1. изд. - Београд : 
Прополис Плус, 2008 (Београд : Стандард 2 ). - [24] стр. : 
илустр. ; 27 cm. - (Едиција Од баке до унука)  
 
Тираж 2000. 
 
ISBN 978-86-87045-08-8(broš.) 
1. Мартиновић, Мирјана - Аутор -    
 
NIBIS ID : 106815 
 
Signatura D 745(035.053.2) 
 

Претражуј сличан 
наслов / Кључна реч 

* Ускрс 

* Украшавање јаја 

 

 

Упознај УДК број 

745 – Декоративни 
ручни радови 
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НАСЛОВ  Шах за основце   

АУТОР  Александар Матановић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

УЗРАСТ  7-15 

О КЊИЗИ-  За мале и мало мање основце које интересује 
прадавна игра шах. У овом приручнику научиће правила и 
принципе по којима се игра на различитим позицијама на табли. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
794.1(035.053.2) 
 
МАТАНОВИЋ, Александар 
     Шах за основце / Александар Матановић ; [карикатуре 
Јован Прокопљевић]. - Београд : А. Матановић, 2007 
(Сопот : Кона ). - 155 стр. : илустр. ; 20 X 20 cm. - 
(Библиотека ``Школа шаха`` ; књ. 2)  
 
Тираж 10.000. 
 
ISBN 978-86-909473-1-7(broš.) 
1) Шах - Приручници 
 
NIBIS ID : 106732  
 
Signatura: D 794.1(035.053.2) 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Шах 

* Шах за почетнике 

 

Упознај УДК број 

794.1 - Шах 
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НАСЛОВ  Шах за свезналице   

АУТОР  Александар Матановић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

УЗРАСТ  7-15 

О КЊИЗИ-  Након упознавања с основама шаховске игре,  
овај приручник води  даље ка упознавању и савладавању 
шаховских вештина - шаховских теорија- отварању, средишњици, завршници, а на крају  
чаролија са шаховских табли, дати су тестови шаховских потеза.  
 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

   Библиографски опис 

 

794.1(035) 
 
МАТАНОВИЋ, Александар 
     Шах за свезналице / Александар Матановић. - 
Београд : А. Матановић, 2007 (Сопот : Кона ). - 214 
стр. : илустр. ; 20 X 20 cm. - (Библиотека ``Школа 
шаха`` ; књ. 3)  
 
Тираж 10.000. 
 
ISBN 978-86-909473-2-4(broš.) 
1) Шах - Приручници 
 
NIBIS ID : 106659  

    Signatura: D 794.1(035) 
 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Шах 

 

Упознај УДК број 

794.1 - Шах 
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НАСЛОВ  Како да васпиташ своје родитеље      

АУТОР  Катрин Матлен,  Бернадет Коста- Прад 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину 

УЗРАСТ  12-15 

О КЊИЗИ-  До сада је написано много књига о 
васпитању деце, али врло мало о васпитању родитеља. 
Књига је препуна савета  који те уче како да се понашаш с 
родитељима и како се правилно поставити у породичним 
односима да би имао што мање проблема: 
шта радити ако ти се не иде у дечји камп, 
ако си слагао, желиш да имаш животињу. 
Али, учи те и како да се носиш с врло 
озбиљним проблемима попут:  родитељи ме 
туку, имаш или неко у твојој породици има 
хендикеп, усвојено си дете и сл. То су 
једноставне идеје за бољи живот у 
породици. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
159.922.73(035) 

МАТЛЕН, Катрин 
     Како да васпиташ своје родитеље / Катрин Матлен 
и Бернадет Коста-Прад ; превела с француског 
Надежда Ђуровић ; [илустровао Паскал Леметр]. - 
Београд : Креативни центар, 2009 (Београд : Публикум 
). - 154 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Едиција Мала 
психологија / Креативни центар)  
 
Превод дела: Comment survivre en famille / Catherine 
Mathelin et Bernadette Costa-Prades. - Тираж 3000. 
 
ISBN 978-86-7781-706-0(брош.) 
1. Коста-Прад, Бернадет - Аутор -    
1) Родитељи - Деца - Психолошки аспект - Приручници 
2) Породично васпитање - Приручници 
 
37.018.1(035) 
NIBIS ID : 110868 

Signatura: D 159.922.73(035) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Породично васпитање 

* Родитељи 

 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

159.922.73 – Дечја психологија 

http://www.kameleon.rs/photos/products/9/24099/thumbnails/500x500/Kako-da-vaspitas-svoje-roditelje-1.jpg
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НАСЛОВ  У потрази за књигом знања  

АУТОР  Изабел Мато, Мишел Морван, Ив Морван 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

УЗРАСТ  10-15 

О КЊИЗИ-   Књига, која у маниру стрипа, читаоце упознаје с 
законима физике. Три јунака: Марија, Марко и Никола крећу у 
авантуру. На путу до блага наилазе на препреке, тј. на разне 
научне загонетке. Свака решена загонетка је корак ближе циљу, 
али и сазнање више о разним научним појмовима – светлости, 
звуку, инерцији и другим појавама у природи које физика, као 
природна наука, објашњава. У књизи је представљено деведесет 
експеримената кроз које се сазнаје 
нешто ново и продубљује постојеће 
знање. 
. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
001.891.5(035.053.2.025.2) 
 
МАТО, Изабел 
     U potrazi za Knjigom znanja : naučni eksperimenti za decu 
/ [autori Izabel Mato, Mišel Morvan, Iv Morvan ; ilustrovali 
Loren Oduan, Olivje Švarc ; prevela s francuskog Nadežda 
Đurović]. - Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : 
Publikum ). - 94 str. : ilustr. ; 29 cm 
 
Na vrhu prednjeg kor. lista: Larousse. - Podatak o autorima 
preuzet iz kolofona. - Prevod dela: Mes petites expériences. - 
Tiraž 3000. - Registar. 
 
ISBN 978-86-7781-595-0(broš.) 
1. Морван, Мишел - Аутор -   2. Морван, Ив - Аутор -    
NIBIS ID : 109092 

Signatura D 001.891.5(035.053.2.025.2) 

 
 
 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Научна истраживања 

* Научни експерименти 

*Научне методе 

 

 

 

Упознај УДК број 

001.891.5 – Практично 
активно истраживање. 
Експерименти. Тестови 

http://www.kameleon.rs/photos/products/7/21587/thumbnails/500x500/U-potrazi-za-Knjigom-znanja-Naucni-eksperimenti-za-decu-1.jpg
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НАСЛОВ  Океани                                                       

АУТОР  Беверли Мекмилан, Џон А. Мјузик 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Деца, прелиставајући ову  књигу, упознају 
водени свет, живот у океанима у плиткој води и  у морским 
дубинама. Добијају прве информације о знаменитим 
истраживачима живота у великим воденим пространствима, о 
путевима истраживања, о скривеним 
опасностима океана, о морским 
легендама и сл. Врхунски урађене 3D 
илистрације распирују машту деце и 
дочаравају океане на потпуно нов 
начин. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис      
551.46(02.053.2) 
 
МЕКМИЛАН, Беверли 
     Okeani / Beverli Mekmilan i Džon A. Mjuzik ; [prevod Dijana 
Radinović]. - Beograd : Laguna, 2009 (Kina ). - 64 str. : ilustr. ; 
27 cm. - (Upoznaj / Laguna)  
 
Prevod dela: Oceans / Beverly McMillan and John A. Musick. - 
Tiraž 3000. - Rečnik: str. 62-63. - Registar. 
 
ISBN 978-86-521-0130-6(karton) 
1. Мјузик, Џон А. - Аутор -    
1) Океани - Књиге за децу 
 
NIBIS ID : 111109  

Signatura: D 551.46(02.053.2) 

 
 

Претражуј сличан 
наслов / Кључна реч 

* Океани 

* Геоморфологија 

 

 
Упознај УДК број 

551.46 – Физичка 
океанографија. Топографија 
морских облика. Поједина 
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НАСЛОВ  Кроз васиону и векове                                                       

АУТОР  Милутин Миланковић 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле 

УЗРАСТ  15- 

О КЊИЗИ-   Милутин Миланковић се својом 
математичком теоријом о климатским појавама на Земљи, 
придружио најзначајнијим именима астрономије XX века. У 
овом свом аутобиографском делу, у епистоларној форми, 
кроз 37 писама које аутор упућије својој неименованој 
пријатељици, објашњава на јасан и 
занимљив начин тајанствени свет 
науке, научних открића и људских 
стремљења. За ово дело се може 
рећи да је својеврстан водич кроз 
астрономију. 
. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис      
929:5Миланковић М. 
 
МИЛАНКОВИЋ, Милутин 
     Кроз васиону и векове / Милутин Миланковић ; књигу 
препоручује Никола Вујчић ; [илустровала Вуга Радуловић]. - 
1. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2008 (Београд : 
Репрограф ). - 373 стр : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Књига 
и по / [Завод за уџбенике])  
 
Ауторова слика. - Тираж 2000. - Стр. 5-9: Путовање кроз 
простор и време : писмо младом читаоцу / Никола Вујчић. 
 
ISBN 978-86-17-14843-8(карт.) 
1) Миланковић, Милутин (1879-1958) - Аутобиографија 
 
NIBIS ID : 107347  
 
Signatura: D 929:5Миланковић М. 
 

Претражуј сличан 
наслов / Кључна реч 

* Милутин 
Миланковић 

* Астрономија 

 

 
Упознај УДК број 

929- Појединачне биографије. 
Збирне биографије  

5 – Природне науке 
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НАСЛОВ  Увод у нову физику                                                       

АУТОР  Горан Митић 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле  

УЗРАСТ  15- 

О КЊИЗИ-  Књига је написана тако  да буде разумљива што је 
могуће већем броју читалаца да би боље схватили свет који их 
окружује. Физика, као фундаментална природна наука, обликује 
схватања и у природним и у друштвеним наукама, те од свог 
настанка утиче на људски живот. Али, ова књига нуди другачији 
поглед на стварност, јер на многа 
суштинска питања физика данас нема 
одговор. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис      
53(02.062) 
 
МИТИЋ, Горан 
     Uvod u novu fiziku . Deo 1 / Goran Mitić ; [ilustracije Saša 
Dimitrijević, slike Goran Mitić]. - Niš : G. Mitić, 2008 (Niš : 
Grafika Lav ). - 214 str. : ilustr. ; 21 cm 
 
Tiraž 500. - Str. 202-210: Kosmogonija i kosmologija Nove fizike 
Gorana Mitića / Stevan Bošnjak. - Beleška o autoru: str. 211-
212. - Na prelim. str. posveta i potpis autora. 
 
ISBN 978-86-911009-0-2 
1) Физика (популарна наука) 
 
NIBIS ID : 82618  

Signatura: D 53(02.062) 

 

Претражуј сличан 
наслов / Кључна реч 

*Физика 

 

 

 

Упознај УДК број 

53- Физика 
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НАСЛОВ  Србија у великом рату  

АУТОР   Божица Младеновић  

ОБЛАСТ   Књиге за омладину 

УЗРАСТ   15-18 

О КЊИЗИ-  Књига говори о Првом светском рату, али обрађује 
ову тему из једног другог угла, који не прати битке и страдања 
војске на фронтовима, већ  описује живот и 
страдања оних који су остали на својим 
огњиштима и тежак период окупације 
покушавали да преживе. Ова књига даје 
одговоре на питања: како се у то време 
живело у градовима, селима, како се 
школовало и сл.  

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

   Библиографски опис 

 

94(497.11)``1878/1918`` 
МЛАДЕНОВИЋ, Божица 
     Србија у великом рату / Божица 
Младеновић ; [израда карата Милован 
Миливојевић]. - 1. изд. - Београд : Завод за 
уџбенике, 2008 (Суботица : Ротографика ). - 
139 стр. : илустр. ; 29 cm + Карта Србије са 
распоредом војних јединица и фотографијама 
истакнутих актера у I светском рату ([1] 
пресавијен лист). - (Библиотека Херодотове 
заврзламе ; 6)  
 
Текст штампан двостубачно. - Тираж 2000. - 
Библиографија: стр. 139. 
 
ISBN 978-86-17-15399-9(брош.) 
1) Први светски рат 1914-1918 - Србија 
 
NIBIS ID : 107356  

      

    

Претражуј сличан 
наслов / Кључна реч 

*Србија за време Првог 
светског рата 

*Први светски рат 

 

 

 
Упознај УДК број 

94(497.11)“1878/1918“ – 
Историја Србије новог века 
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НАСЛОВ  Видим шта хоћеш да кажеш      

АУТОР  Стив Молин 

ОБЛАСТ  Књиге за одрасле/наставници/професори 

УЗРАСТ  7-12 

О КЊИЗИ-  Књига је намењена наставницима који верују да је 
писменост нешто више од читања прича. Док вербални текст 
информације представља искључиво речима, визуелни текст 
информације преноси на разноврснији начин, путем симбола, 
цртежа, дијаграма, графикона, мапа, 
табела... Овај вид комуникације омогућава 
ђацима, да уз постојећи конвенционалне 
начине, задатке и наставни програм на 
најбољи начин реализују. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
159.953/.954.3(035) 
 
МОЛИН, Стив 
     Vidim šta hoćeš da kažeš : deca i vizuelne informacije 
/ Stiv Molin ; [s engleskog prevela Vesna Mostarica]. - 1. 
izd. - Beograd : Kreativni centar, 2009 (Beograd : Branmil 
). - 131 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Edicija Kreativna škola / 
[Kreativni centar])  
 
Prevod dela: J See What You Mean / Steve Molin. - Tiraž 
2000. - O autoru: str. 128. - Registar. 
 
ISBN 978-86-7781-705-3(broš.) 
1) Визуелна перцепција - Деца - Приручници 
2) Памћење - Деца - Приручници 
3) Визуелно образовање - Приручници 
 
159.937.5-053.2(035) 

37.036/.037(035) 371.335(035) 
NIBIS ID : 110914 

Signatura: D 159.953/.954.3(035) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Памћење 

* Визуелна перцепција 

* Визуелно образовање 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

159.953/954.3 – Памћење и 
учење 
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НАСЛОВ  Крив је мој мозак                                                      

АУТОР  Никол Морган 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину 

УЗРАСТ  12-18 

О КЊИЗИ-  Књига у којој се објашњава шта се 
све дешава и до каквих промена долази у мозгу 
током тинејџерског периода. Постоје објашњења за промене у понашању деце која 
прелазе из доба детињства  

одрасли свет. Занимљива књига која 
објашњава зашто тинејџери спавају 
дуго, често мењају расположења, 
свађају се с родитењима и 
наставницима- то ниси они, већ је за 
све „крив“ њихов мозак. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис      
612.82-053.6 
 
МОРГАН, Никол 
     Крив је мој мозак : све о тајнама чудесног тинејџерског 
мозга / Никол Морган ; [превели с енглеског Драган Бабић, 
Ружица Росандић ; илустрације Милан Павловић, Енди 
Бејкер]. - 2.изд. - Београд : Креативни центар, 2008 (Београд 
: Графипроф ). - 158 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Мала 
психологија / Креативни центар)  
 
Насл. изворника: Blame my Brain / Nicola Morgan. - Тираж 
3000. - Речник: стр. 145-147. - Напомене: стр. 149-151. - 
Регистар. 
 
ISBN 978-86-7781-513-4(брош.) 
1) Мозак - Физиологија - Адолесценти 
2) Развојна психологија 
 
159.922.7/.8 
159.9.072-053.6 
 
NIBIS ID : 110841  

Signatura: D 612.82-053.6 

 
 

Претражуј сличан 
наслов / Кључна реч 

*Мозак 

* Физиологија 

* Понашање 
 

 Упознај УДК број 

612.82 – Мозак. Нервни 
центри уопште 
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НАСЛОВ  Чудовишта која смо волели 1                                                        

АУТОР  Ранко Мунитић 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле  

УЗРАСТ  15- 

О КЊИЗИ-   Ово дело јесте својеврстан  водич кроз историју 
филма, књижевности и уметности уопште и њиховом 
међусобном прожимању. Ова есејистичка размишљања 
приповедају о историји цивилизације. У  првој књизи 
представљени су ликови, измишљени, фантастични, стварни, Ное, Одисеј, Синбад, Данте, 
Фауст и др. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис      
791.43.04 
 
МУНИТИЋ, Ранко 
     Čudovišta koja smo voleli . 1 / Ranko Munitić. - Beograd : 
Kreativni centar, 2007 (Beograd : Grafiprof ). - 174 str. : ilustr. ; 
24 cm 
 
Tiraž 1500. - Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i 
beleška o njemu. 
 
ISBN 978-86-778-537-0(broš.) 
1) Филм - Мотиви - Фантастика 
2) Филм - Ликови - Чудовишта 
3) Књижевно дело - Филмска адаптација 
 
791.091:821 
 
NIBIS ID : 75342  

Signatura: D 791.43.04 

 

Претражуј сличан наслов 

/ Кључна реч 

* Филм 

* Филмска адаптација 

*Фантастика 

* Митови 

 

 

 

Упознај УДК број 

791.43 – Утицај филма 
на своју социјалну 
публику 
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НАСЛОВ  Чудовишта која смо волели 2                                                       

АУТОР  Ранко Мунитић 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле  

УЗРАСТ  15- 

О КЊИЗИ-   Ово дело јесте својеврстан  водич кроз историју 
филма, књижевности,  уметности уопште и њиховом 
међусобном прожимању. Ова есејистичка размишљања 
приповедају о историји цивилизације. У  другој књизи 
представљени су ликови, измишљени и фантастични, барон 
Минхаузен, Квазимодо, Пикова дама, 
капетан Немо, Франкенштајн и др. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис      
791.43.04 
 
МУНИТИЋ, Ранко 
     Čudovišta koja smo voleli . 2 / Ranko Munitić. - Beograd : 
Kreativni centar, 2008 (Beograd : Grafiprof ). - 164 str. : ilustr. ; 
24 cm 
 
Tiraž 1500. - Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i 
beleška o njemu. 
 
ISBN 978-86-7781-607-0(broš.) 
1) Филм - Мотиви - Фантастика 
2) Филм - Ликови - Чудовишта 
3) Књижевно дело - Филмска адаптација 
 
791.091:821 
 
NIBIS ID : 75399  

Signatura: D 791.43.04 

 

Претражуј сличан 
наслов / Кључна реч 

* Филм 

* Филмска адаптација 

*Фантастика 

* Митови 

 

 

 

Упознај УДК број 

791.43 – Утицај филма 
на своју социјалну 
публику 
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НАСЛОВ  Чудовишта која смо волели 3                                                     

АУТОР  Ранко Мунитић 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле  

УЗРАСТ  15- 

О КЊИЗИ-   Ово дело јесте својеврстан  водич кроз историју 
филма, књижевности,  уметности уопште и њиховом међусобном 
прожимању. Ова есејистичка размишљања приповедају о 
историји цивилизације. У трећој књизи представљени су ликови, 
измишљени и фантастични , Дракула, Пинокио, Шерлок Холмс, доктор Џекил и мистер 
Хајд и др. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис      
791.43.04 
 
МУНИТИЋ, Ранко 
     Čudovišta koja smo voleli . 3 / Ranko Munitić. - Beograd : 
Kreativni centar, 2008 (Beograd : Grafiprof ). - 208 str. : ilustr. ; 
24 cm 
 
Tiraž 1500. - Na presavijenom delu kor. lista autorova slika i 
beleška o njemu. 
 
