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„Пријатељу! Знадем да су ови пути 

На нашој планети трње што нас боде. 

Да је мало стаза што у баште воде 

Где бокори шуме, сунцем огрнути.”

Из песме Пријатељу, Алекса Шантић,
Сабрана дела, Београд, 

ИП „Филип Вишњић”, 2018, стр. 531. 
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ЗАХВАЛНИЦА 

Током писања подршку и несебичну помоћ својим сугестијама пружале 
су нам колеге из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у 
Београду на чему им најтоплије захваљујемо. Велику захвалност дугујемо 
и нашим рецензентима за морални и професионални подстицај у раду. 

Захваљујемo, такође, учлањеним и потенцијалним корисницима који редовно 
изражавају заинтересованост, бележе наслове и запиткују особље када 
ће моћи да наруче уочене књиге, часописе и осталу грађу из витрина, 
што је за ауторе велики подстицај. Молимо их и овим путем за мало 
стрпљења док и шира јавност не буде, такође, упозната са промотивним 
активностима наше Библиотеке. 

Весна Жупан, Јованка Пољак и Оливера Иванова 
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Посвета

Овај каталог је посвећен свима који 
нису заборавили 1968. годину, онима 
који су рођени касније, а желели би 
да знају шта је једну генерацију 
извело на улице, из којих разлога 
је протестовало толико радника, 
студената и грађана широм света. 

Дело је нарочито посвећено садашњим 
и будућим генерацијама студената 
у Србији. Надамо се да ће бити 
посебно од користи студентима 
али и истраживачима у области 
друштвено-хуманистичких наука. 
Искрено желимо да им ова публикација 
расветли догађаје из 1968. као и да 
се што боље припреме за проблеме 
са којима се свака млада генерација 
неминовно суочава. 

Београд, 2018.                                                                                 
Аутори 
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ПРЕДГОВОР

Студентске демонстрације 1968. године оставиле су трајно сведочанство о протестима 
који су избили на различитим меридијанима и у различитим контекстима. Један од разлога 
био је неизвестан и суморан положај човека – како младог тако и старијег. Веома изражена 
трулеж друштва визуализована је на постерима, визуелни уметници користили су драстичност 
да дочарају реалност.

Вихор империјалистичког рата који су водиле Сједињене Aмеричке Државе против Вијетнама 
здробио је многе животе. То је, свакако, био један од разлога за протесте широм света. Човек 
и радник дигао је глас против агресије. Требало је помоћи напаћеноме народу који је страдао. 

Студенти су изашли из света предавања и преслишавања за испит заменивши то дијалогом, 
транспарентима, отргнувши се са намером да неутралишу агонију у својој средини. Није то била 
обична карневалска журка. Нигде. Ни у Француској ни у Немачкој, ни у Сједињеним Америчким 
Државама, ни у Бразилу, ни у Чехословачкој ни у бившој Југославији. Нигде где су избили протести. 
Била је то побуна против стварности у којој је будућност изгледала унапред сиво и скршено. 

Младост је непослушна, понекада је и еруптивна, али уме да расуђује. У Француској се подјармљено 
осећао радник те је устао на ноге и затражио слогу и акцију. Студенти су се такође бунили. 
Можда су неки били попут бродоломника, други, пак, аристократског држања. У нечијој су се 
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кући радије слушале староградске песме. У другој су одзвањали звуци камерне музике или џеза. 
Међутим, друштвени заокрет је био неизбежан како у Француској тако и у Немачкој, у САД, у 
Србији, у Мексику, где год је грађанство било на ногама, и протестовало. 

Овај каталог је, донекле, приказ тога времена. Он је и осврт на тадашње демонстрације, после 
пет деценија. Уједно је ова публикација покушај да се сагледа стање у академским фондовима 
Србије имајући на уму студента као кључни појам, његову улогу у друштву, проблеме који су га 
притискали и који га још увек притискају као и остале сродне теме. 

Ово дело је сачињено узимајући у обзир да су студентски протести и социјалне кризе у сфери 
интересовања шире читалачке публике, а нарочито оне из друштвено-хуманистичких наука. 
Мада је проблематика студентских демонстрација, а посебно из 1968. године, веома сложена, у 
овоме рукопису је она изложена на један једноставнији начин да би се поштовало време и потребе 
библиотечких корисника и посетилаца. У делу су коришћени емпиријски, статистички, као и 
дескриптивни метод. Одвијање друштвених токова у земљи и свету незамисливо је без утицаја 
младих који лако препознају догме и настоје да их отклањају конкретним деловањем преузимајући 
тако на себе ризик од могућих нежељених последица. Намера је аутора да на јасан, приступачан 
и концизан начин сагледају и изложе проблематику наведену у наслову. 

Београд, 2018.                                                                                                                      В. Ж. 
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Увод 

Ближи се јубилеј – 50 година „студентског пролећа”. То су биле незаборавне демонстрације 
не само у Србији, већ шире, у Југославији, али и свету. Десило се да су протести избили на више 
континената те исте године: у Европи, Северној Америци, Јужној Америци, а среће се податак да 
су избили и у Африци. 

