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ПРЕДМЕТНA КЛАСИФИКАЦИЈА У СИСТЕМУ COBISS
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ПРЕДМЕТНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Обавезни елементи садржинске обраде у систему Cobiss су предметна одредница и УДК
класификација.
За израду предметних одредница и пододредница користе се правила која је на основу
медународних стандарда установила Народна библиотека Србије.
За садржинску обраду у Cobiss-у предвиђен је блок поља са потпољима 6--, за усвојени
и 96- за неусвојени облик.
Предметној класификацији намењена су поља са потпољима 600 до 610 и 960 до 969.
Поља 600 до 609 структурисана су и садрже пододреднице (тематску, географску,
временску, формалну итд.) и предвиђена су за нормиране предметне одреднице. Поље 610
остављено је за слободно формиране одреднице без хијерархијског односа.
Библиотеке учеснице Узајмане базе Србије немају контролисане речнике. Користе,
међутим, ипак поља 600-609. Ово стога што су библиотеке које су радиле у старој верзији
овог програмског пакета од 1989. године радиле на овај начин. Због континуитета
одлучиле су да наставе и користе могућности програма које су биле ближе њиховој
традицији и потребама. Истовремено се планира израда инструмената потребних за
коректан рад у узајамној бази.
Препорука осталим учесницама у систему је да одаберу исти начин из рационалних
разлога. Код преузимања записа са хоста неће морати да прерађују предметнице.
Скраћенице се пишу великим словима.
Бројеви се пишу арапским цифрама, осим као додатак уз имена владара и црквених
великодостојника када се користе римски бројеви.
Интерпункција на почетку и на крају поља и потпоља се не уноси, јер је задата
програмски.
Предметне одреднице и пододреднице у пољима за усвојени облик (600-609) пишу се
великим почетним словом, а неусвојени облици (960-969) малим.
Дубина индексирања зависи од потреба корисника библиотеке.
Библиотеке учеснице система Cobiss у Србији још нису усагласиле све принципе у
стручној обради. Основна и највећа разлика је у облику и писму јединствених каталошких
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одредница. Универзитетска библиотека и код формалне и код садржинске обраде усвојила
је латинични и етимолошки облик одреднице. Националне библиотеке опредељене су,
међутим, за ћириличну и фонетску. Универзитетске, факултетске, као и остале научне
библиотеке код израде предметница користе научну терминологију, док националне и
народне библиотеке користе најчешће коришћене термине.
Све ово указује на потребу даљег усаглашавања принципа обраде библиотека учесница
система.

ПРЕГЛЕД ПОЉА ЗА ПРЕДМЕТНЕ ОДРЕДНИЦЕ
600
601
602
605
606
607
608
609
610

Лично име као предметна одредница
Назив корпоративног тела као предметна одредница
Породично име као предметна одредница
Стварни наслов као предметна одредница
Тематска предметна одредница
Географска предметна одредница
Временска предметна одредница
Формална предметна одредница
Слободно обликована предметна одредница

ПРЕГЛЕД ПОЉА ЗА УПУТНИЦЕ СА НЕУСВОЈЕНИХ НА УСВОЈЕНЕ ОБЛИКЕ
960 - 600
961 - 601
962 - 602
965 - 605
966 - 606
967 - 607
968 - 608
969 - 609
Поља се повезују потпољем 6. Код 01 повезује прво поље 960 са првим пољем 600, 02 са
другим и тако редом. По истом принципу повезују се и остала поља.