ISBN 978-86-7781-666-7(broš.) 
1) Филм - Мотиви - Фантастика 
2) Филм - Ликови - Чудовишта 
3) Књижевно дело - Филмска адаптација 
 
791.091:821 
 
NIBIS ID : 75456  

Signatura: D 791.43.04 

 

Претражуј сличан наслов 

/ Кључна реч 

* Филм 

* Филмска адаптација 

*Фантастика 

* Митови 

 

 

 

Упознај УДК број 

791.43 – Утицај филма на 
своју социјалну публику 
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НАСЛОВ  Како написти причу  

АУТОР  Џо Елен Мур 

ОБЛАСТ  Књиге за одрасле/наставници/ професори  

УЗРАСТ   

О КЊИЗИ-  Приручник који помаже наставницима да науче 
ученике да овладају вештинама писања састава. Кроз 
лекције и вежбе, помаже основцима  да стекну 
самопоуздање, савладају процес писања приче и постану 
писци. Постоје обрасци писања који 
олакшавају љубитељима писане 
речи, а и онима који то нису, да 
организују своје идеје и напишу 
концепт приче -реалистичке, 
историјске, детективске, 
авантуристичке, фанатстичне, 
научнофантастичне приче. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис      
37.036:82-057.874(035) 

МУР, Џо Елен 
     Како написати причу : приручник за наставнике и уџенике 
/ написала Џо Елен Мур ; илустровала Мања Радић ; [са 
енглеског превела Биљана Дојчиновић-Нешић]. - 2. изд. - 
Београд : Креативни центар, 2009 (Београд : Графипроф ). - 
98 стр. : илустр. ; 30 cm 
 
Превод дела: How to Write a Story / Jo Ellen Moore. - Тираж 
3000. - Напомене уз текст. - О ауторки: стр. 98. 
 
ISBN 978-86-7781-597-4(брош.) 
1) Писмени састави - Техника израде - Приручници 
2) Ученици основних школа - Књижевно стваралаштво - 
Приручници 
 
NIBIS ID : 110823  

Signatura: D 37.036:82-057.874(035) 

 

Претражуј сличан наслов 

/ Кључна реч 

* Писмени састави 

* Књижевно стваралаштво 

 

 

 

Упознај УДК број 

37.036 – Уметничко 
васпитање  
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  НАСЛОВ  Позитивна дисциплина                  

  АУТОР  Џејн Нелсен, Лин Лот,  Стивен Х. Глен 

  ОБЛАСТ  Књиге за одрасле/родитељи  

  УЗРАСТ   

О КЊИЗИ-  Како одгојити способно дете, сигурно у себе?  
Родитељи се свакодневно сусрећу с проблемима у васпитавању 
деце. Ова књига у првом делу даје двадесет седам основних 
принципа и оруђа којима родитељи треба да овладају. Други 
део садржи  предлоге како изаћи на 
крај с конкретним ситуацијама и 
проблемима - напади беса, развод, 
пресељење и сл. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Н 
Библиографски опис      
37.018.1 
 
НЕЛСЕН, Џејн 
     Pozitivna disciplina : od A do Š : 1001 rešenje za probleme 
sa kojima se roditelji svakodnevno susreću / Džejn Nelsen, Lin 
Lot, Stiven H. Glen ; [prevod Ivana Danilović]. - 3. potpuno 
prerađeno i dopunjeno izd. - Beograd : Leo commerce, 2008 
(Bor : Tercija ). - 446 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Uspešan 
roditelj / [Leo commerce])  
 
Prevod dela: Positive Discipline A-Z / Jane Nelsen, Lynn Lott, 
Stephen Glenn. - Tiraž 1000. - Beleške: str. 431-432. - 
Bibliografija: str. 433434. - Registar. 
 
ISBN 978-86-7950-014-4 
1. Лот, Лин - Аутор -   2. Глен , Стивен Х. - Аутор -    
1) Деца - Породица 
2) Породично васпитање 
3) Родитељство 
 
159.922.7 
 
NIBIS ID : 109724  

Signatura: D 37 018 1 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Родитељство 

* Породично васпитање 

 

 

 Упознај УДК број 

37.018.1 –  Образовање 
код куће. Приватна 
настава 
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НАСЛОВ  Византија      

АУТОР  Џон Џулијус Норвич 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле 

УЗРАСТ  15- 

О КЊИЗИ-  Ова историја Византије заснована је на 
документима и провереним чињеницима. Књига обухвата 
догађаје и личности до почетка деветог века. Дати су 
исцрпни подаци , мапе, породична стабла, спискови царева, патријарха, папа, султана, а с 
обзиром на то да се наша средњовековна држава, духовност и уметност,  развијала под 
снажним утицајем Византије има доста 
илустрација српских споменика. 
 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис 
94(495.02) 
 
НОРВИЧ, Џон Џулијус 
     Vizantija : rani vekovi / Džon Džulijus Norič ; s 
engleskog preveo Predrag Urošević ; predgovor i stručna 
redaktura Radivoj Radić. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 
2009 (Kragujevac : Grafostil ). - 359 str., [32] str. s 
tablama : ilustr. ; 25 cm 
 
Prevod dela: Byzantium / John Julius Norwich. - Tiraž 
2000. - Predgovor: str. 9-10. - Vizantijski spomenici koji su 
opstali u Istanbulu: str. 337-340. - Spisak careva: str. 341-
342. - Beleška o autoru: str. 359. - Napomene i 
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 343-
348. - Registar. 
 
ISBN 978-86-505-1428-3(karton) 
1) Константин I Велики, римски цар (око 280-337) 
2) Византија - Историја 
 
NIBIS ID : 114611  
 
Signatura: D 94(495.02) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Византија 

* Историја Византије 

* Константин Велики 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

94(495.02) – Историја Византије 
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  НАСЛОВ  СОС за тинејџере      

  АУТОР  Ружица Обрадовић 

  ОБЛАСТ  Књиге за омладину 

  УЗРАСТ  12-16 

О КЊИЗИ-  Ништа ме не занима, дебела сам и очајна, мислим 
да сам ружан, на журци сам пушио џоинт јер су сви то радили, 
чини се да имам проблем с комуникацијом и да постављам глупа 
питања... Да ли се препознајеш у овим питањима? Када си млад 
постоје проблеми који те заокупљају и муче, а који ти се чине 
великим, тешким и нерешивим да због тога 
о њима никоме и не говориш. У овом 
приручнику наћи ћеш одговоре на конкретна 
питања и спознаћеш да су проблеми, ма 
како велики били, решиви. Такође, наћи ћеш 
адресе и бројеве телефона установа којима 
се можеш обратити за помоћ. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

 

О 
Библиографски опис 
159.922.73(035) 
 
ОБРАДОВИЋ, Ружица 
     SOS за тинејџере : одговори на питања која прате 
одрастање / Ружица Обрадовић ; илустровао 
Добросав Боб Живковић. - 3. изд. - Београд : 
Креативни центар, 2008 (Београд : Графипроф ). - 107 
стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Мала психологија / 
[Креативни центар])  
 
Тираж 3000. 
 
ISBN 978-86-7781-494-6(брош.) 
1) Млади - Психологија - Приручници 
 
159.923.5-053.6(035) 
 
NIBIS ID : 110778 

Signatura: D 159.922.73(035) 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Адолесценти 

*Психологија адолесцената 

* Социјализација личности 

 

  

 

 

 

Упознај УДК број 

159.922.73 – Дечја психологија 
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НАСЛОВ  Црталиште игралиште  

АУТОР  Мошо Одаловић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  

УЗРАСТ  6-7 

О КЊИЗИ-  Кроз кратке песме намењене  предшколском узрасту 
и онима који полазе у школу, деца се упознају са словима, првим 
појмовима о бројевима и на тај начин припремају за полазак у 
школу и за прве оцене. Занимљиво је да се у овој књизи Мошо 
Одаловић појављује као комплетан 
аутор: као писац, као илустратор и 
као калиграф. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис      
37.016:003-028.31 

ОДАЛОВИЋ, Мошо 
     Црталиште игралиште : домаћа радиност : [за 
предшколце и основце] / Мошо Одаловић / [ликовни 
украситељ Мошо Одаловић]. - Београд : Bookland, 2007 
(Београд : ``Филип Вишњић`` ). - 80 стр. : илустр. ; 28 cm. - 
(Библиотека Посебна издања / [Bookland])  
 
Тираж 1000. 
 
ISBN 86-7182-268-0. - ISBN 978-86-7182-268-8(картон) 

NIBIS ID : 104890 

Signatura: D 37.016:003-028.31 
 

 
 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Полазак у школу 

* Предшколско 
образовање 

 

 
Упознај УДК број 

37.016 – Садршај наставних предмета за предшколце и 
основце. 003 – Системи писања и писма . Знакови и 
симболи 
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НАСЛОВ  Витезови и замкови                

АУТОР  Вил Озборн, Мери Поуп Озборн 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  

УЗРАСТ  6-10 

О КЊИЗИ-  Два главна јунака, Џеки и Ени, воде вас у истраживање 
света средњовековних витезова и замкова. Ова пустоловна књига даје  
одговоре на многа питања везана за 
ово доба. Какве су биле светковине и 
гозбе, како су изгледали турнири, 
битке и опсаде, какво су оружје 
користили? Ово и још много тога 
сазнаћеш уколико се упустиш у 
авантуру ишчитавања овог дела.  

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис      
929.733(4)``04/14``(02.053.2) 
 
ОЗБОРН, Вил 
     Витезови и замкови : документарни додатак Витезу у зору 
/ Вил Озборн и Мери Поуп Озборн ; илустровао Сал Мердока 
; превела Милица Цветковић. - Београд : Лагуна, 2009 
(Београд : Марго-арт ). - 118 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Чаробна 
кућица на дрвету. Водич за истраживања ; бр. 2) (Мала 
лагуна)  
 
Превод дела: Knights and Castles / Will Osborne and Mary 
Pope Osborne. - Слика аутора на кор. - Регистар. 
 
ISBN 978-86-521-0180-1(брош.) 
1. Поуп-Озборн, Мери - Аутор -    
1) Витезови - Европа - Средњи век 
2) Тврђаве - Европа - Средњи век 
 
728.81(4)``04/14``(02.053.2) 
94(4)``04/14``(02.053.2) 
 
NIBIS ID : 110455  

Signatura: D 929.733(4)``04/14``(02.053.2) 

 
 

 
 

 

Претражуј сличан наслов 

/ Кључна реч 

*  Витезови 

*Тврђаве 

* Средњи век 

 

 Упознај УДК број 

 929.733(4) – 
Ненаследно(лично) 
племство. Витезови   

   

 

94 - Историја 

http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1112
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НАСЛОВ  Гусари                                             

АУТОР  Вил Озборн, Мери Поуп Озборн 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  

УЗРАСТ  6-10 

О КЊИЗИ-  Два главна јунака, Џеки и Ени, воде вас у 
истраживање света гусара. Ова пустоловна књига открива многе 
одговоре у вези са животом гусара, 
гусарским бродовима, благом гусара и 
још много тога занимљивог  везаног за 
занимљиви и сурови свет гусарења.  

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

 

   Библиографски опис      

 

341.362.1(02.053.2) 
 
ОЗБОРН, Вил 
     Гусари : документарни додатак Гусарима око подне 
/ Вил Озборн и Мери Поуп Озборн ; илустровао Сал 
Мердока ; превела Милица Цветковић. - Београд : 
Лагуна, 2009 (Београд : Марго-арт ). - 118 стр. : илустр. 
; 20 cm. - (Чаробна кућица на дрвету. Водич за 
истраживања ; бр. 4) (Мала лагуна)  
 
Превод дела: Pirates / Will Osborne and Mary Pope 
Osborne. - Слика аутора на кор. - О ауторима: стр. 117-
118. - Регистар. 
 
ISBN 978-86-521-0182-5(брош.) 
1. Поуп-Озборн, Мери - Аутор -    
1) Гусари 
 
NIBIS ID : 110467  

      Signatura: D 341.362.1 
 

 
 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*  Гусари / Гусарство 

*Пирати 

 

Упознај УДК број 

341.362.1 - Гусарење. Ратни 
плен. Плен од пљачке. 
Пиратерија 

 

http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1114
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НАСЛОВ  Диносауруси                

АУТОР  Вил Озборн, Мери Поуп Озборн 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  

УЗРАСТ  6-10 

О КЊИЗИ-  Два главна јунака, Џеки и Ени, воде вас у 
истраживање света диносауруса. Ова пустоловна књига даје 
одговоре на различита питања. Ко је 
измислио реч диносаурус, који је 
диносаурус био највећи, које тајне 
диносауруса још нису откривене?  
Одговоре на још многа питања о 
диносаурусима сазнаћеш ако кренеш у 
авантуру читања ове књиге.  

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

   Библиографски опис      

 

568.19(02.053.2) 
 
ОЗБОРН, Вил 
     Диносауруси : документарни додатак Диносаурусима 
пре мрака / Вил Озборн и Мери Поуп Озборн ; 
илустровао Сал Мердока ; превела Милица Цветковић. - 
Београд : Лагуна, 2009 (Београд : Марго-арт ). - 120 стр. 
: илустр. ; 20 cm. - (Чаробна кућица на дрвету. Водич за 
истраживања ; бр. 1) (Мала лагуна)  
 
Превод дела: Dinosaurs / Will Osborne and Mary Pope 
Osborne. - Слика аутора на кор. - О ауторима: стр. 117-
118. - Регистар. 
 
ISBN 978-86-521-0179-5(брош.) 
1. Поуп-Озборн, Мери - Аутор -    
1) Диносауруси 
 
 
NIBIS ID : 110459  

Signatura: D 568.19(02.053.2) 

 
 

 
 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*  Диносауруси 

* Палеозоологија 

 

 

 

Упознај УДК број 

568.19- Диносауруси 

http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1111
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НАСЛОВ  Мумије и пирамиде               

АУТОР  Вил Озборн, Мери Поуп Озборн 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  

УЗРАСТ  6-10 

О КЊИЗИ-  Два главна јунака, Џеки и Ени, воде вас 
у истраживање у коме упознајемо свет мумија и 
пирамида. Ова пустоловна књига даје 
одговоре на питања због чега су људи 
правили мумије, како су грађене 
пирамиде, какви су били египатски 
богови и богиње, шта представљају 
тајанствени натписи на саркофазима 
мумија, ко је и зашто градио пирамиде 
и још много тога. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

   Библиографски опис      
393.3(32)(02.053.2) 
 
ОЗБОРН, Вил 
     Мумије и пирамиде : документарни додатак Мумијама 
ујутро / Вил Озборн и Мери Поуп Озборн ; илустровао Сал 
Мердока ; превела Милица Цветковић. - Београд : Лагуна, 
2009 (Београд : Марго-арт ). - 119 стр. : илустр. ; 20 cm. - 
(Чаробна кућица на дрвету. Водич за истраживања ; бр. 3) 
(Мала лагуна)  
 
Превод дела: Mummies and Pyramids / Will Osborne and 
Mary Pope Osborne. - Slika autora na kor. - Тираж 1500. - O 
autorima: str. 117-118. - Registar. 
 
ISBN 978-86-521-0181-8(broš.) 
1. Поуп-Озборн, Мери - Аутор -    
1) Мумије - Египат 
2) Пирамиде - Египат 
 
726.85(32)(02.053.2) 
 
NIBIS ID : 110374  

   
 

 
 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Стари Египат 

*Мумије 

*Пирамиде 

 
Упознај УДК број 

393.3 - Балзамовање. 
Мумифицирање. Посмртне маске 

726.85 – Пирамиде и 
слични споменици 

http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1113
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  НАСЛОВ  Злато и шуме                

  АУТОР  Јосиф Панчић 

  ОБЛАСТ  Књиге за децу, омладину, одрасле 

  УЗРАСТ   

О КЊИЗИ-  Један од наших највећих научника, ботаничар, 
који се бавио проучавањем флоре и фауне Србије, у овој књизи 
говори о Копаонику и његовом подгорју,  
злату, нашим шумама, човеку у 
предисторијско доба. Једноставност и 
лепота стила којима се представљају 
највеће тајне природе плене читаоца  и 
чине занимљиво штиво за све генерације. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

П 
Библиографски опис      
553.411 
 
ПАНЧИЋ, Јосиф 
     Злато и шуме : огледи о природи / Јосиф Панчић. - 
Београд : Bookland, 2008 (Београд : ``Филип Вишњић`` ). - 
106 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Посебна издања / 
Bookland, Београд)  
 
Тираж 1000. - Напомене уз текст. 
 
ISBN 978-86-7182-298-5(картон) 
1) Злато 
2) Шуме - Србија 
3) Цивилизација - Европа - Праисторија 
 
630*1(497.11) 
903(4) 
 
NIBIS ID : 108524  

Signatura: D 553.411 

 
 

 
 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*  Србија шуме 

* Злато 

* Праисторија 

 

 

 

Упознај УДК број 

553.411 – Лежишта злата. 
Комплексна лежишта 

630 - Шумарство 

903 – Праисторија. 
Праисторијски споменици. 
Артефакти. Антиквитети 
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НАСЛОВ  Бонтонирање  

АУТОР  Натали Пејчић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  

УЗРАСТ  6-10 

О КЊИЗИ-  У поплави кича, шунда и неукуса, главни јунаци 
овог бонтона су ђаци-прваци: причљива Петра и пуначки Лазар, њихови другови, 
родитељи, ђаци, рођаци, учитељица. Сви они желе да одрасту у васпитане и културне 
младе људе. Уче «из прве руке», на својим искуствима, некада болним, некада смешним, 
али драгоценим – како се понашати 
првог дана у школи, на рођендану, 
рекреативној настави, како се 
понашати кад се заљубиш и сл. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

 

Библиографски опис      
395-053.2(035) 
 
ПЕЈЧИЋ, Натали 
     Bontoniranje : priručnik za decu i odrasle / Natali Pejčić ; 
[ilustracije Nenad Tasić]. - 2. izd. - Pirot : Pi-press, 2003[i. 
e.]2007 (Pirot : Pi-press ). - 130 str. : ilustr. ; 24 cm 
 
Tiraž 1000. - Str. 5-6: Kako da se bontoniramo? / Mirjana 
Stanković-Đorđević. - Str. 129-130: Budi fin / Mirjana Bobić 
Mojsilović. 
 
ISBN 978-86-86585-61-5(karton) 
1) Лепо понашање - Деца - Приручници 
 
NIBIS ID : 106963  

Signatura: D 395-053.2(035) 

 
 

 
 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Лепо понашање 

* Бонтон 

*Друштвени обичаји 

 

Упознај УДК број 

395 – Друштвени обичаји. Бонтон 
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НАСЛОВ  Телефон  

АУТОР  Јасминка Петровић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  

УЗРАСТ  5-9 

О КЊИЗИ-  Књига написана за предшколце и млађе 
школарце, да им  помогне  да прошире своје знање из 
српског језика кроз граматичке и правописне вежбе,  
али и да сазнају више о култури, историји, науци, знаменитим личностима и природним 
богатствима своје домовине – Србије. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

 

   Библиографски опис      

 

811.163.41(035.053.2) 
 
ПЕТРОВИЋ, Јасминка 
     Telefon / Jasminka Petrović ; [ilustrovao Milan 
Pavlović]. - 1. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2009 
(Beograd : Intergraf ). - 31 str. : ilustr. ; 20 x 20 cm. - 
(Edicija Prozor u srpski jezik / [Kreativni centar])  
 
Tiraž 2000. - Sjajni prozor: str. 30-31. 
 
ISBN 978-86-7781-661-2(broš.) 
 
NIBIS ID : 110780  

Signatura: D 811.163.41(035.053.2) 

 

 
 

 

Претражуј сличан 
наслов / Кључна реч 

* Језик 

* Српски језик  

 

 

Упознај УДК број 

811.163.41 – Српски језик 
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НАСЛОВ  Правопис српског језика                            

АУТОР  Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица 

ОБЛАСТ  Књиге за децу, омладину, одрасле  

УЗРАСТ   

О КЊИЗИ-  Скраћено или школско изадање правописа српског 
језика намењено је, пре свега школском узрасту, како би ђацима био 
доступнији правописни програм, али и свима онима који би да 
провере своје занање или разреше недоумице у вези с правописним 
нормама. 

 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис      
811.163.41`35(035.057.874) 
 
ПЕШИКАН, Митар 
     Правопис српског језика : школско издање / приредили 
Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица. - Екавско 
школско изд., . - Нови Сад : Матица српска ; Београд : Завод 
за уџбенике, 2008. - 325 стр. ; 20 cm 
 
ISBN 978-86-17-15457-6(ЗУ; брош.) 
1. Јерковић, Јован - Аутор -   2. Пижурица, Мато - Аутор -    
1) Српски језик - Правопис - Приручници 
 
NIBIS ID : 107449  

Signatura: D 811.163.41`35(035.057.874) 

 
 

 
 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Српски језик 

* Правопис српског језика 

 

 

Упознај УДК број 

811.163.41`35 – Ортографија и правопис 
српског језика 
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НАСЛОВ  Конфликти и шта са њима                            

АУТОР  Дијана Плут, Љиљана Маринковић 

ОБЛАСТ  Књиге  за омладину  

УЗРАСТ   12-15  

О КЊИЗИ-  С родитељима све теже излазиш на крај, с 
наставницима такође, а и с најбољим другом у последње време не 
иде баш глатко. Проблеми су свуда око тебе и чини се да никада 
нећеш испливати. Овај психолошки приручник учи те креативном 
разрешењу конфликата, које можеш 
сам да решиш и на које можеш да 
утичеш. Сукоби су свакодневна појава 
и, најчешће, нису пријатни. Али, ако 
другу особу не доживимо као 
противника решења су могућа. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис      
159.923.5-057.874(035) 
 
ПЛУТ, Дијана 
     Конфликти и шта са њима / Дијана Плут, Љиљана 
Маринковић ; [илустровао Добросав Боб Живковић]. - 7. изд. 
- Београд : Креативни центар, 2007 (Београд : Графипроф ). 
- 63 стр. : илустр. ; 24 cm + Конфликти и шта са њима ([1] 
пресавијен лист). - (Приручници / [Креативни центар] ; књ. 3)  
 
Тираж 3000. 
 
ISBN 978-86-7781-516-5 
1. Маринковић, Љиљана - Аутор -    
1) Понашање - Ученици основних школа - Приручници 
 
NIBIS ID : 59514 

Signatura: D 159.923.5-057.874(035) 

 
 

 
 

 

Претражуј сличан наслов 

/ Кључна реч 

* Понашање 

* Адолесценти 

* Конфликти 

 

 
Упознај УДК број 

159.923.5 – Социјализација личности 
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НАСЛОВ  Одбрана и војевање                            

АУТОР  Марко Поповић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Едиција издавачке куће Креативни центар „Овако се 
живело“ објашњава како се војевало/ратовало у средњем веку: како 
је била организована средњовековна војска, шта су баштиници, 
пронијари, крајишници, властеоска војска, најамници, како је 
изгледала опрема и оружје ратника, 
где су била најважнија утврђења, 
како су опседани и брањени утврђени 
градови, како је вођења косовска 
битка. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис      
355(497.11)``11/15``(02.053.2.025.2) 
 
ПОПОВИЋ, Марко 
     Одбрана и војевање / Марко Поповић ; [илустратор 
Мирољуб Милутиновић Брада]. - Београд : Креативни 
центар, 2008 (Београд : Публикум ). - 32 стр. : илустр. ; 24 
cm. - (Библиотека Овако се живело / [Креативни центар]. 
Средњи век)  
 
Тираж 3000. - Хронолошка таблица: стр. [33]. - Регистар. 
 
ISBN 978-86-7781-605-6(брош.) 
1) Војска - Србија - 12-16в. 
 
NIBIS ID : 108588  
 
Signatura: D 355(497.11)``11/15``(02.053.2.025.2) 
 
 

 
 

 

Претражуј сличан наслов 

/ Кључна реч 

* Србија, средњи век 

* Вештина 
војевања/ратовања  

 

 
Упознај УДК број 

355 – Војна вештина уопште 
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НАСЛОВ  Приче о времену и клими          

АУТОР  Михаило Б. Поповић 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле  

УЗРАСТ  12- 

О КЊИЗИ-  На стручној основи постављено, али 
једноставано и јасано презентовано, у књизи се  
разматрају разна питања о времену и клими, али и друге области људских знања и 
активности које су на неки начин повезане с метеорологијом. Ово занимљиво штиво 
намењено је ученицима, 
наставницима, студентима, 
љубитељима природе, еколозима и 
свима онима који желе да сазнају 
више о клими у прошлости и 
садашњости, метеоролошким 
појмовима и појавама. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис      
551.5(02.062) 
 
ПОПОВИЋ, Михаило Б. 
     Приче о времену и клими : занимљивости из 
метеорологије / Михаило Б. Поповић. - Београд : 
Хидрометеоролошки завод, 2007 (Београд : Прес експрес ). - 
323 стр. : илустр. ; 25 cm 
 
Тираж 1000. - Белешка о аутору: стр. 323. - Библиографија: 
стр. 318-321. 
 
ISBN 978-86-80851-08-2 (karton) 
1) Метеорологија (популарна наука) 
2) Климатологија (популарна наука) 
 
NIBIS ID : 82229  

Signatura: D 551.5(02.062) 

 
 

 
 

 

Претражуј сличан наслов 

/ Кључна реч 

* Метеорологија 

* Климатологија 

 

 Упознај УДК број 

551.5 – Метеорологија. Климатологија 
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НАСЛОВ  Примарна интерактивна школска енциклопедија 1  
 
АУТОР  Група аутора 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину  

УЗРАСТ  9-15 
                                        

О КЊИЗИ-  Енциклопедија намењена ученицима током целокупног 
њиховог школовања. Богато илустрована, одликује се јасним 
излагањем, које уз вежбе, питалице и квизове на CD-у, помаже деци да 
открију нове хоризонте знања, али и да продубе градиво научено у школи. Такође, учи децу 
да користе и стичу знања из књига, а не само с интернета.  
 
САЗНАЈ. . .  ПРЕТРАЖУЈ. . .  
 

Библиографски опис      
0/9(031.057.874) 
      
      PRIMARNA interaktivna školska enciklopedija . [Knj. 1] / 
[glavni i odgovorni urednik Aleksandar Jerkov ; prevod Ljiljana 
Čavoški Subašić, Danijela Pejčić]. - Beograd : Mono i Manjana, 
2009 (Beograd : Knjiga komerc ). - 354 str. : ilustr. ; 26 cm 
 
Prevod dela: Primaria Activa Enciclopedia Escolar. - Tiraž 
1500. 
 
ISBN 978-86-7804-218-8(karton) 
1) Енциклопедије за децу 
 
NIBIS ID : 110313  
 
Signatura: D 0/9(031.057.874) 
 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Упознај УДК број 

0/9 -  Све УДК групе, 
референсна дела, опште 
енциклопедије 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Опште енциклопедијe 

*Опште енциклопедије за 
децу 

*Лексикони 



116 
 

НАСЛОВ  Примарна интерактивна школска енциклопедија 2 
 
АУТОР  Група аутора 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину  

УЗРАСТ  9-15 
                                        

О КЊИЗИ-  Енциклопедија намењена ученицима током целокупног 
њиховог школовања. Богато илустрована, одликује се јасним 
излагањем, које уз вежбе, питалице и квизове на CD-у, помаже деци да 
открију нове хоризонте знања, али и да продубе градиво научено у школи. Такође, учи децу 
да користе и стичу знања из књига, а не само с интернета. У другој књизи су обрађене 
области: ботаника, зоологија, земље света, народи  и културе, привреда и друштво, превоз 
и комуникација, физика. 
 
САЗНАЈ. . .  ПРЕТРАЖУЈ. . .  
 

Библиографски опис      
0/9(031.057.874) 
 
       PRIMARNA interaktivna školska enciklopedija . [Knj. 2] / 
[glavni i odgovorni urednik Aleksandar Jerkov  ; Danijela Pejčić]. 
- Beograd : Mono i Manjana, 2009 (Beograd : Knjiga komerc ). - 
Str. 355-714 : ilustr. ; 26 cm 
 
Prevod dela: Primaria Activa Enciclopedia Escolar. - Tiraž 1500. 
 
ISBN 978-86-7804-219-5(karton) 
1) Енциклопедије за децу 
 
NIBIS ID : 110599  
 
Signatura: D 0/9(031.057.874) 
 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Упознај УДК број 

0/9 - Све УДК групе, референсна 
дела, опште енциклопедије 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Опште енциклопедијe 

*Опште енциклопедије за 
децу 

*Лексикони 
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НАСЛОВ  Примарна интерактивна школска енциклопедија 3 
 
АУТОР  Група аутора 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину  

УЗРАСТ  9-15 
                                        

О КЊИЗИ-  Енциклопедија намењена ученицима током целокупног 
њиховог школовања. Богато илустрована, одликује се јасним 
излагањем, које уз вежбе, питалице и квизове на CD-у, помаже деци 
да открију нове хоризонте знања, али и да продубе градиво научено у школи. Такође, учи 
децу да користе и стичу знања из књига, а не само с интернета. У трећој књизи су обрађене 
области: хемија, рачунарство, интернет, технологија, дизајн, историја,... 
 
САЗНАЈ. . .  ПРЕТРАЖУЈ. . .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис      
0/9(031.057.874) 
 
       PRIMARNA interaktivna školska enciklopedija . [Knj. 3] / 
[glavni i odgovorni urednik Aleksandar Jerkov  ; Danijela Pejčić; 
prevod Ljiljana  Čavoški Subašić ]. - Beograd : Mono i Manjana, 
2009 (Beograd : Knjiga komerc ). - Str. 716-1068 : ilustr. ; 26 
cm 
 
Prevod dela: Primaria Activa Enciclopedia Escolar. - Tiraž 
1500. - Zastave sveta: str. 1067-1068. - Rečnik: str. 1069-1072. 
- Registar. 
 
ISBN 978-86-7804-220-1(karton) 
 
1) Енциклопедије за децу 
 
NIBIS ID : 110600  
 
Signatura: D 0/9(031.057.874) 
 
 

Упознај УДК број 

0/9 -  Све УДК групе, 
референсна дела, опште 
енциклопедије 

Претражуј сличан наслов 

/ Кључна реч 

*Опште енциклопедијe 

*Опште енциклопедије за 
децу 

*Лексикони 
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НАСЛОВ  Хокус покус                            

АУТОР  Душко Пролушић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Књига о мађионичарским вештинама и 
триковима који откривају начин рада мађионичара и 
њихове тајне. Приручник је састављен и илустрован тако да  се сваки трик може  лако 
научити уз мало добре воље и труда. 
Трикови су детаљно описани, уз сликовна 
објашњења. Научите трикове: просипање 
кафе у крило, пара која нестаје из 
марамице, карте и трикови с њима... 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Мађионичарски трикови 

* Мађионичарство 

 

 
Упознај УДК број 

793.8 – Научна забава. Мађионичарске 
вештине/трикови. Опсенарство 

Библиографски опис      
793.8(02.053.2) 

ПРОЛУШИЋ, Душко 
        Хокус покус  : постаните мађионичар / Душко 
Пролушић ; илустровао Добросав Боб Живковић. – 
- Београд : Креативни центар, 2008 (Београд : 
Графипроф ). - 72 стр. : илустр. ; 23 cm. - 
(Приручници / [Креативни центар] ; књ. 30) 

Ауторова слика. - Тираж 3000. - О аутору: стр. 71. 
 
ISBN 978-86-7781-295-9 

1) Мађионичарство 
 
NIBIS ID : 75220 

Signatura: D 793.8(02.053.2) 
 

 

 

 

 

http://issuu.com/kreativnicentar/docs/hokus_pokus_1/1
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НАСЛОВ  Хокус покус 2                        

АУТОР  Душко Пролушић  

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Књига о мађионичарским вештинама и 
триковима који откривају начин рада мађионичара и њихове 
тајне. Приручник је састављен и илустрован тако да  се сваки трик може  лако научити уз 
мало добре воље и труда. Трикови су 
детаљно описани, уз сликовна 
објашњења. Научите трикове: чаша 
која лебди, исцепана новчаница - а 
цела, магичну математику - погодите 
број, карту у шпилу. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Мађионичарски трикови 

* Мађионичарство 

 

 Упознај УДК број 

793.8 – Научна забава. 
Мађионичарске 
вештине/трикови. Опсенарство 

   Библиографски опис      

 

793.8(02.053.2) 
 
ПРОЛУШИЋ, Душко 
     Хокус покус 2 : постаните мађионичар / Душко 
Пролушић ; [илустровао Саша Михајловић]. - 3. 
изд. - Београд : Креативни центар, 2008 (Београд 
: Графипроф ). - 63 стр. : илустр. ; 23 cm. - 
(Приручници / [Креативни центар] ; књ. 37)  
 
Тираж 3000. 
 
ISBN 978-86-7781-274-4 

1) Мађионичарство 
 
NIBIS ID : 110849 

Signatura: D 793.8(02.053.2) 
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НАСЛОВ  Хокус покус 3                    

АУТОР  Душко Пролушић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Књига о мађионичарским вештинама и триковима 
који откривају начин рада мађионичара и њихове тајне. 
Приручник је састављен и илустрован тако да  се сваки трик може  
лако научити уз мало добре воље и 
труда. Трикови су детаљно описани, уз 
сликовна објашњења. Научите трикове с 
балонима, шибицама, новчићима, 
канапом, картамам (шибица која се сама 
отвара, нестанак металног новчића, 
погоди  шта је написано и сл.). 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Мађионичарски трикови 

* Мађионичарство 

 

 
Упознај УДК број 

793.8 – Научна забава. Мађионичарске 
вештине/трикови. Опсенарство 

   Библиографски опис      

 

793.8(02.053.2) 
 
ПРОЛУШИЋ, Душко 
     Хокус покус 3 : постаните мађионичар / Душко 
Пролушић ; [илустровао Саша Михајловић]. - 2. 
изд. - Београд : Креативни центар, 2009 (Београд 
: Графипроф ). - 67 стр. : илустр. ; 23 cm. - 
(Приручници / [Креативни центар] ; књ. 41)  
 
Ауторова слика. - Тираж 3000. - О аутору: стр. 65. 
 
ISBN 978-86-7781-566-0 

 
1) Мађионичарство 

NIBIS ID : 110851 
 
Signatura: D 793.8(02.053.2) 
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НАСЛОВ  Енциклопедија лоших ђака                          

АУТОР  Жан-Бернар Пуј, Серж Блок 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Књига која из посебног угла портретише 
личности који су облежили светску историју, књижевност, 
науку, уметност, упркос својим лошим почецима. Упознајемо 
их  кроз приче о њиховој необичној, 
необузданој младости. Па, и ако многи 
нису очекивали велике успехе од њих 
они су постали:  Џарлс Дарвин, 
Александар Дима, Алберт Ајнштајн, 
Оноре де Балзак, Наполеон Бонапарта,  
Чарли Чаплин, Жан Кокто, Џон Ленон ... 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Познате личности 

* Биографије познатих 
личности 

 

 

Упознај УДК број 

929 – Појединачне биографије. 
Збирне биографије 

Библиографски опис      
929(100)(031.053.2) 
 
ПУЈ, Жан-Бернар 
     Enciklopedija loših đaka, buntovnika i ostalih 
genijalaca / Žan Bernar Puj i Serž Blok ; prema ideji i 
pod rukovodstvom An Blanšar ; [prevela s francuskog 
Nadežda Đurović]. - Beograd : Kreativni centar, 2008 
(Malezija ). - 123 str. : ilustr. ; 28 cm 
 
Првод дела: L`ecyclopedie des cancres, des rebelles 
et autres genies / Jean Bernard Pouy, Serge Bloch, 
Anne Blanchard. - Slike autora. - Tiraž 2000. - Autori: 
str. [126]. - Bibliografija: str. 116-119. - Registar. 
 
ISBN 978-86-7781-604-9(karton) 
 
1. Блок, Серж - Аутор -    
1) Познате личности - Енциклопедије за децу 
 
Signatura: D 929(100)(031.053.2) 
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  НАСЛОВ  Развојна мапа                          

  АУТОР  Група аутора 

  ОБЛАСТ  Књиге за одрасле/родитељи 

  УЗРАСТ   

О КЊИЗИ-  Корисна књига намењена «новопеченим» 
родитељима . Ова мапа даје оквире за организовање активности 
деце, јер сазнајете шта можете очекивати од детата  и чиме га 
можете оптеретити у разним равојним 
добима. Помаже у решавању практичних 
проблема, као што су шта дете 
одређеног узраста може да чини, како 
организовати средину за децу одређеног 
узраста и сл. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Р 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Развојна психологија 

* Дечја психологија 

* Понашање деце 
предшколског узраста 

 
Упознај УДК број 

159.922.7 – Дечја психологија 

Библиографски опис      
159.922.7-053.4 
 
     РАЗВОЈНА мапа : преглед основних прекретница у 
менталном развоју деце од рођења до 6-7 година / Иван 
Ивић, Јадранка Новак, Никола Атанацковић и Мирјана 
Ашковић ; [илустрације Неда Докић]. - 3. изд. - Београд : 
Креативни центар, 2008 (Београд : Графипроф ). - [24] стр. : 
илустр. ; 22 cm 
 
Тираж 3000. 
 
ISBN 978-86-7781-066-5 
1. Ивић, Иван - Аутор -   2. Атанацковић, Никола - Аутор -
   3. Ашковић, Мирјана - Аутор -   4. Новак, Јадранка - Аутор 
-    
1) Предшколска деца - Психички развој 

Signatura: D 159.922.7-053.4 

 

 

 

http://www.kameleon.rs/photos/products/5/21435/thumbnails/500x500/Razvojna-mapa-1.jpg
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НАСЛОВ  Џепни родитељ                          

АУТОР  Гејл Рајклин,  Керолајн Винклер 

ОБЛАСТ  Књиге за одрасле/родитељи/васпитачи 

УЗРАСТ   

О КЊИЗИ-  Приручник намењен родитељима који имају 
децу узраста од две до пет година. 
Кад подижете дете, нарочито прво, 
намеће се безброј питања везаних 
за одгој детета. За нека се 
испостави да су неважна, али нека, 
наизглед, остају без одговора. 
Овај поуздан и брижљиво написан 
водич за родитеље, као и за 
стручњаке који раде с малом 
децим и брину о њима, у својим 
саветима спаја безусловну љубав и 
чврсте границе, као најбољи начин 
за решавање недоумица у вези с 
васпитањем мале деце. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Дечја психологија 

* Породично васпитање 

 

  Упознај УДК број 

37.018.1 – Васпитање у кући. Домаће                    
васпитање. 159.922.73 – Менталнe 
карактеристике детета 

Библиографски опис      
37.018.1(035) 

 
РАЈКЛИН, Гејл 
     Džepni roditelj : [stotine brzih odgovora] / Gejl Rajklin, 
Kerolajn Vinkler. - 2. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2007 
(Beograd : Grafiprof ). - X, 363 str. ; 20 cm. - (Edicija Dobar 
roditelj / Kreativni centar)  
 
Prevod dela: The Pocket Parent / Gail Reichlin & Caroline 
Winkler. - Tiraž 3000. - Str. IX-X: Uvod / Barton L. Vajt. - 
Registar. 
 