Свако поље и потпоље има свој префикс којим га је могуће претраживати. Преглед
префикса и суфикса садржан је у хелпу и добија се командом PF2.
Поља 600 и 960 претражују се префиксом PN = или суфиксом /PN
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Поља 601 и 961 претражују се префиксом CS= или суфиксом /CS
Поља 602 и 962 претражују се префиксом FN= или суфиксом /FN
Поља 606 и 966 претражују се префиксом TN= или суфиксом /TN
Поља 607 и 967 претражују се префиксом GN= или суфиксом /GN
Поља 608 и 968 претражују се префиксом CH= или суфиксом /CH
Поља 609 и 969 претражују се префиксом FS= или суфиксом /FS
Поље 610 претражује се префиксом DU= или суфиксом /DU
Претраживање по свим пољима и потпољима у блоку за предметне одреднице
могуће је префиксом SU=, односно суфиксом /SU.
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ПОЉЕ 600 - ЛИЧНО ИМЕ КАО ПРЕДМЕТНА ОДРЕДНИЦА
Облик личног имена као предметне одреднице утврђује се према правилима за
израду јединствене одрединице за алфабетски каталог. Дакле, облик личног имена у
пољу 600 исти је као и усвојени облик који се уноси у поље 700.
Може имати оригинални или фонетски облик.
Универзитетска библиотека лично име као предметну одредницу пише латинично и
етимолошки, а Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске фонетски и
ћирилично.
Било који облик да је библиотека усвојила, са неусвојеног облика даје упутницу на
усвојени.
Обе варијанте имена у речнику предметница су равноправно заступљене и претраживе
су равноправно.
Обавезни редослед потпоља је: a, b, d, c, f....
Поље 600 је поновљиво. Може се отворити онолико поља 600 колико је потребно.
Индикатори:
Индикатор 1.
0 – не исписује се
1 – поље се исписује за потребе каталога
2 – поље се исписује за потребе библиографије
3 – поље се исписује за потребе каталога и библиографије
Индикатор 2. одређује облик имена на каталошком листићу
0 - лично име или име па презиме
1 - презиме па име
Потпоља:
а Редалица. Најчешће презиме.
Потпоље није поновљиво.
б Лично име
Потпоље није поновљиво.
c Лично обележје. Најчешће звање или занимање особе која је предмет
библиографске јединице.
Пише се језиком институције.
На пример: српски краљ, руски цар итд.
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Потпоље је поновљиво.
d Римски бројеви који су део имена владара, папа или црквених великодостојника.
Потпоље није поновљиво.
f Датуми - године рођења и смрти или године владања када је реч о владарима.
Године рођења и смрти повезују се цртицом (-), а године владања косом цртом (/).
Подаци се уносе без заграда. Заграде су задате програмски.
Ако није могуће утврдити тачне датуме користе се оквирни подаци или знак питања.
Потпоље није поновљиво.
Примери:
600а Popović
b Stanoje
f 1698-?

600а Popović
b Andrija
f 1749-18??

600а Aisopos
f oko 6vpne

x Тематска пододредница
Ближе одређује предмет дела у односу на личност.
Називи дела која су предмет пишу се у наводницима.
Ако не постоји превод дела на наш језик, назив дела се пише на језику
пуbликације.
У потпоље 600x не може се унети лично име.
Потпоље је поновљиво.
y Географска пододредница
Потпоље је поновљиво.
z Временска пододредница
Временске пододреднице пишу се арапским цифрама без правописних знакова.
На пример:
19v - (ne XIV v., 19. v.)
345-322pne - (ne 345 v. pre n. e./322 v. pre n. e., ili 345/322 v. p. n. e. )
Потпоље је поновљиво.
w Формална пододредница
Потпоље је поновљиво.
Пише се у множини. На пример: Биографије, Зборници, Докторске дисертације,
Путописи, Уџбеници, Мултимедији итд.
У једнини се пишу: Аутобиографија, Преписка, Хронологија, Историјска грађа

6 подаци за повезивање са пољем 960 или неусвојеним обликом имена.
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Потпоље је поновљиво.
У поље 960 за неусвојени облик имена уносе се потпоља a, b, d, c, i f.
Уколико се дело односи на две или више личности или везу између њих, потребно је
отворити онолико поља 600 колико има личности на које се дело односи.
На пример: ако дело садржи преписку између две личности треба отворити два поља
600, за сваку личност по једно.
Пример:
2000 aEine Freundschaft hBd. 2 iBriefwechsel fMax Brod, Franz Kafka
ghrsg. von Malcolm Pasley
210 aFrankfurt am Main cS.Fischer d1989
60011aKafka bFranz f1883-1924 wPrepiska
60011aBrod bMax f1884-1968 wPrepiska
Ако се у наслову публикације име помиње само зато да би означило одређени период
(од-до) не израђује се предметна одредница.
Пример:
2000 [a]Historie des idees sociologiques [e]de Parsons aux contemporains
За Парсонса у овом случају није потребно дати предметну одредницу.
Ако је реч о монографској студији или публикацији о некој личности, формална
пододредница 600w Monografije је непотребна.
Поље 600 користи се и за имена божанстава и митолошких бића. У том случају уз име
се пише и објашњење.
Пример:
600a Apolon (mitološko biće)
Поље 600 користи се и за формални опис публикација, тј. за израду упутница за име
које се појављује у наслову дела.
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Примери уз поље 600:
600 a Aristoteles
f 384-322pne
x Poetika
w Zbornici
6 01
960 a Aristotel
f 384-322pne
6 01
600 a Bloch
b Ernst
f 1885-1977
x "Princip nada"
6 01
960 a Bloh
b Ernst
f 1885-1977
6 01
600 a Louis
d XIV
c francuski kralj
f 1638-1715
6 01
960 a Luj 14
6 01
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ПОЉЕ 601 - НАЗИВ КОРПОРАТИВНОГ ТЕЛА КАО ПРЕДМЕТНА ОДРЕДНИЦА
За формулисање назива корпоративног тела за предметну одредницу поштују се
правила за утврђивање јединствене корпоративне одреднице за алфабетски каталог.
Назив корпоративног тела као предметна одредница може се водити у оригиналу или у
преведеном облику. Са неусвојеног облика треба дати упутницу на усвојени. Код
претраживања оба облика су равноправна.
Универзитетска библиотека назив корпоративног тела као предметну одредницу пише
латинично и у оригиналу. Ћириличне облике имена пише у транслитерованом облику.
Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске опредељене су за преведени и
ћирилични облик.
Поље је поновљиво.
Индикатори
Индикатор 1
0 – назив колективног тела
1 – састанак
Индикатор 2
0 – инвертовани облик
1 – назив унесен под седиштем или јурисдикцијом
3 – назив унесен у изворном облику
Потпоља:
а Редалица. Назив корпоративног тела или састанка
Потпоље није поновљиво.
b Пододредница. Подређено тело
Потпоље је поновљиво.
c Додатак називу или допуна. Седиште корпоративног тела или податак карактеристичан
за корпоративно тело.
Податак се уноси без заграда. Заграде су задате програмски.
Потпоље је поновљиво.
d Редни број састанка
Пише се арапским цифрама.
Потпоље није поновљиво.
е Место састанка
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Потпоље је поновљиво.
f Година одржавања састанка
Потпоље није поновљиво.
x Тематска пододредница
Потпоље је поновљиво.
y Географска пододредница
Потпоље је поновљиво.
w Формална пододредница
Потпоље је поновљиво.
z Временска пододредница
Потпоље је поновљиво.
6 Подаци за повезивање са пољем 961 или неусвојеним обликом имена.
Потпоље је поновљиво.
Ако се јединствена корпоративна одредница разликује од назива корпоративног тела
који се појављује на публикацији или од изворног назива тог тела или је познато по неком
другом називу, за те облике се израђују упутнице из поља 961.
Ако се уз назив самосталног тела јавља и назив надређеног тела, онда он не улази у
одредницу.
Пример: Правни факултет Универзитета у Београду
Предметница гласи: 601a Pravni fakultet
601c Beograd
Ако је реч о несамосталном телу, јединствена одредница има назив надређеног тела, а
назив подређеног тела уноси се у потпоље 601 b
Пример: Библиотека Народне банке Србије
Предметница гласи: 601a Narodna banka Srbije
601b Biblioteka
601c Beograd
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Ако је назив седишта садржан у називу корпоративног тела у јединственој одредници и
у упутницама не треbа додавати потпоље c за назив седишта.
Пример: Музеј града Београда
Предметница гласи: 601а Музеј града Београда
Ако корпоративно тело има више службених језика и назив тела на публикацијама се
јавља на разним језицима, као јединствена одредница узима се назив на енглеском језику.
Као усвојени облик назива колективног тела узима се пуно име, а не скраћеница.
Скраћеница се уноси у алтернативно поље 961.
На пример:
601a Srpska akademija nauka i umetnosti
961a SANU
601a Organizacija ujedinjenih nacija
961a OUN
961a UN
Скраћеница се користи само ако је у употреби као јединствен облик.
На пример:
601a UNESCO
Ако се ради о органима власти, назив се подводи под географску одредницу. На
пример:
601a Jugoslavija
b Narodna skupština
Органи правосуђа су самостална колективна тела.
601a Ustavni sud Srbije
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Примери уз поље 601:
601a Filozofski fakultet
b Katedra za pedagogiju
c Beograd
x Istorija