ISBN 978-86-7781-499-1(broš.) 
1. Винклер, Керолајн - Аутор -    
1) Родитељство - Приручници 
2) Родитељи - Деца - Приручници 
3) Породично васпитање - Приручници 
 
159.922.73(035) 

NIBIS ID : 110752 

Signatura: D 37.018.1(035) 
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НАСЛОВ  Јулије Цезар                          

АУТОР  Сузане Ребшер 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

УЗРАСТ  10-15 

О КЊИЗИ-  Велики римски државник и војсковођа 
Јулије Цезар, познат је, поред осталог, и по чувеној 
сентенци «Коцка је бачена» која је даље одредила судбину 
Римске републике. Књига бројних 
илустрација, приближава нам ову велику 
личност и упознаје нас са ставарањем 
римског царства, легендама о 
Јулијевцима, Цезаровим васпитањем, 
образовањем, политичким успоном, 
грађанским ратом, везом са Клеопатром, 
и на крају његовим убиством-атентатом. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Јулије Цезар 

* Римски владари 

* Стари Рим 

 

Упознај УДК број 

929 – Појединачне биографије. Збирне 
биографије 

355 – Војна вештина уопште 

Библиографски опис      
929:355 Јулије Цезар (02.053.2) 
 
РЕБШЕР, Зузане 
     Julije Cezar / Zuzane Rebšer ; sa nemačkog 
prevela Irena Lea Janković. - Beograd : Laguna, 2009 
(Bindlach : Loewe ). - [31] str. : ilustr. ; 30 cm 
 
Prevod dela: Julius Casare / Susanne Rebscher. - 
Tiraž 3000. - Prilozi i ilustr. na preklop, kao i u 
kovertama, zalepljeni uz tekst i na unutr. str. prednjeg i 
zadnjeg kor. lista. 
 
ISBN 978-86-521-0103-0(karton) 
 
NIBIS ID : 110470  

Signatura: D 929:355 Јулије Цезар (02.053.2) 

 

 

 

http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=1099
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НАСЛОВ  Како да стекнеш самопоуздање                          

АУТОР  Емануел Ригон, Силви Босије 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину 

УЗРАСТ  12-15 

О КЊИЗИ-  Период адолесценције препун је недоумица и 
сумњи у себе. Имаш утисак да си најружнији, најглупљи, нико те 
не воли и сви су бољи од тебе. Ти си 
лузер, велики-мали, све једно. У 
свакодневним ситуацијама недостаје ти 
самопоуздање. У овој књизи наћи ћеш 
добре савете о томе како да се боље 
осећаш у сопственом телу, како да лакше 
комуницираш с другима и како да 
стекнеш храброст у друштву. Схватићеш 
да се способности не мере само 
постигнутим резултатима, да си много 
симпатичнији с осмехом на лицу, да не 
посустајеш чак и када критике пљуште и 
да свакако треба дати све од себе. 
Научићеш да с позитивне стране 
посматраш себе и живот. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Адолесценти 

* Самопоуздање 

 

Упознај УДК број 

159.922.7 – Дечја психологија 

17.023.32 – Друштена група. Породица. 
Родбина. Племе... 

Библиографски опис      
159.922.7:17.023.32 
 
РИГОН, Емануел 
     Како да стекнеш самопоуздање / Емануел Ригон 
и Силви Босије ; [превела с француског Гордана 
Бреберина ; илустровао Анри Фелнер]. - Београд : 
Креативни центар, 2008 (Београд : Публикум ). - 
158 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Едиција Мала 
психологија / Креативни центар)  
 
Превод дела: Comment survivre quand on se trouve 
nul / Emmanuelle Rigon & Sylvie Baussier. - Тираж 
3000. 
 
ISBN 978-86-7781-648-3(брош.) 
1. Босије, Силви - Аутор -    
1) Самопоуздање - Деца 
 
159.947.3-053.2 
 
NIBIS ID : 110842 

Signatura: D 159.922.7:17.023.32 
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НАСЛОВ  С децом око света 1                           

АУТОР  Татјана Родић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  6-10 

О КЊИЗИ-  Књига је настала  на основу мултикултуралног 
програма „Руке око света“. С овом књигом крећете на 
путовање кроз  двадесет две земље (Велика Британија, Гана, 
Јапан, Мексико, Канада, Француска, Шпанија...), на коме  се 
упознајете с различитим народима, 
културама и обичајима. План 
путовања можете правити сами. Дати 
су основни подаци о географским, 
природним, друштвеним и културним 
одликама  и вредностима земаља које 
су представљене , а садржи и 
предлоге за различите игре и 
активности. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Земље света 

* Регионална географија 

 

 

Упознај УДК број 

913 – Регионална географије 
уопште 

   Библиографски опис      

 

913(4/9)(031.053.2) 
 
РОДИЋ, Татјана 
     С децом око света . Део 1 / Татјана Родић ; 
илустровао Душан Павлић. - 9. изд. - Београд : 
Креативни центар, 2008 (Београд : Графипроф ). - 79 
стр. : илустр. ; 29 cm 
 
Тираж 3000. - Стр. 2: Увод / Тинде Ковач-Церовић. - 
Библиографија: стр. [80]. 
 
ISBN 978-86-7781-334-5(брош.) 
 
NIBIS ID : 110829  

Signatura: D 913(4/9)(031.053.2) 
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 НАСЛОВ  С децом око света 2    

АУТОР  Татјана Родић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Књига је настала  на основу мултикултуралног 
програма „Руке око света“. С овом књигом крећете на путовање 
кроз  двадесет земљаља  (Аустрија, Чешка, Пољска, Мађарска, 
Бугарска, Швајцарска, Белгија, Данска, Португалија, Нови Зеланд, 
Кореја, Индонезија, Иран, 
Турска...), на коме  се 
упознајете с различитим 
народима, културама и 
обичајима. План путовања 
можете правити сами. Дати су 
основни подаци о 
географским, природним, 
друштвеним и културним 
одликама  и вредностима 
земаља које су представљене, 
а садржи и предлоге за 
различите игре и активности. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Земље света 

 * Регионална географија 

 

 

 

Упознај УДК број 

913 – Регионална географије 
уопште 

Библиографски опис      
  913(4/9)(031.053.2) 
 
РОДИЋ, Татјана 
     С децом око света . Део 2 / Татјана Родић ; илустровао 
Душан Павлић. - 3. изд. - Београд : Креативни центар, 2009 
(Београд : Графипроф ). - 111 стр. : илустр. ; 29 cm 
 
Тираж 3000. - Библиографија: стр. 109. 
 
ISBN 978-86-7781-390-1(брош.) 
 
NIBIS ID : 110831  

Signatura: D 913(4/9)(031.053.2) 
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НАСЛОВ  Како се рађају деца                          

АУТОР  Ањес Розентил 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Књига , урађена као стрип, намењена млађим 
основцима, али и њиховим родитељима, која о рађању 
новог бића говори једноставно и јасно и с пуно нежности и 
топлине истиче љубав из које 
настаје нови живот. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Рађање деце 

* Сексуално образовање 

 

 

Упознај УДК број 

613.88 - Полна хигијена. Сексуално образовање. 
Сексуални живот 

Библиографски опис      
613.88(035.053.2) 
 
РОЗЕНТИЛ, Ањес 
     Како се рађају деца / [текст и илустрације] Ањес 
Розентил ; [превод с француског Надежда Ђуровић]. - 
Београд : Креативни центар, 2009 (Београд : Публикум ). - 
[42] стр. : илустр. ; 27 cm 
 
Превод дела: La Naissance / Agnes Rosenstiehl. - Тираж 
2000. 
 
ISBN 978-86-7781-681-0(картон) 
 
NIBIS ID : 110819  

Signatura: D 613.88(035.053.2) 
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НАСЛОВ  Кланови,  лажањаци и остали безвезањаци                          

АУТОР  Тревор Ромен 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину 

УЗРАСТ  12-15 

О КЊИЗИ-  Кланова је одувек било, али теби због тога није 
лакше. Они су груби и «ужасни» према теби, ако ниси део клана, а 
ако си с њима онда мораш да 
поштујеш њихова правила. Ова књига 
те упознеје с тим шта је клан, како 
препознати фолиранте и преваранте, 
а како праве другове. Показаће ти 
«цаке» како да изађеш на крај с 
калновима, али и мале трикове уз 
које се постаје омиљен у друштву.  

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Социјализација 

* Пријатељство 

 

 
Упознај УДК број 

159.923.5 – Социјализација личности 

177.63 - Пријатељство 

Библиографски опис      
159.923.5-053.2(035) 
 
РОМЕН, Тревор 
     Кланови, лажњаци и остали безвезњаци / Тревор 
Ромен ; [превео с енглеског Иван Филиповић ; 
илустрације Никола Витковић]. - Београд : Креативни 
центар, 2007 (Београд : Графипроф ). - 126 стр. : 
илустр. ; 20 cm. - (Едиција Мала психологија)  
 
Превод дела: Cliques, Phonies & Other Baloney / Trevor 
Romain. - Тираж 3000. - О писцу: стр. 126. 
 
ISBN 978-86-7781-565-3(брош.) 
1) Деца - Социјализација - Приручници 
2) Пријатељство - Деца - Приручници 
 
177.63-053.2(035) 
 
NIBIS ID : 82387 

Signatura: D 159.923.5-053.2(035) 
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  НАСЛОВ  Грабљивци                          

  АУТОР  Џон Сајденстикер, Сузан Лампкин 

  ОБЛАСТ  Књиге за децу 

  УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Свет дивљих животиња, грабљивица, дочаран је 
врхунским 3D илустрацијама, а најновије информације 
везане за живот објашњавају како шкорпија осети наредни 
оброк, колико се животињских врста 
храни једном ловином и сл.  
 
. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

С 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Дивље животиње 

* Грабљивице 

 

 

Упознај УДК број 

591.531.2 – Месождери. Грабљивци 

Библиографски опис      
591.531.2(02.053.2) 
 
САЈДЕНСТИКЕР, Џон 
     Grabljivci / Džon Sajdenstiker i Suzan Lampkin ; [prevod 
Dijana Radinović]. - Beograd : Laguna, 2009 (Kina ). - 64 
str. : ilustr. ; 27 cm. - (Upoznaj / Laguna)  
 
Prevod dela: Predators / John Seidensticker and Susan 
Lumpkin. - Tiraž 3000. - Rečnik: str. 62-63. - Registar. 
 
ISBN 978-86-521-0129-0(karton) 
1. Лампкин, Сузан - Аутор -    
1) Животиње - Књиге за децу 
2) Месождери - Књиге за децу 
 
NIBIS ID : 111107  

Signatura: D 591.531.2(02.053.2) 
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НАСЛОВ  Сви смо рођени слободни                          

АУТОР  Група аутора 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Сви смо рођени једнаки, с једнаким правима. Књига је 
објављена поводом шездесетогодишњице потписивања Универзалне 
декларације о људским правима. Слобода, мир и правда у свету граде 
се на овим принципима, јер су то права која никоме , ма где живео, 
шта год радио, коју год боју коже 
имао нико не може одузети. 
Намењена деци, да се од малена уче 
равноправности и поштовању разлика. 
Књигу су илустровали међународно 
признати уметници. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Људска права 

* Правда 

 

 

 

Упознај УДК број 

341.231.14 – Људска права 

 

 Библиографски опис      
341.231.14(02.053.2) 
 
     СВИ смо рођени слободни : Универзална 
декларација о људским правима у сликама / 
[илустровали Џон Бурнингем... [и др.] ; превео са 
енглеског Драган Џаковић ; аутори предговора Дејвид 
Тенант и Џон Бојн]. - Београд : Јасен, 2008 (Београд : 
Донат граф ). - [68] стр. : илустр. ; 29 cm. - (Библиотека 
Џиновско срце / [Јасен])  
 
Превод дела: We are all Born Free. - Тираж 1000. - 
Предговор: стр. [4-5]. - А сад упознајте уметнике: стр. 
[65-67]. 
 
ISBN 978-86-85337-48-2(картон с омотом) 
 
NIBIS ID : 108040  
 
 

Signatura: D 341.231.14(02.053.2) 

 

 

http://issuu.com/ikjasen/docs/svi_smo_rodjeni_slobodni
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НАСЛОВ  Чудеса електрицитета                          

АУТОР  Томислав Сенћански 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину 

УЗРАСТ  10-15 

О КЊИЗИ-  Приручник намењен деци која желе да сазнају 
више о природним појавама везаним за електрицитет. Разумљивим начином писана, 
једноставано, објашњава шта је и како настаје електрицитет, даје преглед најстаријих 
сазнања о овој природној појави, али упућије и на, до сада, научницима још увек 
необјашњиве феномене у 
природи.   
. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Електрицитет 

* Магнетизам 

* Електромагнетизам 

 

 

Упознај УДК број 

537 – Електрицитет. Магнетизам 

 Библиографски опис      
537(02.053.2) 
 
СЕНЋАНСКИ, Томислав 
     Чудеса електрицитета / [Томислав Сенћански] ; 
илустровали Милан Павловић и Јован Укропина. - Београд : 
Креативни центар, 2007 (Београд : Графипроф ). - 101 стр. : 
илустр. ; 24 cm 
 
Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 2000. - Речник 
мање познатих речи и израза: стр. 100-101. 
 
ISBN 978-86-7781-552-3 (broš.) 
1) Електрицитет (популарна наука) 
 
NIBIS ID : 82367  

Signatura: D 537(02.053.2) 
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НАСЛОВ  1 01  херој светске историје                          

АУТОР  Сајмон Сибаг Монтефјоре,  Ден Џонсон,  Клодија Рентон 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле 

УЗРАСТ  12- 

О КЊИЗИ-  Врлине херојства су храброст, трпељивост и 
несебичност. Хероизам подразумева спремност да се преузме 
ризик, заштите слабији, одбрани слобода. Савременом добу недостају прави хероји. 
Написана да забави и инспирише, она 
у исту раван ставља и светски познате 
владаре, уметнике, али и обичне, 
непознате људе различитих вера и 
нација који су својим храбрим, 
хуманим делима оставили неизбрисив 
траг у аналима људских достигнућа. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Знамените личности 

* Биографије 

 

 

Упознај УДК број 

929 - Појединачне биографије. 
Збирне биографије 

Библиографски опис 
929(100)     
 
СИБАГ Монтефјоре, Сајмон 
     [Sto jedan] 
     101 heroj svetske istorije / Sajmon Sibag Montefjore sa 
Denom Džonsonom i Klodijom Renton ; preveo Dejan 
Ćirić. - Beograd : Laguna, 2009 (Subotica : Rotografika ). - 
320 str. : ilustr. ; 31 cm 
 
Prevod dela: 101 World Heroes / Simon Sebag 
Montefiore. - Autorova slika. - [O autoru]: str. 7. - Registar. 
 
ISBN 978-86-7436-960-9 
1. Џонс, Ден - Аутор -   2. Рентон, Клодија - Аутор -    
1) Знамените личности - У свету - Биографије 
 
NIBIS ID : 101570  

Signatura: D 929(100) 
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НАСЛОВ  Прича о летењу                                 

АУТОР  Лесли Симс 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  7-9 

О КЊИЗИ-  Књига о летењу прилагођена је стилом писања 
млађим читаоцима. За ону децу која маштају о томе да једног 
дана полете, ова књига прича причу о томе како су људи током 

хиљада година проналазили разне 
начине да освоје свет неба. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Аеронаутика 

* Ваздушни саобраћај 

 

 

Упознај УДК број 

629.7 – Техника ваздушног и просторног транспорта. 
Аеронаутика. Космичка техника 

Библиографски опис 
629.7(02.053.2) 
 
СИМС, Лесли 
     Прича о летењу / Лесли Симс ; илустровао Стивен Картрајт ; 
превео Никола Пајванчић. - Београд : Лагуна, 2007 (Суботица : 
Ротографика ). - 67 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Корак по 
корак : корак 2 / Лагуна. коло 2) (Мала Лагуна)  
 
Превод дела: The Story of Flaying / Lesley Sims. - Tiraž 1500. 
 
ISBN 978-86-7436-702-5 
1. Картрајт, Стивен - Илустратор -    
1) Аеронаутика (популарна наука) 
2) Ваздушни саобраћај (популарна наука) 
 
NIBIS ID : 104519  

Signatura: D 629.7(02.053.2) 

 

 

 

http://www.laguna.rs/index.php?m=naslov&id=642
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НАСЛОВ  200 начина да победите досаду 

АУТОР  Пол Скот 

ОБЛАСТ  Књиге за децу, омладину, одрасле 

УЗРАСТ  7- 

О КЊИЗИ-  Колико пута су нам деца рекла да им је 
досадно. Ова књига нуди мноштво идеја како да 
креативно и забавно искористите дан  и заједно с 
децом направите колаж од старог 
папира, музички инструмент, поклон 
за пријатеља, кућу страве и још 
много тога. Уз ову књигу ви и ваша 
породица победиће  досаду.  

 
. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Слободно време 

* Организација слободног 
времена 

* Примењена уметност 

 

 
Упознај УДК број 

745.54 - Уметничка обрада хартије.  Израда предмета од 
хартије. Оригами... 

 

Библиографски опис 
745.54(035.53.2) 
 
СКОТ, Пол 
     [Dvesta načina da] 
     200 načina da pobedite dosadu : [knjiga prepuna genijalnih ideja] 
/ Pol Skot ; [sa engleskog prevele Bojana Dodić, Jasmina Bujas-
Dimitrijević]. - Beograd : Mladinska knjiga, 2007 (Banska Bystrica : 
[Tlaciarne] ). - 96 str. : ilustr. ; 29 cm 
 
Prevod dela: 200 Boredom Busters / Paul Scott. - Tiraž 200. - 
Registar. 
 
ISBN 978-86-84213-90-9 (karton) 
 
NIBIS ID : 82432  
Signatura: D 745.54(035.53.2) 
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Н- АСЛОВ  Чудесне трансформације  

АУТОР  Бил Славин,  Џим Славин  

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Књига је намењена свој знатижељној деци која, 
посматрајући свет око себе, желе да сазнају како је нешто настало 
или како се нешто прави. Богато илустрована, стручно, али, на 
деци разумљив и духовит начин, ова књига упознаје децу са 
технологијом стварања предмета око 
нас. Ово је књига за све оне који би 
да сазнају како се прави гитара, 
фудбалска лопта, компакт дискови, 
оловке , књиге, сладолед, желе 
бомбоне, патике, цемент, цигле, 
скупа шездесет девет познатих 
предмета. 
. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Организација науке 

* Технологија израде 

 

 Упознај УДК број 

001.894 – Изуми и проналсци 

Библиографски опис 
001.894(031.053.2) 
 
СЛАВИН, Бил 
     Čudesne transformacije : kako se prave stvari koje nas okružuju / 
napisao Bil Slavin sa Džimom Slavinom ; ilustrovao Bil Slavin ; 
[prevod Goran Skrobonja]. - Beograd : Beli Put, 2007 (Subotica : 
Rotografika ). - 160 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Biblioteka Velika knjiga)  
 
Prevod dela: Transformed, How Everyday Things are Made. - 
Rečnik: str. 158. - Registar. 
 