601a Freie Universität
c Berlin
6 01
961a Slobodni univerzitet
c Berlin
6 01

601a Muzej savremene umetnosti
c Skoplje
x Legati

601a Muzej grada Dubrovnika
x Muzikalije
w Katalozi

601a Akademija nauk SSSR
c Moskva

601a International EDI Conference
d6
f 1993
e Bled
6 01
601a Oesterreichische Nationalbibliothek
961a Internacionalna EDI konferencija
c Wien
d6
x Rukopisi
f 1993
w Katalozi
e Bled
6 01
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ПОЉЕ 602 - ПОРОДИЧНО ИМЕ КАО ПРЕДМЕТНА ОДРЕДНИЦА
Поље је поновљиво.
Индикатор
0 – не исписује се
1 – поље се исписује за потребе каталога
2 – поље се исписује за потребе библиографије
3 – поље се исписује за потребе каталога и библиографије
Потпоља:
а Редалица. Породично име. Име племена. Име династије
Иза имена породице или племена или династије у заградама се пише (породица) или
(братство) или (племе) или (династија).
Потпоље није поновљиво.
f Датуми
Потпоље није поновљиво.
x Тематска пододредница
Потпоље је поновљиво.
y Географска пододредница
Потпоље је поновљиво.
z Временска пододредница
Потпоље је поновљиво.
w Формална пододредница.
Потпоље је поновљиво.
6 Подаци за повезивање са пољем 962 или неусвојеним обликом имена.
Потпоље је поновљиво.
Породична имена и имена династија пишу се у једнини.
Имена племена и братства пишу се у множини.
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Примери:
602а Петровић (породица)
602а Карађорђевић (династија)
602а Васојевићи (племе)
602а Влаховићи (братство)
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ПОЉЕ 605 - СТВАРНИ НАСЛОВ КАО ПРЕДМЕТНА ОДРЕДНИЦА
Стварни наслов може бити наслов књиге, драме, филма, ТВ серије или било ког другог
дела објављеног у било ком медију.
Ово поље се користи за наслове анонимних дела.
Наводници на почетку и крају наслова се не уносе.
Поље је поновљиво.
Индикатор
0 – не исписује се
1 – поље се исписује за потребе каталога
2 – поље се исписује за потребе библиографије
3 – поље се исписује за потребе каталога и библиографије
Потпоља:
а Редалица. Јединствени стварни наслов дела.
Потпоље није поновљиво.
i Стварни наслов поглавља или саставног дела који се додаје јединственом стварном
наслову када се саставни део или избор из дела издаје као самостална публикација.
Потпоље је поновљиво.
x Тематска пододредница
Потпоље је поновљиво.
w Формална пододредница
Потпоље је поновљиво.
6 Подаци за повезивање са неусвојеним обликом у пољу 965

15

Примери:
605a Dušanov zakonik
965a Zakonik cara Dušana
605a Sveto pismo
605i Stari zavet
965a Biblija
965i Stari zavet
605a Povelja Ujedinjenih nacijaa
605a Baština (časopis)
605a Algemeine Zeitung (list)
x Južnoslovenske teme
z 1831-1844
605a Hilandarski medicinski kodeks
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ПОЉЕ 606 - ТЕМАТСКА ПРЕДМЕТНА ОДРЕДНИЦА
Тематска предметна одредница израђује се такође према правилама које је установила
Народна библиотека Србије.
Научне библиотеке – универзитетске, факултетске и институтске библиотеке - користе
стручну терминологију, а Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске у
начелу користе терминологију која је најфреквентнија. И овде важи принцип
равноправности усвојених и неусвојених термина у процесу претраживања.
Поље је поновљиво.
Индикатори
0 – не исписује се
1 – поље се исписује за потребе каталога
2 – поље се исписује за потребе библиографије
3 – поље се исписује за потребе каталога и библиографије
а Предметна одредница у облику утврђеном правилима за израду предметних одредница.
Потпоље није поновљиво.
x Тематска пододредница
Потпоље је поновљиво.
y Географска пододредница
Потпоље је поновљиво.
z Временска пододредница
Потпоље је поновљиво.
w Формална пододредница.
Потпоље је поновљиво.
6 Подаци за повезивање са пољем 966 или неусвојеним обликом предметне одреднице.
Потпоље је поновљиво.
Општа предметна одредница, као остале одреднице, по правилу је именица у
номинативу. Само сложене одреднице могу садржати и друге врсте речи.
Сложене преметнице имају природни ред речи. Инверзија се користи изузетно.
Пишу се у множини, осим када су у питању:
- апстрактни појмови (мишљење, сила, учење, трчање, радост, ум, слобода)
- називи наука и уметости (ботаника, филозофија, хемија, балет, музика)
- правци у науци или уметности (постмодерна, реализам, барок)
- жива бића која представљају врсту
- делови тела
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-

болести
материјали
природне појаве

Предметне одреднице треба да буду једнозначне. Код слободно формулисаних термина
проблем представљају:
- синоними, хомоними и полисемија
- језичке варијанте са малом семантичком разликом
- појмови чије је значење контекстуално
- термини који се користе у метафоричном значењу
Када су у питању хомоними потребно је у загради дати спецификацију.
Када је реч о синонима за неусвојени термин се даје упутница из поља 960.
Предметна одредница која се односи на историјске догађаје као саставни део има
годину.
На пример:
606a Prvi srpski ustanak 1804-1813
606a Drugi srpski ustanak 1915
606a Srpsko-turski rat 1876-1878
606a Srpsko-bugarski rat 1885
Примери уз поље 606:
606a Menadžment
w Udžbenici
6 01
960a Upravljanje
w Udžbenici
6 01
606a Srbi
x Istorija
z 18v
w Zbornici
606a Novac
y Srbija
z Srednji vek
w Magistarski radovi
606a Abecedni katalozi
606a Abdominalna hirurgija
606a Naknada nematerijalne štete
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606a Kablovska izolacija
606a Motorna vozila
606a Programski jezik "APT" 601
966a programski jezik "Automatically Programed Tools" 601
606a Programski jezik "JavaScript"
606a Međunarodni ekonomski odnosi
606a Papilose Allocreadiidae xSistematika
606a Parodontitis apicalis chronica
606a Signalizacija saobraćaja
606a Srpska književnost
606a Srpska narodna poezija, epska
606a Transportni troškovi
606a Francuska revolucija 1789
606a Prvi svetski rat 1914-1918
606a Postmoderna x Filozofija
606a Postmoderna x Likovna umetnost
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ПОЉЕ 607 - ГЕОГРАФСКА ПРЕДМЕТНА ОДРЕДНИЦА
Поље је поновљиво.
Индикатор
0 – не исписује се
1 – поље се исписује за потребе каталога
2 – поље се исписује за потребе библиографије
3 – поље се исписује за потребе каталога и библиографије
а Географска предметна одредница у облику утврђеном правилима за израду предметних
одредница.
Потпоље није поновљиво.
x Тематска пододредница
Потпоље је поновљиво.
y Географска пододредница
Потпоље је поновљиво.
z Временска пододредница
Потпоље је поновљиво.
w Формална пододредница.
Потпоље је поновљиво.
6 Подаци за повезивање са пољем 967 или неусвојеним обликом предметне одреднице.
Потпоље је поновљиво.
Географска одредница одређује се према географском или геополитичком називу без
податка о друштвеном и државном уређењу.
607a Jugoslavija - ne Kraljevina Jugoslavija, ili FNR Jugoslavija ili SFR Jugoslavija
607a Francuska – ne Republika Francuska
607a Švedska – ne Kraljevina Švedska
Сложена географска имена чија је прва реч придев пишу се нормалним редом.
У инверзији се пишу делови континената, држава или мањих географских целина.
607a Južna Amerika
607a Zapadna Evropa
607a Mađarska, istočna
607a Srbija, jugoistočna
Ако више градова у различитим државама има исти назив у малим заградама додаје се
назив државе.
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Ако различити географски појмови имају исто име у малим заградама додаје се
објашњење.
Географска одредница користи се за општи опис географских појмова, историјски,
политички или економски развој. Зато уз географску предметну одредницу често иду
пододреднице:
- Историја
- Културна историја
- Политичка историја
- Војна историја
- Политичке прилике
- Унутрашња политика
- Спољна политика
- Социјална политика
- Економска политика
- Становништво
- Географија
- Статистика
- Лексикони
- Библиографије
- Атласи
- Водичи
- Путописи
- У литератури
Примери:
607a Srbija x Istorija z 19v w Bibliografije
607a T ara (planina)
607a Tara (reka)
607a Sliv Tare
607a Srbija x Kulturna istorija
607a Jugoslavija w Enciklopedije
607a Jugoslavija x Stanovništvo
607a Francuska x Politika
607a London (Texas)
607а Kragujevac
607а Kragujevac i okolina
607а Kragujevačka okolina
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ПОЉЕ 608 - ВРЕМЕНСКА ПРЕДМЕТНА ОДРЕДНИЦА
Поље је поновљиво.
Индикатор
0 – не исписује се
1 – поље се исписује за потребе каталога
2 – поље се исписује за потребе библиографије
3 – поље се исписује за потребе каталога и библиографије
а Временска предметна одредница у облику утврђеном правилима за израду предметних
одредница.
Потпоље није поновљиво.
x Тематска пододредница
Потпоље је поновљиво.
y Географска пододредница
Потпоље је поновљиво.
z Временска пододредница
Потпоље је поновљиво.
w Формална пододредница.
Потпоље је поновљиво.
6 Подаци за повезивање са пољем 967 или неусвојеним обликом предметне одреднице.
Потпоље је поновљиво.
Примери:
608a Srednji vek
x Kulturna istorija
w Bibliografije
608a Neolit
y Srbija
w Bibliografije
608a Bronzano doba
608a Dvasetsedmi mart 1941
608a Dvadeseti vek
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ПОЉЕ 609 - ФОРМАЛНА ПРЕДМЕТНА ОДРЕДНИЦА
Поље је поновљиво.
Индикатор
0 – не исписује се
1 – поље се исписује за потребе каталога
2 – поље се исписује за потребе библиографије
3 – поље се исписује за потребе каталога и библиографије
а Формална предметна одредница у облику утврђеном правилима за израду предметних
одредница.
Потпоље није поновљиво.
x Тематска пододредница
Потпоље је поновљиво.
y Географска пододредница
Потпоље је поновљиво.
z Временска пододредница
Потпоље је поновљиво.
Формална предметна одредница пише се увек у множини.
Примери:
609a Bibliografije
y Jugoslavija
609a Bibliografije bibliografija
y Nemačka
609a Enciklopedije, opšte
6 01
969a Opšte enciklopedije
6 01
609a Geografske karte
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ПОЉЕ 610 - СЛОБОДНО ОБЛИКОВАНА ПРЕДМЕТНА ОДРЕДНИЦА
Поље је поновљиво.
z Језик предметне одреднице (кодирани податак)
а Предметна одредница у облику утврђеном правилима за израду предметних одредница.
Потпоље је поновљиво.
Индикатор
Индикатор 1
0 – ниво није одређен
1 – примарни израз
2 – секундарни израз
610 z scr
a Obrazovanje
a Školstvo
a Srbija
a 19v
a Bibliografije