ISBN 86-86577-08-3 
1. Славин, Џим - Аутор –  

 NIBIS ID : 103501 

Signatura: D 001.894(031.053.2) 
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НАСЛОВ  Спортови                                 

АУТОР  Група аутора 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле 

УЗРАСТ  12- 

О КЊИЗИ-  Енциклопедија за све оне који се интересују за 
спорт, као учесници или гледаоци. Дат је прегелед више од 120 
спортова: од хокеја до скејтборда, од једрења на дасци до 
падобранства, од фудбала до бејзбола. 
Уједно ово је и својеврсна 
енциклопедија историје спортова, 
правила, техника и тактика, спортских 
борилишта и свега онога што прати 
спорт. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Спорт 

* Спортске енциклопедије 

 

 Упознај УДК број 

796/799 – Спорт. Игре. Спортови на води. Јахање и 
вожње. Риболов. Стрељашрво, спортови гађања у мету 

    Библиографски опис 

 

796/799(031) 
 
     SPORTOVI : vizuelna enciklopedija / [autori teksta 
Denis Forni ... [et al.] / ilustratori Jan Bohler ...[et al.] / 
preveli sa engleskog Goran Bogunović ... [et al.]]. - Beograd 
: Kreativni centar, 2007 (Kina ). - XI, 368 str. : ilustr. ; 28 cm 
 
Prevod dela: Sports. - Tiraž 4000. - Registar. 
 
ISBN 978-86-7781-523-3(karton) 
1. Форни, Денис - Аутор -    
1) Спорт - Енциклопедије 
 
NIBIS ID : 110922  

   Signatura: D 796/799(031) 

 

 



138 
 

НАСЛОВ  Свет Харија Потера  

АУТОР  Тира Стауфер 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

УЗРАСТ  12-18 

О КЊИЗИ-  Водич за све поклонике романа о 
Харију Потеру. Из овог водича сазнаћете више о 
историји, митологији, науци и фолклору који су 
нераздвојини део светски 
популарног серијала о овом јунаку, 
као и потпун приказ магичних 
створења која насељавају 
романсирани свет. Затим све чини, 
враџбине и магијске методе 
неопходне да би се преживело у 
фантазмагоричној атмосфери епске 
научне фантастике Харија Потера. 

 
. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Хари Потер 

 

 
Упознај УДК број 

821.111.09 – Енглеска књижевност (студије) 

Библиографски опис 
821.111.09-93-31 Роулинг Џ.К. 
 
СТАУФЕР, Тира 
     Svet Harija Potera / Tira Staufer ; [prevod s engleskog Tatjana 
Milosavljević]. - 1. izd. - Novi Sad : Stylos art, 2008 (Novi Sad : AMB 
grafika ). - 255 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Najbolji priručnici! : kompletan 
vodič / [Stylos art])  
 
Prevod dela: The Complete Idiot`s Guide to the World of Harry Potter 
/ Tere Stouffer. - Tiraž 2000. - Endnote: str. 245-247. - Registar. 
 
ISBN 978-86-7473-397-4 
1) Роулинг, Џоан Кетлин (1965- ) - ``Хари Потер`` 
 
NIBIS ID : 112802 

Signatura:D 821.111.09-93-31 Роулинг Џ.К. 
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НАСЛОВ  Гусарење  

АУТОР  Дугалд А. Стир 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  6-10 

О КЊИЗИ-  Ко није пожелео да буде гусар. Они су 
неустрашиви, немилосрдни, прави пустолови. Уз ову 
књигу, упознаћете се с најважнијим правилима 
гусарског живота и њиховим 
заставама. Открићете мора по којима 
су пловили и пресретали бродове 
који су носили непроцењиво благо и 
с најпознатијим гусарима.   

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Гусари 

* Гусарење 

 

 

Упознај УДК број 

341.362.1 - Гусарење. Ратни плен од пљачке. 
Пиратерија 

Библиографски опис 
341.362.1(02.053.2) 
 
СТИР, Дугалд А. 
     Gusarenje : brodski dnevnik kapetana Vilijama Labera, vrhovnog 
lovca na gusare : Boston, država Masačusets / [Dugald A. Stir ; 
ilustracije Džen Endru, En Ivon Gilbert, Helen Vord ; prevele sa 
engleskog Marija Stajić, Marija Obradović]. - Beograd : Mono i 
Manjana, 2007 (Hong Kong : Leo Paper Products ). - [28] str. : ilustr. 
; 31 cm 
 
Prevod dela: Pirateology. - Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - 
Prilozi i ilustr. na preklop, kao i u kovertama, zalepljeni uz tekst i na 
oba spojna lista. - Tiraž 3000. 
 
ISBN 978-86-7804-092-4(karton) 
1) Гусари 
 
821.111-93-3 
 
NIBIS ID : 82961 

Signatura: 341.362.1(02.053.2) 

 
 

 

 

 

 



140 
 

НАСЛОВ  Како бити истраживач  

АУТОР  Дугалд А. Стир 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Живот истраживача пун је узбуђења, опасности и 
авантуре. Истраживач мора бити храбар, одлучан, вешт и веома 
вредан, како би открио тајне мумија, пирамида, истражио 
мистериозне гробнице и сл. Али, у 
авантуру се не креће без опрема и 
одређених знања и вештина који су 
неопходни за истраживање далеких 
ледених пространстава, удаљених 
океана, тајанствених дубина мора, 
непрегледних прашума, опасних 
пустиња... Ова књига подучава о томе 
како постати истраживач. Кроз 
тродимензионалне фигуре, књижице, 
писма, прозорчиће, истраживачку 
игру, учимо које је предзнање 
потребно, како би се безбедно 
упустили у особену авантуру. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / Кључна 
реч 

*Истраживање 

*Истраживаштво 

 

Библиографски опис 
001.92(02.053.2) 
 
СТИР, Дугалд А. 
     Kako biti istraživač : vodič za avanturistu / napisao ser Henri 
Hardkasl ; [ilustratori Milivoj Ćeran, Nik Hardkasl, Alester Grejem ; 
prevod Mirko Bižić]. - Beograd : Mono i Manjana, 2008 (Tajland ). - 
[28] str. : ilustr ; 16x16 cm 
 
Prevod dela: How To Be a Exporer. - Ser Henri Hardkasl je 
pseudonim Dugalda A Steera. - Tiraž 3000. - Prilozi i ilustr. na 
preklop, trodimenzionalni i u kovertama zalepljeni uz tekst. 
 
ISBN 978-86-7804-121-1(karton ) 
 
NIBIS ID : 108802 
 
Signatura: D 001.92(02.053.2) 
 
 

 

 

 

 

Упознај УДК број 

001.92 – Популаризација 
науке 
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НАСЛОВ  Ваздушни змајеви                    

АУТОР  Александар Д. Стојановић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу, омладину и одрасле 

УЗРАСТ  6- 

О КЊИЗИ-  Да ли постоји нешто лепше од пуштања змајева 
на ливади или обали. У овој књизи древна кинеска искуства од 
пре више стотина година и најсавременија знања су обједињена,те млади или млади 
духом, могу да савладају основе 
технике летења, аеродинамике, 
метеорологије, технологије 
материјала и низ др. научних 
дисциплина. Ваздушни змајеви су 
обично први контакт с летењем, те је 
прилика да млади, трчећи за змајем 
осете радост и слободу летења.  

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Ваздухопловно моделарство 

*Пуштање змајева 

Упознај УДК број 

689 – Аматерски ручни радови. Аматерско бављење 
техником 

 629.7 – Техника ваздушног и просторног транспорта 

Библиографски опис 
689:629.7(035) 

СТОЈАНОВИЋ, Александар Д. 
     Ваздушни змајеви : вратите се змајевима : нека змајеви лете, 
над сваким селом, над сваким градом / Александар Д. 
Стојановић ; [све графичке приказе урадио аутор књиге 
Александар Стојановић]. - Ниш : Медивест, 2007 (Ниш : 
Медивест ). - 494 стр. : илустр. ; 25 cm 
 
Тираж 500. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и 
белешка о њему. - Стр. 3: Предговор / Срђан Д. Пелагић. - 
Библиографија: стр. 487. 
 
ISBN 978-86-909881-1-2 
1) Ваздухопловно моделарство - Приручници 
 
796.156 
 
NIBIS ID : 82202  

Signatura: D 689:629.7(035) 
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НАСЛОВ  Еколошке занимације                    

АУТОР  Дејвид Т. Сузуки,Кети Вандерлинден 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

УЗРАСТ  10-15 

О КЊИЗИ-  Најбољи начин да научите нашто о свету који 
вас окружује јесте да га непосредно доживите. Забавни 
експерименти, занимљиве радионице и игре, по систему 
«смути па проспи», намењени су 
деци школског узраста. Они вас воде 
у авантуру у којој ћете видитети и 
доживитети свет на другачији начин, 
тако да остварите везу с природом и 
подсетити да сте и сами део ње. Свет 
треба чувати и учинитим га бољим 
местом за живот. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Екологија 

*Заштита животне средине 

 

 Упознај УДК број 

502/504 – Наука о животној средини. Изучавање 
и чување природе 

Библиографски опис 
502/504(02.053.2) 
 
СУЗУКИ, Дејвид Т. 
     Еколошке занимације : експерименти и радионице за школу у 
природи, кућу и школу / Дејвид Сузуки, Кети Вандерлинден ; 
[превела Весна Одановић-Капуран ; илустровала Џејн Кјурису]. - 
Београд : Одисеја, 2008 (Београд : Зухра ). - 119 стр. : илустр. ; 
28 cm. - (Библиотека Мој свет / Одисеја, Београд)  
 
Превод дела: Eco-fun / David Suzuki and Kathy Vanderlinden. - 
Тираж 800. - Речник: стр. 116-118. - О писцу: стр. 119. 
 
ISBN 978-86-7720-045-9(брош.) 
1. Вандерлинден, Кети - Аутор -    
1) Животна средина - Заштита - Популарна наука 
 
NIBIS ID : 108594  

Signatura: D 502/504(02.053.2) 
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  НАСЛОВ  Е. истражи Земља  

  АУТОР  Мет Тарнер 

  ОБЛАСТ  Књиге за децу 

  УЗРАСТ  7-12 

О КЊИЗИ-  Јединствен и занимљив спој књиге и 
адреса безбедних Веб-сајтова, креиран у сарадњи с 
највећим светским претраживачем Google-ом. У овој 
књизи упозанајемо се с планетом Земљом. Ова 
целовита прича о нашој планети 
почиње од њене ужарене утробе, а 
заврашава се представљањем 
спољашњег омотача-атмосфере. А, 
између се налази још много 
занимљивости и узбудљивих 
информација о Земљи. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар  

Т  

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Планета  Земља 

* Структура планете Земље 

 

 Упознај УДК број 

551.1/.4 – Општа геологија  

004.738.1 - Сајтови 

 

Библиографски опис 
551.1/.4:004.783.1(02.053.2) 
 
ТАРНЕР, Мет 
     e. istraži Zemlja / napisao Met Tarner ; [ilustracije Mark Longvort, 
Endrju Ker, Robert Hanter ; prevela s engleskog Suzana Janković]. - 
Beograd : Mladinska knjiga, 2008 (Banska Bystrica : Tlaciarne ). - 96 
str. : ilustr. ; 29 cm 
 
Prevod dela: e. explore Earth. - Tiraž 2000. - Hronologija otkrića na 
Zemlji: str. 90-91. - Rečnik pojmova: str. 92-93. - Registar. 
 
ISBN 978-86-7928-084-8(karton) 
1) Земља 
2) Web презентације - Земља 
 
523.31:004.738.1(02.053.2) 
 
NIBIS ID : 107746  
 
Signatura: D 551.1/.4:004.783.1(02.053.2) 
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НАСЛОВ  Српски великани драме  

АУТОР  Милутин Тасић 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле 

УЗРАСТ  12- 

О КЊИЗИ-  Књига посвећена великанима српске драме. 
Приче о животу, раду, вери и надањима оних који су 
утемељивачи и важни представници српског драмског стваралаштва. Представљени су:  
Јоаким Вујић, Јован Стерија 
Поповић, Бранислав Нушић, 
Александар Поповић, ... 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Српска драма 

*Српски драмски писци 

*Драма 

Упознај УДК број 

929 – Појединачне биографије. Збирне биографије  

821.163.41-2 – Српска драма 

821.163.41 – Српска књижевност 

Библиографски опис 
929:821.163.41-2``17/19`` 
 
ТАСИЋ, Милутин 
     Српски великани драме / Милутин Тасић. - Београд : 
Bookland, 2009 (Београд : ``Филип Вишњић`` ). - 160 стр. : илустр. 
; 24 cm. - (Библиотека Великани / [Bookland])  
 
Тираж 1000. 
 
ISBN 978-86-7182-349-4(картон) 
1) Драмски писци - Србија - 18-20 в. - Биографије 
2) Српска драма - 18-20 в. 
 
821.163.41.09-2``17/19`` 
 
NIBIS ID : 112534 
  
Signatura: D 929:821.163.41-2``17/19`` 
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НАСЛОВ  Српски великани државности  

АУТОР  Милутин Тасић 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле 

УЗРАСТ  12- 

О КЊИЗИ-  Књига посвећена великанима српске 
државности. Приче о животу, раду, вери оних који су, свако 
у свом времену, дали велике доприносе утемељењима српке државе. Представљени су:  
Велики жупан Стефан Немања, Кнез 
Лазар Хребељановић, Патријарх 
Арсеније Чарнојевић, Вожд Ђорђе 
Петровић-Карађорђе и др. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Српски државници 

* Биографије српских 
државника 

 

 
Упознај УДК број 

929 - Појединачне биографије. Збирне биографије  

94(497.11) – Историја Србије 

Библиографски опис 
929:94(497.11) 
 
ТАСИЋ, Милутин 
     Српски великани државности / Милутин Тасић. - Београд : 
Bookland, 2008 (Београд : ``Филип Вишњић`` ). - 240 стр. : илустр. 
; 24 cm. - (Библиотека Великани / [Bookland])  
 
Тираж 1000. 
 
ISBN 978-86-7182-305-0(картон) 
1) Стефан Немања, рашки велики жупан (1114-1200) - У 
литератури 
2) Лазар Хребељановић, српски кнез (1329-1389) - У литератури 
3) Арсеније III, српски патријарх (око 1633-1706) - У литератури 
4) Карађорђе, Ђорђе Петровић (1768-1817) - У литератури 
 
NIBIS ID : 107570 
 
Signatura: D 929:94(497.11) 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.delfi.rs/k1i24v4r24_delfi_knjizare_srpski_velikani_drzavnosti.jpeg
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НАСЛОВ  Винча                          

АУТОР  Ненад Тасић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Књига говори о томе како је изгледао Балкан у 
неолиту и о винчанској култури. Из књиге сазнајемо какав је 
био свакодневни живот тога доба: 
како су Винчанци градили куће и 
како су оне изгледале, како су се 
облачили,  зашта су користили 
посуде у облику животиња, о 
винчанском писму, о винчанским 
фигурицама познатим у свету, зашто 
и како је нестала винчанска култура . 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Винча 

 *Археолошка налазишта 

*Неолит 

 

 

Упознај УДК број 

903 – Праисторија. Праисторијски остаци. 
Артефакти. Антиквитети 

 

   

 

Библиографски опис 
903``634``(497.11)(02.053.2) 

ТАСИЋ, Ненад 
     Винча : насеље првих земљорадника / Ненад Тасић ; 
[илустратори Владимир Крстић Лаци, Мирко Чолак]. - Београд : 
Креативни центар, 2007 (Београд : Публикум ). - 32 стр. : илустр. 
; 24 cm. - (Библиотека Овако се живело. Праисторија)  
 
Тираж 2000. - Хронолошка таблица: стр. [33]. - Регистар. 
 
ISBN 978-86-7781-525-7(брош.) 
1. Крстић, Владимир - Илустратор -   2. Чолак, Мирко -
 Илустратор -    
1) Археолошка налазишта - Винча – Неолит 

NIBIS ID : 82389 

Signatura: D 903``634``(497.11)(02.053.2) 
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НАСЛОВ  Египат  

АУТОР  Џојс Тилзи 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Ова књига дочарава древни Египат 
врхунски урађеним 3 D илустрацијама.  Најновије 
информације  упозају  нас с друштвеном пирамидом, 
египатским боговима,  божанским 
владаром- фараоном, изградњом, 
пирамида, мумијама, загробним животом, 
али и с обичним, свакодневним животом 
људи у старом Египту (обрађивање земље, 
какви су им били бродови, од чега су их 
правили, као је изгледало египатско 
домаћинство, уметност и сл.) 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Стари/Древни Египат 

*Стари век 

*Културна историја 

*Египатска цивилизација 

 

 

Упознај УДК број 

930.85 – Културна историја. Историја 
цивилизације 

 

   Библиографски опис 

 

930.85(32)(02.053.2) 
 
ТИЛЗЛИ, Џојс 
     Egipat / Džojs Tilzli ; [prevod Dijana Radinović]. - 
Beograd : Laguna, 2009 (Kina ). - 64 str. : ilustr. ; 27 cm. - 
(Upoznaj / [Laguna])  
 
Prevod dela: Egypt / Joyce Tyldesley. - Tiraž 3000. - 
Rečnik: str. 62-63. - Registar. 
 
ISBN 978-86-521-0126-9(karton) 
1) Цивилизација - Египат - Стари век 
2) Египат - Културна историја - Стари век 
 
NIBIS ID : 111111  

Signatura: D 930.85(32)(02.053.2) 
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НАСЛОВ  Животне вредности                     

АУТОР  Дајана Тилман, Дајана Хсу 

ОБЛАСТ  Књиге за одрасле/васпитачи/учитељи 

УЗРАСТ   

О КЊИЗИ-  Приручник је намењен васпитачима, учитељима и 
свима онима који раде с децом. Приручник нуди активности које, 
прилагођене различитим узрастима, омогућавају овладавање 
вештинама неопходним да оспособе 
децу да позитивно одговоре на 
девијантне друштвене изазове и да 
прихвате оне животне вредности које 
ће их инспирисати на позитивно 
понашање. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Васпитање деце 

* Морално васпитање 

*Животне вредности 

 Упознај УДК број 

37.034 – Морално васпитање 

17.022-1 – Морална вредност суда. Моралне вредности, 
стандарди. Животне вредности 

Библиографски опис 
37.034(035) 
 
ТИЛМАН, Дајана 
     Životne vrednosti / Dajana Tilman, Dajana Hsu ; [prevod s 
engleskog Obrazovanje plus ; ilustracije Milica Nenadić]. - 1. izd. - 
Beograd : Kreativni centar, 2007 (Beograd : Branmil ). - 123 str. : 
ilustr. ; 28 cm. - (Edicija Kreativna škola / [Kreativni centar])  
 
Prevod dela: Living Values Activities for Children Ages 3-7 / Tillman 
Diane, Diana Hsu. - Tiraž 2000. - Str. 5-6: Kako je nastao ovaj 
priručnik / Žana Borisavljević. - O autorima: str. 123. 
 
ISBN 978-86-7781-574-5(broš.) 
1. Хсу, Дајана - Аутор -    
1) Морално васпитање - Приручници 
 
17.022.1-053.2(035) 
 
NIBIS ID : 110912  

Signatura: D 37.034(035) 
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НАСЛОВ  У име Бога                         

АУТОР  Група аутора 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину 

УЗРАСТ  15-18 

О КЊИЗИ-  Књига представља кратку историју крсташких ратова, 
који су одувек привлачили пажњу, како стручњака, тако и шире 
читалачке публике. Књига обухвата период  од  1095. године  и 
сабора у Клермону до трагичног краја 
Луја IX 1270. године, али се при том 
упознајемо и с историјом Византије, 
западне  Европе и муслиманског 
света. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

У 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Крсташки ратови 

 *Војна историја 

 

 

Упознај УДК број 

94(4)“10/12“ – Историја Европе средњег века 

 

   

 

Библиографски опис 
94(4)``10/12``(02.027.3) 
 
     У име Бога  = In nomine Dei : кратка историја крсташких 
ратова / Никола Керавица ... [и др.] ; [израда карата Милован 
Миливојевић]. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2008 
(Суботица : Ротографика ). - 175 стр. : илустр. ; 29 cm + 
Политичка карта Европе из времена крсташких ратова ([1] 
пресавијен лист). - (Библиотека Херодотове заврзламе ; 5)  
 
Кор ств. насл.: In nomine Dei. - Текст штампан двостубачно. - 
Тираж 2000. - Библиографија: стр. 175. 
 
ISBN 978-86-17-15097-4(брош.) 
1. Керавица, Никола - Аутор -   2. Качавенда, Немања - Аутор -
   3. Лазовић, Невенко - Аутор -   4. Пешић, Александар - Аутор -
   5. Савић, Александар - Аутор -   6. Петровић, Жељко - Аутор -
    
1) Крсташки ратови 
 
355.48(5-15)``10/12``(02.027.3)        
 
NIBIS ID : 107354 
 
Signatura: D 94(4)``10/12``(02.027.3) 
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НАСЛОВ  Језик,  језик,  е па шта је_ _ _                         

АУТОР  Хелене Ури                     

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  5-10 

О КЊИЗИ-  Књига на нов и занимљив начин приповеда о 
језику, те нуди сазнања  колико језика има на свету, колико 
речи има наш језик, колико се 
разликује начин говора девојчица и 
дечака, како су писали Викинзи, како 
су енглески колачи постали српски 
кекс и још много тога у вези с, на 
први поглед, сувопарном темом  
везаном за језик. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

*Лингвистика 

 *Компаративна лингвистика 

*Филологија 

 

  

Упознај УДК број 81`1 – Општа лингвистика 

 

 

Библиографски опис 
81`1(02.053.2) 
 
УРИ, Хелене 
     Језик, језик, е па шта је _ _ _ / Хелене Ури ; превела и 
адаптирала Татјана Радановић-Фелеберг ; илустровао Ивица 
Стевановић. - Београд : Креативни центар, 2008 (Београд : 
Публикум ). - 113 стр. : илустр. ; 29 cm 
 
Превод дела: Den store faktaboka om sprak / Helene Uri. - 
Напомене и библиографске референце уз текст. - 
Библиографија: стр. [117]. - Регистар. 
 
ISBN 978-86-7781-599-8(брош.) 
1) Лингвистика 
2) Језик - Комуникативна функција 
3) Компаративна лингвистика 
 
81`362(02.053.2) 
 
NIBIS ID : 110889  

Signatura: D 81`1(02.053.2) 
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НАСЛОВ  Одговори на немогућа питања                         

АУТОР  Дејвид Фелдман 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

УЗРАСТ  7-1 

О КЊИЗИ-  Како каже сам аутор ове занимљиве 
енциклопедије за децу, радозналима никада није досадно. 

Ово је бескрајна потрага за одговорима 
на питања из свакодневног  живота, 
која почуњу: зашто, шта,  ко, како, 
зашто? Па ако сте се питали зашто 
после ударца у главу „видимо звезде“, 
да ли пингвини имају колена и још 
много таквих необичних питања -
одговори чекају на вас. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Ф 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Енциклопедије 

 * Опште енциклопедије 

* Опште енциклопедије за 
децу 

 

Упознај УДК број 

0/9 – Све УДК групе. Референсна дела. 
Енциклопедије општег типа 

 

Библиографски опис 
0/9(031.053.2) 
 
ФЕЛДМАН, Дејвид 
     Odgovori na nemoguća pitanja : [razjašnjenja zbunjujućih i 
zanimljivih misterija svakodnevnog života] / Dejvid Feldman ; 
[ilustrator Elvud Smit ; s engleskog preveo Aleksandar Milajić]. - 
Beograd : Mladinska knjiga, 2009 (Kina : Leo Paper ). - 463 str. : 
ilustr. ; 26 cm 
 
Prevod dela: Imponderables / David Feldman. - Tiraž 7500. - O 
autoru: str. 463. - Registar. 
 
ISBN 978-86-7928-188-3(karton) 
1) Енциклопедије за децу 
 
NIBIS ID : 113041 
 
Signatura: D 0/9(031.053.2) 
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НАСЛОВ  Животиње из океана  

АУТОР  Пери Филис 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  

УЗРАСТ  5-9 

О КЊИЗИ-  Књига је намењана оним младим читаоцима који 
обожавају море. Она вас води у јединствену пустоловину у којој 
можете да истражите велики корални гребен, велике дубине 
подводног света и, упознати ајкуле, хоботнице, морске коњице и 
остале животиње којима је морско 
пространство природно станиште. Уз 
помоћ делова датих у књизи можете 
саставити своју животињу: крокодила, 
морску осу и сл. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис      
59(26)(02.053.2) 
 
ФИЛИС, Пери 
     Životinje iz okeana : praktični vodič / [napisao] Peri Filis ; 
[ilustrovali Rodžer Hol i Rajan Hobson ; prevod Marija 
Stajić]. - Beograd : Mono i Manjana, 2008 (Kina ). - 36 str. : 
ilustr. ; 27 cm 
 
Prevod dela: The Field Guide to Ocean Animals / Phyllis 
Perry. 
 
ISBN 978-86-7804-127-3(plast.) 
1) Морске животиње 
 
NIBIS ID : 108788  

Signatura: D 59(26)(02.053.2) 

 
 

 
 

 

Претражуј сличан 
наслов / Кључна реч 

* Морске животиње 

* Живот у мору 

 

 

Упознај УДК број 

59 - Зоологија 
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НАСЛОВ  У Османском царству                          

АУТОР  Александар Фотић 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Едиција издавачке куће Креативни 
центар „Овако се живело“, упознаје ђаке с начином 
живота српског народа-раје 
под  Османском државом. 
Богато илустрована, приказује 
како је изгледала орјентална 
кућа, како се јело за софром, 
како су изгледали орјентални 
градови-касабе или шехири, 
духовни живот, предања и 
митови, каква су били 
писменост и образовање и још 
много тога. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов /  

Кључна реч 

*Историја Србије, средњи век 

 *Свакодневни живот, средњи век 

*Друштвене прилике, средњи  vвек 

 

 

Упознај УДК број 

94(497.11 ) – Историја Србије 

 

   

 

Библиографски опис 
94(497.11)``14/17``(02.053.2) 
 
ФОТИЋ, Александар 
     У Османском царству : (XV-XVIII век) / Александар Фотић ; 
[илустратори Саша Арсенић, Дарко Пајчин]. - Београд : Креативни 
центар, 2007 (Београд : Публикум ). - 32 стр. : илустр. ; 24 cm. - 
(Библиотека Овако се живело. Рани нови век)  
 
Тираж 2000. - Хронолошка таблица: стр. [33]. - Регистар. 
 
ISBN 978-86-7781-526-4(брош.) 
1. Арсенић, Саша - Илустратор -   2. Пајчин, Дарко - Илустратор -    
1) Срби - Историја - 15-18в 
2) Свакодневни живот - Срби - 15-18в 
3) Србија - Друштвене прилике - 15-18в 
4) Србија - Историја - 15-18в 
 
316.728(=163.41)``14/17``(02.053.2) 
39(=163.41)``14/17``(02.053.2) 
 
NIBIS ID : 82391  

Signatura: D 94(497.11)``14/17``(02.053.2) 
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НАСЛОВ  Тату и Пату бирају занимање  

АУТОР  Аино Хавукаинен, Сами Тоивонен 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  

УЗРАСТ  5-9 

О КЊИЗИ-  Књига која децу упознаје с многим занимањима - шта 
ради пекар, фризер, новинар, медицинска сестра,пољопривредник, 
чистач, музичар, ватрогасац. Кроз ову веселу, духовиту, занимљиву и 
поучну авантуру, јунаци Тату и Пату сазнали су оно најважније, а то је зашто се ради. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Х 
Библиографски опис      
37.048.4(02.053.2) 
 
ХАВУКАИНЕН, Аино 
     Тату и Пату бирају занимања / Аино Хавукаинен и 
Сами Тоивонен ; [превод Елина Ћуковић]. - Београд : 
Прополис Плус, 2008 (Београд : Стандард 2 ). - 31 стр. : 
илустр. ; 29 cm. - (Мали велики свет)  
 
Превод дела: Tatu ja Patu tyon touhussa / Aino 
Havukainen ja Sami Toivonen. - Тираж 1000. 
 
ISBN 978-86-87045-14-9(broš.) 
1. Тоивонен, Сами - Аутор -    
 
NIBIS ID : 106814  

Signatura: D 37.048.4(02.053.2) 

 
 

 
 

 

Претражуј сличан 
наслов / Кључна реч 

* Професионална 
занимања 

* Радна занимања 

*Послови 

 

 

Упознај УДК број 

37.048.4 – Професионална орјентација 
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НАСЛОВ  Изгубљени светови  

АУТОР  Џон Хау 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле 

УЗРАСТ  12- 

О КЊИЗИ-  Књига која ће вас, најпре, привући прелепим 
илустрацијама Џона Хауа, а затим и очаравајућим причама 
о далеким световима у давним временима, како оним који 
су давно покопани, али су њиховим улицама ходали људи-Троја, Мохенџо Даро до оних 
које је створила људска машта у потрази 
за симболичношћу и смислом – Авалон, 
Атлантида, Шамбала. Ово је бескрајна 
прича о прошлости коју сами стварамо. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

 

Библиографски опис      
398.22(100) 
 
ХАУ, Џон 
     Izgubljeni svetovi / Džon Hau ; [prevod Tatjana Bižić]. - 
Beograd : Mono i Manjana, 2009 (Kina ). - 95 str. : ilustr. ; 
24x30 cm 
 
Prevod dela: Lost Worlds / John Howe. - Str. 8-9: U lovu na 
jednoroga / Džon Hau. - Dodatak o Izgubljenim svetovima: 
str. 88-91. - Rečnik: str. 92. - Registar. 
 
ISBN 978-86-7804-207-2 
1) Митологија 
 
NIBIS ID : 113418  

Signatura: D 398.22(100)  

 
 

 
 

 

Претражуј сличан наслов 

/ Кључна реч 

* Митологија 

* Историјске приче 

 

 

Упознај УДК број 

398.22 – Саге. Митолошке приче. 
Хришћанске легенде. Историјске приче. 
Херојске приче 
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НАСЛОВ  Велико истраживање -  град  

АУТОР  Рози Хејвуд 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  

УЗРАСТ  8-12 

О КЊИЗИ-  Велико истраживање - град пружа сате забаве у 
решавању задатака. Књига је препуна занимљивих података о 
градовима и људима који живе у њима и ту раде. Како изгледа 
железничка станица, музеј, подземна железница, школа, болница, градилиште,  шта је 
улица и сл. Ако наиђеш на тешкоће у 
проналажењу скривених ствари у 
„градској вреви“, одговори се налазе 
на крају књиге.  

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

 

   Библиографски опис      

 

911.375(02.053.2) 
 
ХЕЈВУД, Рози 
     Велико истраживање - град / Рози Хејвуд ; илустровао 
Дејвид Хенкок ; уредила Камини Кандури ; дизајнер 
пројекта Расел Пантер ; уредник серије Фелисити Брукс ; 
[превод Анђелија Јоцић]. - Београд : Прополис Плус, 2008 
(Београд : Стандард 2 ). - 32 стр. : илустр. ; 31 cm 
 
Превод дела: The Great City Search / Rosie Heywood, 
Illustrated by David Hancock. - Тираж 1000. - Регистар. 
 
ISBN 978-86-87045-17-0 
1. Хенкок, Дејвид - Илустратор -    
1) Град - Књиге за децу 
 
NIBIS ID : 108833  

Signatura: D 911.375(02.053.2) 

 
 

 
 

 

Претражуј сличан наслов 

/ Кључна реч 

* Град/Градови 

* Урбана насеља 

 

 

Упознај УДК број 

911.375 - Урбана насеља 
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НАСЛОВ  Велико истраживање -  диносауруси  

АУТОР  Рози Хејвуд 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  

УЗРАСТ  8-12 

О КЊИЗИ-  Ово је књига о диносаурусима и свету у коме су 
живели, али је и узбудљива књига са задацима. Ако пажљиво 
погледаш слике моћи ћеш да уочиш стотине диносауруса и 
створења која су живела у исто време када и они.  Живот у плитким 
морима, живот на копну, џиновски 
инсекти, стеновити предели, први 
диносауруси, у шуми,  у океану, 
прашњава пустиња, последњи 
диносауруси, шумски сисари, мора 
леденог доба, изумирање диносауруса 
су само неке од тема које су обрађене у 
овој књизи. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

   Библиографски опис      

 

568.19(02.053.2) 
 
ХЕЈВУД, Рози 
     Велико истраживање - диносауруси / Рози Хејвуд ; 
илустрације Студио Галанте и Инклинг, Фиренца ; дизајн 
Мери Картрајт ; стручни саветник Дејвид Норман ; уредник 
серије Филипа Вингејт ; [превод Анђелија Јоцић]. - 
Београд : Прополис Плус, 2007 (Београд : Стандард 2 ). - 
32 стр. : илустр. ; 31 cm 
 
Превод дела: The Great Dinosaur Search / Rosie Heywood, 
Illustrated by Studio Galante and Inklink Firenze. - Тираж 
1000. - Регистар. 
 
ISBN 978-86-87045-02-6 
1. Студио Галанте и Инклинг;Фиренца) - Илустратор -  
1) Диносауруси - Књиге за децу 
 
NIBIS ID : 82993  

    Signatura: D 568.19(02.053.2) 

 
 

 
 

 

Претражуј сличан наслов 

/ Кључна реч 

* Диносауруси 

 

 

Упознај УДК број 

568.19 -  Диносауруси 
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НАСЛОВ  Хераклових дванаест подвига  

АУТОР  Дион Хемил 

ОБЛАСТ  Књиге за децу  

УЗРАСТ  9-12 

О КЊИЗИ-  Прича о чувеном грчком митолошком јунаку Хераклу  
и његових дванаест подвига. Као син бога Завса и Алкемене, постао 
је симбол снаге и храбрости. И ти му можеш помоћи да изврши 
немогућа, невероватна дела: да савлада многоглаву Хидру, зароби 
дивљег бика с Крита, украде појас 
краљице Амазонки и сл. Ова прича о 
Хераклу је поучна јер показује да је 
препреке могуће превазићи, а да се 
истрајношћу и одлучношћу стиже до 
циља. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Библиографски опис      
255.2(02.053.2) 
 
ХЕМИЛ, Дион 
     Хераклових дванаест подвига : херојска потрага / 
Дион Хемил ; [превод Анђелија Јочић]. - Београд : 
Прополис Плус, 2008 (Београд : Стандард 2 ). - [32] стр. 
: илустр. ; 28 cm. - (Митови / [Прополис Плус])  
 
Превод дела: The Twelve Tasks of Hercules / Dion Hamill. 
- Тираж 1000. 
 
ISBN 978-86-87045-13-2(broš.) 
 
NIBIS ID : 41100 

Signatura: D 255.2(02.053.2) 

 
 

 
 

 

Претражуј сличан наслов / 

Кључна реч 

* Херакле 

* Грчка митологија 

 

 
Упознај УДК број 

255.2 – Грчка религија(класична старина) 
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НАСЛОВ  Хиљаду зашто хиљаду зато  

АУТОР  Група аутора 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

УЗРАСТ  9-15 

О КЊИЗИ-   Лексикон знања намењен деци основношколског 
узраста, али и одраслима да обнове и допуне своја знања. 
Енциклопедија је подељена на једанаест области у којима се 
упознајемо с људским телом, живим светом око нас, земљом и њеним пространствима, 
свемиром (стазама без краја), 
материјом, градитељским 
достигнућима, језиком, модом, 
олимпијским играма и спортом, 
дечјим играма. 

. . .  ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан 
наслов / Кључна реч 

*Енциклопедије 

*Опште енциклопедије 

*Енциклопедије за децу 
Упознај УДК број 

0/9 - Све УДК групе. Референсна дела. Опште 
енциклопедије 

Библиографски опис      
0/9(031.053.2) 
 
 [Хиљаду зашто хиљаду зато] 
     1000 зашто 1000 зато / [[приредио] Војин Анчић с 
групом аутора ; илустровао Боро Ликић]. - 3. српско изд. 
- Београд : Feniks libris ; Нови Сад : Trio, 2008 
(Schellenberg : Interverlags Anstalt ). - 483 стр. : илустр. ; 
28 cm 
 
Тираж 3000. 
 
ISBN 978-86-7844-055-7(ФЛ; картон) 
1) Енциклопедије за децу 
 
NIBIS ID : 108472  
 
Signatura: 0/9(031.053 

 
 
 

 
 

 

http://www.tisakmedia.hr/var/ekiosk/storage/images/knjige/djecja_biblioteka/edukativna_literatura/1000_zasto_1000_zato/665975-3-cro-HR/1000_zasto_1000_zato_lightbox.png
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НАСЛОВ  Успешан родитељ – успешно дете  

АУТОР  Јелена Холцер 

ОБЛАСТ  Књиге за одрасле/родитељи 

УЗРАСТ   

О КЊИЗИ-  Књига се бави проблемима одрастања и нуди 
родитељима практичне савете како да  сукобе који настају у 
породици разреше на најбољи начин. Није лако бити родитељ, али 
напор, одговорност и љубав који се улажу у савладавање видљивих 
и невидљивих препрека током одрастања 
и васпитавања, доприносе стварању 
добрих и хармоничних односа између 
родитеља и деце, остваривању добре 
комуникације, узајамног разумевања и 
поштовања, што је од суштинског значаја 
за формирање здраве личности детета. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

 

Библиографски опис      
37.018.1 
 
ХОЛЦЕР, Јелена 
     Uspešan roditelj - uspešno dete / Jelena Holcer ; 
[ilustracije Tatjana Lazić, Ksenija Čobanović Rudić]. - [3. 
izd.]. - Beograd : Enco Book, 2009 (Stara Pazova : Savpo ). 
- 191 str. : ilustr. ; 23 cm 
 
Tiraž 500. - Na presvijenom delu kor. lista autorkina slika i 
beleška o njoj. 
 