О квалитетној бази тешко је говорити без нормативних датотека. Оне су значајна уштеда
времена и труда у раду, елиминишу масу различитих одредница у бази, словне грешке, а
корисницима омогућују доступ целокупној грађи преко било ког облика имена итд.
Уобичајене нормативне датотеке су:
- личних имена
- имена корпоративних тела
- географских назива
- предметних одредница
За почетак требало би започети посао на формирању нормативне базе личних имена. Она служи
истовремено формалној и садржинској обради.
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Примери:
ID=25769743
2000 aProphets of extremity eNietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida
fAllan Megill
210 aBerkeley [etc.] cUniversity of California Press d1985
60011aNietzsche bFriedrich Wilhelm f1844-1900 601
60011aHeidegger bMartin f1889-1976 602
60011aFoucault bMichel f1926-1984 603
60011aDerrida bJacques f1930-604 604
6061 aFilozofija z19-20v
96004aNiče bFridrih f1844-1900 601
96004aHajdeger bMartin f1889-1976 602
96004aFuko bMišel f1926-1984 603
96004aDerida b Žak f1930-604 604
ID=4649999
2000 aKafka's other trial ethe letters to Felice fElias Canetti
gtranslated by Christopher Middleton
210 aNew York cSchocken Books d1974
60011aKafka bFranz f1883-1924 wPrepiska
60011aBauer bFelice f1887-1960 wPrepiska
ID=426255
2001 [a]#The #Monteverdi companion [f]edited by Denis Arnold and Nigel Fortune
60011[a]Monteverdi [b]Claudio [f]1567-1643 [w]Biografije [6]01
60011[a]Monteverdi [b]Claudio [f]1567-1643 [x]Opere [6]01
6061 [a]Monodija [z]17v