ISBN 978-86-82549-49-9(broš.) 
1) Родитељство 
2) Родитељи - Деца 
3) Породично васпитање 
 
159.922.73 
 
NIBIS ID : 101410  

Signatura: D 37.018.1 

 
 

 
 

 

Претражуј сличан наслов 

/ Кључна реч 

* Родитељство 

* Породично васпитање 

 

 Упознај УДК број 

37.018.1 – Васпитање у кући. 
Домаће васпитање 159.922.73 – Менталне 

карактеристике детета 
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НАСЛОВ  Успешано учење   

АУТОР  Јелена Холцер 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле 

УЗРАСТ  12- 

О КЊИЗИ-  Образовање је важан процес. С обзиром на 
то да је учење, школовање, 
образовање постало тешко и озбиљно 
за дете- неопходно је помоћи му да 
научи да се бори са својим обавезама. 
Постоје методе правилног учења, 
вежбе за брже мишљење и развијање 
интелигенције, уз које се постижу 
најбољи резултати за најкраће време, 
а оно што се научи најдуже се памти. 
Овај практичан приручник намењен је 
деци старијих разреда основних 
школа и средњошколцима, али и 
њиховим родитељима којима помаже 
како да помогну деци да правилно 
уче. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / Кључна 
реч 

* Учење 

* Памћење 

 

 

Упознај УДК број 

37.025 – Методи за развијање менталих, 
интелектуалних и стваралачких способности 

Библиографски опис      
37.025-057.874(035) 
 
ХОЛЦЕР, Јелена 
     Uspešno učenje : kako se pravilno uči? : za starije 
osnovce (od petog razreda) i srednjoškolce / Jelena 
Holcer. - Beograd : Enco Book, 2008 (Stara Pazova : 
Savpo ). - 44, 38 str. : ilustr. ; 23 cm 
 
Nasl. str. prištampanog teksta: Uspešno učenje : praktični 
priručnik za učenje : naučite decu da pravilno uče / Jelena 
Holcer . - Oba teksta štampana u međusobno obrnutim 
smerovima. - Tiraž 2000. 
 
ISBN 978-86-82549-95-6(broš.) 
1) Учење учења - Ученици основних школа - 
Приручници 
2) Памћење - Методе - Приручници 
 
159.953.2/.5-057.874(035) 
37.015.3 

NIBIS ID : 110173 
 
Signatura: D 37.018.1 
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НАСЛОВ  Животиње из прашуме   

АУТОР  Ненси Хонович 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  5-9 

О КЊИЗИ-  Књига је намењана оним младим читаоцима који 
обожавају животиње. Она вас води у јединствену пустоловину у 
којој можете да истражите највећу прашуму на свету – Амазонску 
прашуму и животиње које у њој живе: 
јагуаре, шарене папагаје, мајмуне, 
ружичасте речне делфине. Уз помоћ 
делова датих у књизи можете 
саставити своју прашуму. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / Кључна 
реч 

* Животиње 

* Дивље животиње 

*Животиње из прашуме 

 

Упознај УДК број 

59 - Зоологија 

Библиографски опис      
59(253)(02.053.2) 
 
ХОНОВИЧ, Ненси 
        Životinje iz prašume : praktični vodič / Nensi Honovič 
; [ilustrovali Mark Dando i Rajan Hobson ; prevod Tanja 
Milosavljević]. - Beograd : Mono i Manjana, 2008 (Kina). - 
36 str., [1] presavijeni list s delovima za dioramu 
: ilustr. ; 27 cm 
 
Prevod dela: The Field Guide to Rain Forest Animals / 
Nansy Honovich. - 
Tiraž 3.000. 
 
ISBN 978-86-7804-125-9 (plast.) 
 
NIBIS ID : 18835  

Signatura: D 59(253)(02.053.2) 
 

 
 
 



163 
 

НАСЛОВ  У потрази за Тутанкамоном   

АУТОР  Ники Хорин 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

УЗРАСТ  10-15 

О КЊИЗИ-  Књига је написана у част Хауарда  Картера и 
његовог открића Тутанкамонове гробнице , а посвећена је 
древној египатској цивилизацији. Богато илустрована врхунски урађеним 3D 
илустрацијама, обухвата трагање за 
Тутанкамоном гробницом, њено 
откриће, представљање нађеног  
блага, личне Тутанкамонове имовине, 
као и опреме припремљене за 
загробни живот, Тутанкамонове 
мумије  и сл.   

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / Кључна 
реч 

* Тутанкамон 

* Египатски фараони 

* Древни Египат 

* Египтологија Упознај УДК број 

904 – Културни остаци 
историјског доба 

Библиографски опис      
904:726.821(32)(02.062) 

ХОРИН, Ники 
     U potrazi za Tutankamonom / Niki Horin ; [preveo sa 
engleskog Vojin V. Ančić]. - 1. srpsko latinično izd. - 
Beograd : Logos Art, 2009 (Viktoria : Five mile press ). - 
[28] str. : ilustr. ; 35 cm 
 
Kor. nasl. - Prevod dela: The Search for Tutankhamun / 
Niki Horin. - Tiraž 3000. - Bibliografija na poleđini kor.lista. 
 
ISBN 978-86-7360-107-6(karton) 
1) Тутанкамон, египатски фараон (14в. пне) - Гробница 
2) Египтологија (популарна наука) 
 
NIBIS ID : 114404  

Signatura: D 904:726.821(32)(02.062) 
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НАСЛОВ  Како цртати животиње   

АУТОР  Сузи Хоџ 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

УЗРАСТ  7-15 

О КЊИЗИ-  Приручник намењен почетницима који воле да 
цртају и желе да савладају вештине цртања.  Свако може да научи 
да црта, потребно је мало одлучности и нешто додатног знања , а 
уживање и задовољство постигнутим су немерљиви. У овом 
приручнику учимо да цртамо животиње. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / Кључна 
реч 

* Цртање 

* Сликарство 

* Цртање животиња 

Упознај УДК број 

741 – Цртање уопште(живот 
животиња, фауна) 

 

Библиографски опис      
741.042(035) 
 
ХОЏ, Сузи 
     Kako crtati životinje : postupni vodič za 
početnike sa 10 projekata / Suzi Hodž ; 
[fotografije Shona Wood ; prevod s engleskog 
Vojin V. Ančić]. - 1. srpsko latinično izd. - 
Beograd : Logos Art, 2008 (Bački Petrovac : 
Kultura ). - 79 str. : ilustr. ; 28 cm 
 
Nasl. izvornika: How to Draw Animals / Susie 
Hodge. - Tiraž 1000. 
 
ISBN 978-86-7360-094-9(broš.) 
1) Цртање - Приручници 
 
NIBIS ID : 109135  

   Signatura: D 741.042(035) 
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НАСЛОВ  Како цртати људе   

АУТОР  Сузи Хоџ 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

УЗРАСТ  7-15 

О КЊИЗИ-  Приручник намењен почетницима који воле да цртају и желе да 
савладају вештине цртања.  Свако може да научи да црта, потребно је мало 
одлучности и нешто додатног знања , а уживање и задовољство постигнутим 
су немерљиви. Овога пута учимо 
цртамо људе и њихове карактере. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / Кључна 
реч 

* Цртање 

* Сликарство 

* Цртање људи 

Упознај УДК број 

741 – Цртање уопште (људски облик-
лице и тело) 

 

   Библиографски опис      

 

741.041(035) 
ХОЏ, Сузи 
     Kako crtati ljude : postupni vodič za početnike 
sa 10 projekata / Suzi Hodž ; [fotografije Shona 
Wood ; prevod s engleskog Vojin V. Ančić]. - 1. 
srpsko latinično izd. - Beograd : Logos Art, 2008 
(Bački Petrovac : Kultura ). - 79 str. : ilustr. ; 28 cm 
 
Nasl. izvornika: How to Draw People / Susie 
Hodge. - Tiraž 1000. 
 
ISBN 978-86-7360-093-2(broš.) 
1) Цртање - Приручници 
 

NIBIS ID : 109132  

   Signatura: D 741.041(035) 
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НАСЛОВ  Како цртати портрет   

АУТОР  Сузи Хоџ                 

ОБЛАСТ  Књиге за децу и омладину 

УЗРАСТ  7-15 

О КЊИЗИ-  Приручник намењен почетницима који воле да цртају и желе 
да савладају вештине цртања.  Свако може да научи да црта, потребно је 
мало одлучности и нешто додатног знања , а уживање и задовољство 
постигнутим су немерљиви. Овога пута учимо да цртамо портрете. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / Кључна 
реч 

* Цртање 

* Сликарство 

* Цртање портрета 

Упознај УДК број 

741 – Цртање уопште (портрети) 

 

Библиографски опис      
741.041.5(035) 
 
ХОЏ, Сузи 
     Kako crtati portret : postupni vodič za 
početnike sa 10 projekata / Suzi Hodž ; 
[fotografije Shona Wood ; prevod s engleskog 
Vojin V. Ančić]. - 1. srpsko latinično izd. - 
Beograd : Logos Art, 2008 (Bački Petrovac : 
Kultura ). - 79 str. : ilustr. ; 28 cm 
 
Nasl. izvornika: How to Draw Animals / Susie 
Hodge. - Tiraž 1000. 
 
ISBN 978-86-7360-095-9(broš.) 
1) Цртање - Приручници 
 
NIBIS ID : 109132  

   Signatura: D 741.041.5(035) 
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НАСЛОВ  Белешке луткарског помоћника   

 АУТОР  Наташа Чакић Симић 

 ОБЛАСТ  Књиге за децу, омладину и одрасле 

 УЗРАСТ  6- 

О КЊИЗИ-  Ово је књига о позоришним луткама и о томе 
како се оне праве. Приручник упућије на основе обликовања и 
анатомије лутке, технике и материјале од кога се лутке праве. 
Ово је прелепа књига о луткарству, 
машти и подстицању на јединствени 
чин стварања, којим удахњујете живот 
луткама.   

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Ч 

Претражуј сличан наслов / Кључна 
реч 

* Позоришне лутке 

* Луткарство 

*Прављење лутака 

 

Упознај УДК број 

59 - Зоологија 

Библиографски опис      
792.97(035) 
 
ЧАКИЋ Симић, Наташа 
     Белешке луткарског помоћника : приручник за 
луткарство / Наташа Чакић Симић ; илустровали Борис 
Кузмановић, Саша Михајловић. - 1. изд. - Београд : 
Креативни центар, 2007 (Београд : Графипроф ). - 103 
стр. : илустр. ; 29 cm. - (Позорница)  
 
Тираж 3000. - Регистар. - Библиографија: стр. 101. 
 
ISBN 978-86-7781-533-2(брош.) 
1) Позоришне лутке - Израда - Приручници 
 
NIBIS ID : 82373  

Signatura: D 792.97(035) 
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НАСЛОВ  Митологија Инка   

АУТОР  Дејвид М. Џонс 

ОБЛАСТ  Књиге за омладину и одрасле 

УЗРАСТ  12- 

О КЊИЗИ-  Енциклопедија која описује 
религиозна веровања, митове и легенде Инка и 
домородачког становништва Јужне 
Америке. Детаљно су описани богови, 
значајни догађаји, света места. 
Упознајемо свемоћног бога Сунца 
Инка, шамане амазонских племена, 
обреде жртвовања људи, канибализам 
и сл. Владар Инка сматрао се живим 
божанским представником на земљи, 
али сазнајемо и како су владари 
цивилизације с Анда градили своја 
велелепна царства.  

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Џ 

Претражуј сличан наслов / Кључна 
реч 

* Митологија 

* Инке 

* Митологија Инка 

 

Упознај УДК број 

258.5 – Религије Инка 

Библиографски опис      
258.5(031) 
 
ЏОНС, Дејвид М. 
     Mitologija Inka : mitovi i legende starodrevnih Anda, 
zapadnih dolina, pustinja i Amazona / Dejvid M. Džons ; 
[ilustrator karata Stiven Svit ; prevod Lazar Macura]. - 
Zemun : JRJ, 2008 (Loznica : Mladost Grup ). - 96 str. : 
ilustr. ; 31 cm 
 
Izv. stv. nasl.: Mythology of the Incas / David M. Jones. - 
Tiraž 1500. - Hronologija: str. 94. - Bibliografija: str. 95. - 
Registar. 
 
ISBN 978-86-7609-504-9(karton sa omotom) 
1) Митологија - Инке - Енциклопедије 
 
NIBIS ID : 33473 

Signatura: D 258.5(031) 
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НАСЛОВ  Чаробна кућа за лутке   

АУТОР  Робин Џонсон 

ОБЛАСТ  Књиге за децу 

УЗРАСТ  5-9 

О КЊИЗИ-  За све девојчице, па и оне који би да се врате у свет 
детињства и играња с луткама, ова прелепо илустрована књига, 
води у пустоловину кроз четири врло старе куће за лутке и 
упознаје с некадашњим животом: како 
су се одевали људи у средњем веку, 
какав се накит носио у викторијанско 
доба и још много тога чије се тајне 
крију у кућама за лутке које се 
отварају, а кроз прозоре и врата се 
може видети њихова унутрашњост, 
препуна детаља које треба уочити. 

. . . ПРЕТРАЖУЈ. . . УПОЗНАЈ. . .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Регистар аутора,  Регистар наслова,  Регистар издавача,  УДК регистар,  Хронолошки регистар 

Претражуј сличан наслов / Кључна 
реч 

* Играчке 

* Лутке 

* Собе за лутке 

 

Упознај УДК број 

688.721/.722 - Лутке и опрема за лутке. 
Куће за лутке и опрема. Собе за лутке са 
опремом 

Библиографски опис      
688.721/.722(02.053.2.025.2) 
 
ЏОНСОН, Робин 
     Čarobna kuća za lutke / Robin Džonson ; prevod Tanja 
Milosavljević. - Beograd : Mono i Manjana, 2008 
(Hongkong ). - [28] str. : ilustr ; 31 cm 
 
Prevod dela: The Enchand Doll`s House / Robyn Johnson. 
- Tiraž 3000. - Prilozi i ilustr. na preklop, trodimenzionalni i 
u kovertama zalepljeni uz tekst. 
 
ISBN 978-86-7804-136-5(karton ) 
 
NIBIS ID : 108842  

Signatura: D 688.721/.722(02.053.2.025.2) 
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РЕГИСТАР АУТОРА 

Адамс, Сајмон 
Ален,  Џуди   

Андрић, Радивоје  
Арнолд, Ник 

 
Бабић, Виолета  
Батаљевић, Милан  
Бејкер, Ален  
Бејли, Жаки  
Бејли, Џери  
Бек, Пол  
Бигаци, Ренцо  
Бикић, Весна 
Бин, Алан Л.  
Бингам, Џејн  
Блејк, Спенсер  

Блок, Серж  
Бојовић, Вук  
Бојовић, Душица  
Бомон, Емили 
Борел, Жанин 
Босије, Силви  
Боснић, Драган  
Бранковић-Сатон, Радмила 
Буза, Емануела 
Бут, Дејвид 

 
Вандерлинден, Кети  
Ват, Фиона 
Винклер, Керолајн  

Вокер, Ричард  
Вучетић, Радина  

 

Герни, Стела  
Гифорд, Клајв  
Глен, Стивен Х.   
Голдсмит, Мајк  
Гомбрих, Ернст Ханс  
Гошовић, Весна  
Гошовић, Радмила  

Грант, Ијан  
Грант, Мери  
Гревен, Алек  
Грејем, Јан  
Грибин, Мери  
Грибин, Џон 

     

Дејвидсон, Сузана  
Дејнс, Кејти  
Делаландр, Беноа  
Де Паули, Вернер  
Депент, Виржини   
Де Соле, Тони  

Диксон, Филип  
Дојчиновић, Биљана  
Драгосављевић-Алић, Татјана  
Дрејк,  Ернест  
Дугал, Диксон  
Дулетић-Лаушевић, Соња
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Живковић, Манди  

 

Јанг, Каролин  
Јаношевић, Душица  

Јерковић, Јован 

 
Кави, Шон 
Калабрези, Линда  
Кандури, Камини  
Касти, Џон Л. 
Кeлери, Шин  
Керш, Мелиса  

Клајн, Иван  
Корнхаусер, Александра  
Коста-Прад, Бернадет 
Котерел, Артур 
Крисп, Питер  
Крист, Џејмс Џ. 

 
      

Лампкин, Сузан       
Левен, Ребека  
Лејси, Мина  
Летбриџ, Луси  

Ловринчевић, Невена 
Лонг, Џон  
Лопандић, Душко  
Лот, Лин  

 
 

Мазини, Беатриче  
Макгауан, Крис  
Малешевић, Драган    
Малом, Џон  
Маринковић, Љиљана 
Марјановић, Љиља  
Мартиновић, Мирјана  
Матановић, Александар  
Матлен, Катрин 
Мато, Изабел  
Мекмилан, Беверли  

Миланковић, Милутин  
Митић, Горан  
Мјузик,  Џон А.  
Младеновић, Божица  
Молин, Стив     
Морван, Ив  
Морван, Мишел  
Морган, Никол  
Мунитић, Ранко 
Мур, Џо Елен  

 

Нелсон, Џејн  Норвич, Џон Џулијус  
 
 

Обрадовић, Ружица 
Одаловић, Мошо  

Озборн, Вил  
Озборн, Мери-Поуп 
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Панчић, Јосиф  
Паруасјен, Емануела  
Пејчић, Натали  
Петровић, Јасминка  
 Пешикан, Митар 
Пижурица,  Мато  

Плут, Дијана   
Поповић, Марко  
Поповић, Михаило Б.  
Пролушић, Душко  
Пуј, Жан-Бернар 

 
Рајклин, Гејл Ребшер, Сузане 
 
 

Сајденстикер, Џон  
Сворц, Лари 
Сенћански, Томислав  
Сибаг Монтефјоре, Сајмон  
Симс, Лесли 
Скот, Пол 

Славин, Бил  
Славин Џим  
Стауфер, Тира  
Стир, Дугалд А.  
Стојановић, Александар Д.  
Сузуки, Дејвид 

 
 
Родић, Татјана  
Ригон, Емануел  
 

 
Розентил, Ањес  
Рентон, Клодија  
Ромен, Тревор  

 

Тарнер, Мет  
Тасић, Милутин  
Тасић, Ненад  
 

 
Тизли, Џојс  
Тилман, Дајана 
Тоивонен, Сами  

Ури, Хелене 
 

Фелдман, Дејвид 
Филис, Пери 
Фостер, Карен  
 

Фотић, Александар  
Франко, Кати  
Фрејзер, Малколм  

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

Хавукаинен, Аино  
Хау, Џон  
Хејвуд, Рози  
Хемил, Дион 
Холцер, Јелена  

Хонович, Ненси   
Хорин, Ники  
Хоџ, Сузи 
Хсу, Дајана  

 

Чакић Симић, Наташа  
 

Џoнс, Дејвид М.  
Џонсон, Ден  

Џонсон, Робин  

 

Шипка, Милан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       РЕГИСТАР АУТОРА 

 

 

РЕГИСТАР АУТОРА 
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РЕГИСТАР ИЗДАВАЧА 

 

АЛНАРИ 
Водич за девојке кроз апсолутно све 
Како васпитати сјајне девојчице 

Како да причаш с татом 

 

БЕЛИ ПУТ 
Секс, пубертет и те све «Оне « ствари 
Чудесне трансформације 
 
БУКЛЕНД (Bookland) 
Злато и шуме  
Српски великани драме 

Српски великани државности 
Црталиште игралиште 

 

БУК И МАРСО (Book & Marso) 
Пурпур империје 
 
Г. МИТИЋ 
Увод у нову физику 
 
ГЕОПОЕТИКА 
Кратка историја света за младе   
                             

ЕВРО-ЂИНТИ (Evro-Giunti) 
Византија   
Море 
Природа 

Приручник за експерименте 
Спортови 

 

ЕНКО-БУК (Enco Book) 
Успешан родитељ, успешно дете 
Успешно учење 
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ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 
Кроз васиону и векове 
Правопис српског језика 