ID=186293511
2000 aRefleksivna sociologija Alvina Guldnera eobnova kritike u
sociološkoj teoriji fDušan Marinković
210 aNovi Sad cVisio Mundi Academic Press d2003
60011aGouldner bAlvin f1920-1980 601
6061 aRefleksivna sociologija
96013aGuldner bAlvin f1920-1980 601
ID=11612687
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2000 aAutobiografija i drugi spisi fJovan Cvijić gpriredio Vladimir
Stojančević
210 aBeograd cSrpska književna zadruga d1965
60011aCvijić bJovan f1865-1927 wAutobiografija
ID=20715535
2001 a"Milanković - juče, danas, sutra" esimpozijum, Beograd, 25. i 26.
novembar 1999. f[glavni i odgovorni urednik Vlado Milićević, Miroslav Starčević]
210 aBeograd cRudarsko - geološki fakultet d1999
60011aMilanković bMilutin f1879-1958 wZbornici
6061 aKlima xMatematički modeli wZbornici
6061 aPaleoklimatologija wZbornici
ID=14967823
2000 aTrésors de la Bibliothèque nationale de France h#Vol. #1
iMémoirs et merveilles eVIIIe-XVIIIe siècle fsous la direction de
Marie-Hélène Tesnière
210 aParis cBibliothèque nationale de France d1996
60102aBibliothèque nationale de France cParis 601 wIzložbe
6061 aRetke knjige yPariz wIzložbeni katalozi
6061 aRukopisi yPariz wIzložbeni katalozi
96102aNacionalna biblioteka Francuske cPariz 601
ID=20511759
2000 aPedeset godina Muzeja pozorišne umetnosti Srbije e1950-2000
fKsenija Šukuljević-Marković
210 aBeograd cMuzej pozorišne umetnosti Srbije d2000
60102aMuzej pozorišne umetnosti Srbije cBeograd z1950-2000
ID=111027980
2001 aUstavni sud Republike Srbije e1963-2003. godina f[priredili Bosa
Nenadić, Ljiljana Slavnić]
210 aBeograd cUstavni sud Republike Srbije d2003 eBeograd gGlasnik
60102aUstavni sud Srbije cBeograd z1963-2003 611
6063 aUstavnost ySrbija z1963-2003
6063 aZakonitost ySrbija z1963-2003
6063 aSudska praksa xUstavni sud Srbije z1963-2003 622
6073 aSrbija xUstavi z1963-1990
96102aUstavni sud Republike Srbije cBeograd 611
9663 aSudska praksa xUstavni sud Republike Srbije 622
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ID=13249543
2000 aNarodna skupština i izborni zakon fLjubomir Radovanović
210 aBeograd cFrancusko-srpska knjižara A. M. Popovića d1937
60101aJugoslavija bNarodna skupština xIzborni zakon
ID=102933772
2000 aInventar AJ-74 eDvor Kraljevine Jugoslavije e1918-1948
fVasilije Kosić
210 aBeograd cArhiv Jugoslavije d2003 eBeograd gSlužba za
zajedni ke poslove Savezne vlade i saveznih organa uprave
60102aArhiv Jugoslavije cBeograd xFondovi wInventari
60102aDvor Kraljevine Jugoslavije cBeograd z1918-1948 wIstorijska građa
ID=109901836
2000 a130 godina Osnovne kole "Vasa Čarapić", Beli Potok emonografija
fMiladin Nikolić Gija g[fotografije Dragan Damnjanović]
60102aOsnovna škola "Vasa Čarapić" cBeli Potok z1873-2003
ID=187473159
2000 aPantići eBrusnica na Savi erodoslov fMihailo Pantić, Đorđe Pantić
6021 aPantić (porodica) yMala Brusnica
2001 #The# new testament ein the original Greek fthe text revised by
Brooke Foss Westcott and Fenton John Anthony Hort
210 aNew York cThe Macmillan company d1947
50000aSveto pismo
53213aSveto pismo
6051 aSveto pismo iNovi zavet 601
9651 aBiblija iNovi zavet 601
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ID=4091663
2000 aIstorijska građa i gradnja istorije u dramama "Smrt majke
Jugovića" i "Lazarevo vaskrsenje" Iva Vojnovića e magistarski rad fDarko Lukić
210 aBeograd c[s.n.] d1990