Србија у великом рату 
У име Бога   

 
ЈАСЕН 
Сви смо рођени слободни 
 
ЈРЈ 
Митологија Инка 
Митологија Келта 
 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 
Археологија 
Белешке луткарског помоћника 
Ботаника 
Видим шта хоћеш да кажеш 
Винча 
Грчка и римска митологија 
Дисциплина без батина 
Енциклопедија лоших ђака 
Животне вредности 
Испеци, па ми реци 
Језик, језик, е па шта је _ _ _ 
Како да васпиташ своје родитеље 
Како да стенеш самопоуздање 
Како написати причу 
Како се рађају деца 
Кланови, лажњаци и остали безвезњаци 
Клопке за родитеље 
Књига за сваку девојчицу 
Књига имена 
Конфликти и шта са њима 
Крив је мој мозак 
Могу ако хоћу 

Мој атлас људског тела Larousse 
Одбрана и војевање 
Палеонтологија 
Престоница независне Србије 
Развојна мапа 
С децом око света  1  
С децом око света  2                             
СОС за тинејџере 
Средњовековно село 
У Османском царству 
У потрази за књигом знања 
Успешно читање и писање 
Учионица без насилништва    
Филозофија с децом 
Хокус покус 
Хокус покус 1, 2 
Чудеса електрицитета 
Чудовишта која смо волели 1 
Чудовишта која смо волели 2 
Чудовишта која смо волели 3 
Џепни родитељ 
Шта да радиш кад си уплашен и забринут 
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ЛАГУНА 
Александар Македонски 
Витезови и замкови     
Витезови и замкови 
Гладијатор 
Гладијатори 
Грабљивци 
Дечји атлас историје света   
Диносауруси 
Египат 
Јулије Цезар 
Капетан Кук 

Кинг Конг теорија 
Клеопатра 
Кристифор Колумбо 
Људско тело 
Мумије и пирамиде 
Наполеон 
Океани 
Прича о бродовима   
Прича о возовима 
Стварање будућности 
101 херој светска историје 

 
ЛЕО КОМЕРЦ  
Истражуј 
Позитивна дисциплина 
 
ЛОГОС АРТ (Logos Art) 
Енциклопедија фантастичних бића 
Како цртати животиње 
Како цртати људе 

Како цртати портрет 
У потрази за Тутанкамоном 

 
МАТИЦА СРПСКА 
Правопис српског језика 
 
МЕДИВЕСТ 
Ваздушни змајеви 
 
МЛАДИНСКА КЊИГА 
200 начина да победите досаду 
Е. истражи. Диносауруси 
Е.истражи. Земља 
Е.истражи. Људско тело 
Е. истражи. Мумије 
Е.истражи. Пут у свемир 
E.истражи. Стара Грчка 

Илустрована историја света 
Одговори на немогућа питања 
Периодни систем елемената 
Природна блага Србије 
6 најважнијих одлука које ћеш икада 
донети 



 
 

 
МОНО И МАЊАНА (Mono i Manjana) 
Гусарење 
Животиње из океана 
Животиње из прашуме 
Животиње из саване 
Изгубљени светови 
Како бити истраживач  
Примарна интерактивна школска 
енциклопедија 1  

Примарна интерактивна школска 
енциклопедија 2 
Примарна интерактивна школска 
енциклопедија 3 
Приручник за принцезе 
Чаробна кућа за лутке 
Чудовиштологија 
Шпијунологија 

 

НАРОДНА КЊИГА-АЛФА 
Пакосна природа 
Прљави, покварени експерименти 
 

НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 
Гедел 
 
ОДИСЕЈА 
Еколошке занимације 
 
ПИ-ПРЕС                        
Бонтонирање 
 
ПРОКАРТ 
Приче из зоо врта  2 
 
ПРОМЕТЕЈ 
Велики речник страних речи и израза 
 

 
 
 
 

 

 

РЕГИСТАР ИЗДАВАЧА 

 

РЕГИСТАР ИЗДАВАЧА 
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ПРОПОЛИС ПЛУС 
Армстронг и комадић Месеца 
Бик Који Седи и његов томахавк 
Велико истраживање - диносауруси 
Велико истраживање - град 
Велико истраживање – животиње 
Велико истраживање-свет 
Висока технологија 

Како се свет мењао 
Колумбова мапа 
Леонардова палета 
Оружје некад и сад 
Тату и Пату бирају занимања 
Хераклових дванаест подвига 

 

STYLOS ART 
Свет Харија Потера 
 

ФЕНИКС ЛИБРИС                                      
Хиљаду зашто хиљаду зато 
 

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
Приче о времену и клими 

ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ 
Више од игре 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТАР 
ИЗДАВАЧА 

 

 

РЕГИСТАР 
ИЗДАВАЧА 
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РЕГИСТАР НАСЛОВА 

 
Александар Македонски  
Армстронг и комадић Месеца  

Археологија 

 
Белешке луткарског помоћника  
Бик Који Седи и његов томахавк  

Бонтонирање  
Ботаника  

 
Ваздушни змајеви   
Велики речник страних речи и израза 
Велико истраживање-град                            
Велико истраживање – диносауруси 
Велико истраживање – животиње 
Велико истраживање - замкови 
Велико истраживање-свет  
Видим шта хоћеш да кажеш  

Византија   
Винча                                         
Висока технологија  
Витезови и замкови  
Витезови и замкови     
Више од игре  
Водич за девојке кроз апсолутно све

Гедел  
Грабљивци  

Гладијатор  
Гладијатори  

Грчка и римска митологија  
Гусарење  

Гусари

 
Двеста (200) начина да победите досаду 
Дечји атлас историје света   
Диносауруси 
Диносауруси  
Дисциплина без батина  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

РЕГИСТАР НАСЛОВА 
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Египат                                      
Е. Истражи Диносауруси  
Е. Истражи Земља  
Е. Истражи Људско тело  
Е. Истражи Мумије  

Е. Истражи Пут у свемир  
E. Истражи Стара Грчка  
Еколошке занимације  
Енциклопедија лоших ђака  
Енциклопедија фантастичних бића 

 
Животиње из океана  
Животиње из прашуме 

Животиње из саване  
Животне вредности  

 
Злато и шуме   
 
Илустрована историја света  
Испеци, па ми реци 

Изгубљени светови  
Истражуј  

 
Језик, језик, е па шта је _ _ _ 
Јулије Цезар  
    
Како бити истраживач  
Како васпитати сјајне девојчице 
Како да васпиташ своје родитеље  
Како да причаш с татом  
Како да стекнеш самопоуздање  
Како написати причу  
Како се рађају деца  
Како се свет мењао  
Како снимити филм  
Како цртати животиње 
Како цртати људе 
Како цртати портрет 
Капетан Кук  

Кинг Конг теорија 
Кланови, лажњаци и остали безвезњаци  
Клеопатра  
Клопке за родитеље 
Књига за сваку девојчицу  
Књига имена   
Колумбова мапа   
Конфликти и шта са њима  
Кратка историја света за младе                              
Крив је мој мозак  
Кристифор Колумбо  
Кроз васиону и векове  

 
 

Леонардова палета  
 
Људско тело  
 



 
 

Митологија Инка  
Митологија Келта  
Мој атлас људског тела Larousse  
Мој први сликовни речник  

Могу ако хоћу  
Море  
Мумије и пирамиде 

 
Набујали мозгови  
Наполеон  
 
Одбрана и војевање  
Одговори на немогућа питања 
Олимпијске игре  

Океани  
Оружје некад и сад  

 
Пакосна природа  
Палеонтологија  
Периодни систем елемената  
Позитивна дисциплина  
Правопис српског језика  
Престоница независне Србије  
Примарна интерактивна школска 
енциклопедија 1 
Примарна интерактивна школска 
енциклопедија 2 
Примарна интерактивна школска 
енциклопедија 3 

Природа  
Приручник за експерименте  
Природна блага Србије  
Приручник за принцезе  
Приче из зоо врта 2  
Прича о возовима  
Прича о бродовима  
Прича о летењу 
Приче о времену и клими  
Прљави, покварени експерименти  
Пурпур империје  

 
Развојна мапа  
 
С децом око света  1                              
С децом око света  2     
Свет балета                        
Свет Харија Потера  
Сви смо рођени слободни  
Секс, пубертет и те све «Оне « ствари  
СОС за тинејџере  

Спортови 
Србија у великом рату  
Средњовековно село 
Српски великани драме  
Српски великани државности  
Стварање будућности 
Сто један (101) херој светска историје  
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Тату и Пату бирају занимања     
Телефон  
 
Увод у нову физику  
У име Бога  
Умеће рецитовања  
У Османском царству                             
Упознајте уметност цртања 

У потрази за књигом знања  
У потрази за Тутанкамоном  
Ускрс  
Успешан родитељ, успешно дете  
Успешно читање и писање 
Успешно учење  
Учионица без насилништва

 
Филозофија с децом  
 
Хераклових дванаест подвига  
Хиљаду зашто хиљаду зато  
Хокус покус  

Хокус покус 2 
Хокус покус 3 

 
Црталиште игралиште  
 
Чаробна кућа за лутке  
Чудеса електрицитета  
Чудесне трансформације  
Чудовишта која смо волели 1 

Чудовишта која смо волели 2 
Чудовишта која смо волели 3 
Чудовиштологија 

 
 
Џепни родитељ  
 
Шах за основце  
Шах за свезналице  
Шест најважнијих одлука које ћеш икада донети     
Шпијунологија  
Шта да радиш кад си уплашен и забринут  
 

 

 

РЕГИСТАР 
НАСЛОВА 
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ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР  

 

 

2009 
Видим шта хоћеш да кажеш 
Византија 
Витезови и замкови 
Витезови и замкови     
Водич за девојке кроз апсолутно све 
Гладијатор 
Грабљивци 
Грчка и римска митологија 
Дечји атлас историје света   
Диносауруси 
Дисциплина без батина 
Египат     
Испеци, па ми реци 
Јулије Цезар 
Како васпитати сјајне девојчице 
Како да васпиташ своје родитеље 
Како да причаш с татом 
Како написати причу 
Како се рађају деца 
Клопке за родитеље 
Људско тело 

Могу ако хоћу 
Мумије и пирамиде 
Одговори на немогућа питања 
Океани 
Примарна интерактивна школска 
енциклопедија 1 
Примарна интерактивна школска 
енциклопедија 2 
Примарна интерактивна школска 
енциклопедија 3 
Природна блага Србије 
С децом око света 2  
Српски великани драме    
101 херој светска историје   
У потрази за Тутанкамоном                        
Успешан родитељ, успешно дете 
Успешно читање и писање 
Чудовиштологија 
6 најважнијих одлука које ћеш икада 
донети 
Шпијунологија 

 
 
 
 
 
 
 

 

ХРОНОЛОШКИ 
РЕГИСТАР  
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2008 
Александар Македонски 
Армстронг и комадић Месеца 
Бик Који Седи и његов томахавк 
Ботаника 
Велико истраживање-град                             
Велико истраживање-свет 
Више од игре 
Гедел 
Гладијатори 
Е.истражи Земља 
E.истражи Стара Грчка 
Еколошке занимације 
Енциклопедија лоших ђака 
Енциклопедија фантастичних бића 
Животиње из океана 
Животиње из прашуме 
Животиње из саване 
Злато и шуме   
Изгубљени светови 
Језик, језик, е па шта је _ _ _ 
Како бити истрашивач 
Како да стенеш самопоуздање 
Како се свет мењао 
Како цртати животиње 
Како цртати људе 
Како цртати портрет 
Кинг Конг теорија 
Клеопатра 
Књига за сваку девојчицу 
Књига имена 
Крив је мој мозак 
Кристифор Колумбо 
Кроз васиону и векове 

Митологија Инка 
Митологија Келта 
Мој атлас људског тела Larousse 
Наполеон 
Одбрана и војевање 
Оружје некад и сад 
Палеонтологија 
Периодни систем елемената 
Позитивна дисциплина 
Правопис српског језика 
Престоница независне Србије 
Приручник за принцезе 
Развојна мапа 
Свет Харија Потера 
Сви смо рођени слободни 
С децом око света 1                               
СОС за тинејџере 
Србија у великом рату 
Српски великани државности 
Тату и Пату бирају занимања 
Увод у нову физику 
У име бога                                                   
У потрази за књигом знања 
Успешно учење 
Хераклових дванаест подвига 
Хиљаду зашто хиљаду зато 
Хокус покус 
Хокус покус 2 
Хокус покус 3 
Чаробна кућа за лутке 
Чудовишта која смо волели 2 
Чудовишта која смо волели 3 
Шта да радиш кад си уплашен и забринут
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2007 
Археологија 
Белешке луткарског помоћника 
Бонтонирање 
Ваздушни змајеви 
Велики речник страних речи и израза 
Велико истраживање - диносауруси 
Велико истраживање – животиње 
Винча 
Висока технологија 
Гусарење 
200 начина да победите досаду 
Е. истражи Диносауруси 
Е. истражи Људско тело 
Е. истражи Мумије 
Е. истражи Пут у свемир 
Животне вредности 
Илустрована историја света 
Кланови, лажњаци и остали безвезњаци 
Колумбова мапа 
Конфликти и шта са њима 
Кратка историја света за младе                                 
Леонардова палета 

Море 
Пакосна природа 
Природа 
Приручник за експерименте 
Прича о бродовима 
Прича о возовима 
Приче из зоо врта 2 
Приче о времену и клими 
Прљави покварени експерименти 
Пурпур империје 
Секс, пубертет и те све «Оне « ствари 
Спортови 
Средњовековно село 
Стварање будућности 
У Османском царству                              
Учионица без насилништва 
Филозофија с децом 
Црталиште игралиште 
Чудеса електрицитета 
Чудесне трансформације 
Чудовишта која смо волели 1 
Џепни родитељ 

 

 

 

 

 

 

 

ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР  
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УДК РЕГИСТАР 

0/9 Све УДК групе. Наука и знање уоште
Истражуј 
Примарна интерактивна школска 
енциклопедија 1 
Примарна интерактивна школска 
енциклопедија 2 

Примарна интерактивна школска 
енциклопедија 3 
Хиљаду зашто хиљаду зато 

 

001 Наука и знање уопште 
Како бити истрашивач  
Како се свет мењао  
Приручник за експерименте  

Прљави покварени експерименти   
Чудесне трансформације  
У потрази за књигом знања  

 

004 Рачунарство 
Висока технологија 
 
159.9 Психологија 
Видим шта хоћеш да кажеш  
Како да васпиташ своје родитеље  
Како да причаш с татом  
Како да стенеш самопоуздање 
Кланови, лажњаци и остали безвезњаци  
Конфликти и шта са њима  
Развојна мапа  
СОС за тинејџере  
Учионица без насилништва  
Филозофија с децом  
6 [шест] најважнијих одлука које ћеш икада донети   
Шта да радиш кад си уплашен и забринут  
 
 
25 Прадавне религије 
Грчка и римска митологија  
Митологија Инка  

Митологија Келта  
Хераклових дванаест подвига  

 

 

УДК РЕГИСТАР 

 

УДК РЕГИСТАР 

 



 
 

305 Пручавање полова.
Кинг Конг теорија  
 

316 Социологија 
Водич за девојке кроз апсолутно све  
Средњовековно село  
 

 
 
 
 
 

32 Глобална друштва 
Шпијунологија  
 
34 Право. Правни систем 
Гусарење  
Сви смо рођени слободни  
 

355 Војна питања уопште 
Одбрана и војевање  
 
37 Образовање 
Више од игре  
Дисциплина без батина  
Животне вредности  
Испеци, па ми реци  
Како васпитати сјајне девојчице  
Како написати причу  
Клопкe за одрасле  
Могу ако хоћу  

Позитивна дисциплина  
Тату и Пату бирају занимања  
Успешан родитељ, успешно дете  
Успешно учење  
Успешно читање и писање  
Црталиште игралиште  
Џепни родитељ 

 
39 Етнологија. Обичаји. Навике. Начин живота 
Бонтонирање  
Гладијатор  
Гладијатори  
Е. Истражи Мумије  
Енциклопедија фантастичних бића  

Мумије и пирамиде 
 Изгубљени светови  
Приручник за принцезе  
Чудовиштологија  

 

 

УДК РЕГИСТАР 
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502 Природно окружење и његова заштита  
Еколошке занимације  Природна блага Србије  
 
53 Физика 
Увод у нову физику  Чудеса електрицитета  
 
54 Хемија 
Периодни систем елемената  
 
55 Геологија 
Е. истражи Земља   
Злато и шуме   
Море  
 

Океани 
Природа  
Приче о времену и клими  

56 Палеонтологија
Велико истраживање - диносауруси 
Палеонтологија  

Диносауруси  
Е. Истражи Диносауруси  

 
58 Ботаника 
Ботаника  
 
59 Зоологија 
Велико истраживање – животиње  
Грабљивци  
Животиње из океана  
Животиње из прашуме 

Животиње из саване  
Пакосна природа   
Приче из зоо врта 2   

 
61 Медицина 
Е. истражи-Људско тело  
Крив је мој мозак  

Људско тело  
Мој атлас људског тела Larousse  

 
613 хигијена 
Како се рађају деца  
Књига за сваку девојчицу  

Секс, пубертет и те све «Оне « ствари  
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62 Инжењерство. Техника уопште 
Е. истражи Пут у свемир  
Оружје некад и сад  

Прича о бродовима   
Прича о возовима  

 
68 Индустрија. Занати. Мали занати 
Ваздушни змајеви  
Чаробна кућа за лутке  
 
74 Цртање. Дизајн 
Како цртати животиње 
Како цртати људе 
Како цртати портрет 
 

75 Сликарство 
Леонардова палета  
 
79 Рекреација. Забава. Игре. Спорт 
Белешке луткарског помоћника  
Спортови 
Хокус покус  
Хокус покус 2 
 

Хокус покус 3 
Чудовишта која смо волели 1   
Чудовишта која смо волели 2  
Чудовишта која смо волели 3

81 Лингвистика и језици 
Велики речник страних речи и израза  
Књига имена  

Правопис српског језика  

 

821.111.09 Енглеска књижевност (студије)  
Свет Харија Потера 
 
 

902 Археологија 
Археологија  
  
903 Праисторија. Праисторијски остаци. Антиквитети 
Винча  
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904 Културни остаци историјског доба 
У потрази за Тутанкамоном  
 
91 Географија 
Велико истраживање-свет  
С децом око света  1                             

С децом око света  2  
Велико истраживање-град

 
 
929 Појединачне биографије. Збирне биографије 
Александар Македонски  
Армстронг и комадић Месеца  
Бик Који Седи и његов томахавк  
Витезови и замкови  
Гедел  
Енциклопедија лоших ђака  
Јулије Цезар  
Капетан Кук  
Колумбова мапа  

Кристифор Колумбо  
Клеопатра  
 Кроз васиону и векове  
Наполеон  
Српски великани драме 
Српски великани државности 
Стварање будућности  
101 херој светска историје  

 

 
930.85 Културна историја, историја цивилизације 
Египат    
E. истражи Стара Грчка  
Престоница независне Србије  
 

94 Историја 
Византија  
Витезови и замкови     
Дечји атлас историје света   
Илустрована историја света  
Кратка историја света за младе                             

Пурпур империје 
Србија у великом рату  
У име бога     
 У Османском царству                                                                           

 


	О КЊИЗИ- Свакодневно смо окружени насиљем: телевизија, видео игрице... У овом приручнику се говори о насилништву у школама, у учионицама. Задиркивање, вређање, злостављање постало је  део одрастања у савременом друштву. Шта родитељ или наставник могу ...
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