60011aVojnović bIvo f 1857-1929
6051 aSmrt majke Jugovića w Magistarski radovi
6051 aLazarevo vaskrsenje w Magistarski radovi
6061 aSrpska istorijska drama w Magistarski radovi
ID=43956999
2000 aList "Politika" i njegov uticaj na širenje demokratskih ideja u
periodu između dva rata fMiodrag Simić
210 aBeograd cPravni fakultet Univerziteta d1987
6051 aPolitika (list) z1904-1941
ID=4236556
2000 a Časopis "Neven" (1852-1858) fIvana Živančević
6051 aNeven (časopis) z1852-1858
ID=12156943
2000 aHipertenzivna moždana krvavljenja fDuško O. Vranješ
210 aBeograd cMedicinska knjiga d1995
6061 aHipertenzija xMozak xHemoragija
2000 a3ds max 5 Biblija fKelly L. Murdock gpreveli Nataša Nikolić, Gorazd Herman, Ratko
Đorđević
210 aBeograd cMikro knjiga d2003
6063 aAplikativni program "3D Studio MAX"
6063 aRačunarska animacija
2001 a#The #concise Oxford dictionary of English literature
210 aLondon cOxford University Press d1957
6061 aEngleska književnost wLeksikoni
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ID=512076437
2000 [a]Family law i the twentieth century [e]#a #history [f]Stephen Cretney
210 [a]Oxford [a]New York [c]Oxford University Press [d]2003
6061 [a]Porodično pravo [y]Engleska [z]20v
ID=10566663
2000 a#La #conscience révolutionnaire eles idéologues fGeorges Gusdorf
210 aParis cPayot d1978
6061 aFrancuska revolucija 1789
6071 aFrancuska xIstorija z1789-1794
ID=2951948
2001 aPrvi balkanski rat eokrugli sto povodom 75. godišnjice
1912-1987. e28. i 29. oktobar 1987. furednik Vladimir Stojančević
210 aBeograd cSANU d1991
6062 aBalkanski ratovi 1912-1913 wZbornici
6061 aPrvi balkanski rat 1912 wZbornici
ID=15600911
2000 aAlterations in Synaptosomal Membrane Na, K-ATPase of the Gerbil
Cortex and Hippocampus Following Reversible Brain Ischemia
215 astr.265-272 i3 h4 k1988
6061 aSinaptozomi xN-K-ATPaza xCerebralna ishemija
ID=108441100
2000 aSelo Trebesin kod Herceg Novog eogled o novskoj migraciji i selu
fGoran Komar
60102aSrpska pravoslavna crkva xIstorija yBoka Kotorska
6073 aTrebesin xStanovništvo z17-19v
ID=108613132
2000 aCrkve i manastiri Homolja, Mlave i Stiga fRade M. Obradović
210 aPetrovac na Mlavi cNarodna biblioteka "Đura Jakšić"
60102aSrpska pravoslavna eparhija braničevska xIstorija 601
6063 aCrkve yBraničevo
6063 aManastiri yBraničevo
96102aSrpska pravoslavna crkva bBraničevska eparhija 601
ID=109778700
2000 aPinosava, podavalsko naselje fRadoje D. Cvetić g[fotografije
Miloš Cvetić]
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210 aBeograd cKulturno-prosvetna zajednica Srbije d2003
6073 aPinosava
ID=109763596
2001 a Ćuprija nad svetom fpriredio Dragan Radović
6073 aLeskovac xKulturna istorija
6073 aLeskovac wU literaturi
ID=88107527
2001 aUstav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije esa
Ustavnim zakonom za sprovođenje Ustava Socijalističke Federativne
Republike Jugoslavije
210 aBeograd cSlužbeni list SFRJ d1974
6071 aJugoslavija xUstav 1974
ID=4083983
2001 a#The# medieval world fedited by Jacques Le Goff gtranslated by
Lydia G. Cochrane
210 aLondon cCollins and Brown d1990
6081 aSrednji vek xIstorija
ID=19831055
2001 a#The# McGraw-Hill encyclopedia of world biography hVol. 1
iAalto-Bizet f[editor in chief David I. Eggenberger]
210 aNew York [etc.] cMcGraw-Hill Book Company d1973
6091 aBiografski rečnici
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