У Србији је током демонстрација 1968. године дошао до изражаја проблем животног стандарда 
студената. Јосип Броз Тито је у своме народу уживао велики углед и поверење. Свестан онога што 
је омладина чинила за своју земљу ратних и послератних година изашао је пред студенте и казао 
да су они у праву. Студентска омладина у Србији имала је и има прилично дуго револуционарни, 
а и реформаторски дух што се памти још од времена када је Светозар Марковић био жив, док је 
радио и стварао друштвени слој младе интелигенције која је доприносила унапређењу радничког 
покрета настојећи да извуче Србију из сиромаштва у које је уронила као монархија. Тројном пакту 
је управо студентска омладина у срцу града Београда рекла чувено НЕ, и „боље гроб него роб”, 
„боље рат него пакт!” 

Студентско пролеће из 1968. године је било наднационални, односно, југословенски и уједно 
студентски низ догађаја. Протести су забележени широм бивше Југославије, али су најмасовнија 
окупљања и немири били у Србији, Хрватској, Босни и Херцеговини. Различите генерације 
студената Београда негују револуционарну и реформску традицију свога, односно, својих универзитета 
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и спремни су да се супротставе девијантном понашању режима. Осим тога, захтеви за аутономијом 
универзитета су у Србији, а током тога режима били учестали што и није било чудно с обзиром на то 
колику пажњу је Влада Србије посвећивала раду тих универзитета. Проблеме су имали, дакле, не само 
Универзитет наука него и Универзитет уметности. Небрига око покривања издатака за материјалне 
трошкове високообразовних установа у Београду и шире, у Србији, била је редовна појава тих година. 

У Француској је до изражаја дошла нова култура овековечена на плакатима. Графички дизајн 
је еволуирао, дакле, у значајној мери. Осванули су позиви радницима и сељацима на уједињење. 
Док је својевремено Манифест комунистичке партије позивао пролетере свих земаља да се 
уједине (Маркс и Енгелс), радничка мисао у Француској се, те чувене 1968. године, прилагођавала 
тамошњим потребама и приликама. 

Што се тиче Чехословачке, побуну су угушиле јединице совјетске армије, а слично се догодило 
и у Пољској. Прашко пролеће остало је симбол наде, јавно изражене патње и незадовољства народа, 
жеље младих да проговоре отворено о бригама и проблемима који их притискају, али и симбол 
снажне, а на крају, ипак, угушене акције. 

У Западној Немачкој, студенти су тражили кроз протестну активност, реформу високог образовања. 
Интелектуалци су писали не само о збивањима у тој земљи него и у осталим државама. Европа и 
свет су помно пратили стање преко медија. 

Остаје, међутим, питање како је дошло до свих тих демонстрација ланчано, током исте године? 
Који је био механизам подстицања немира у другим државама ако не јавна аргументација, акција 
довољно непоколебљива да је забележе медији, слике младих и забринутих лица људи који су сложно 
корачали улицама у намери да изразе незадовољство владајућим режимом? Решеност учесника 
протеста сагледана кроз нове видове културе, односно, уметности која се обраћала човеку-раднику, 
човеку-сељаку, младоме и староме, била је толико недвосмислена да се наслућивао заокрет у раду 
виших инстанци на лествици државне хијерархије. Тај заокрет је трабало да се догоди у скорије 
време и да се нови, другачији однос утемељи у раду државних органа. Очекивао се што непосреднији 
утицај човека и грађанина у креирању развојне политике друштва. 
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Један начин да се делује на актере демонстрација у другим земљама био је, дакле, уверљив и 
ефикасан протест у властитој домовини. То је онај протест о коме причају и пишу чланови породица 
настањени у иностранству. Осим тога, креирала се медијска слика врло динамична и жива. Што 
динамичнија је била она, то је већи утицај био на окружење по истим питањима због којих се 
протестовало, а у рођеној земљи. Они у које се имало поверење били су у знатном броју случајева 
професори универзитета, научно-наставно особље, мислиоци, они који су били утицајни, који су 
својим студентима кристалисали ситуацију вероватно и сами незадовољни властитим положајем 
у науци, стањем у друштву и животним стандардом. Дакле, они који су се највише залагали да 
младе оспособе за будућност као и да допринесу научно-техничком развоју били су спона са својим 
колегама на разним меридијанима. 

Може се уочити да је од завршетка Другог светског рата свет одмакао 23 године, а од Резолуције 
Информбироа (1948) пуне две деценије када је дошло до демонстрација у Србији и шире, а током 
те незаборавне 1968. године. Било је то тешко време за СФРЈ. 

Тежа су времена била у периоду након Другог светског рата, вероватно само у току и неколико година 

    Слика 1. Напад на руски тенк у 

     Прагу 1968. године

Увод
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након Резолуције Информбироа. То време подсећало је донекле на Драјфусову аферу којом је Емил Зола 
(Émile Zola) био својевремено веома заокупљен. Тада је, наиме, осуђени официр, иначе, невин био прогнан 
на маларично екваторијално острво по имену Ђавоље Острво (Île du Diable) поред Француске Гвајане. 
Као робијаш био је тамо подвргнут физичким и психичким мучењима, а изолован од света1. 

Та времена су у нас позната и по томе што је био приметан талас радне емиграције југословенских 
грађана. Владала је друштвена криза. Немачка, Шведска, Аустралија, Сједињене Америчке 
Државе, само су неке од земаља у које се запутио на рад не мали број држављана Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије. 

1  Optužujem…/ Emile Zola. [S francuskog  preveo Ananije Leković].- Beograd: RAD, str. 13. 

    Слика 2. Воденим топовима        
    против демонстраната у 
    Берлину 1968. године
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Протести у Европи „1968” 

Чињеница да је од краја Другог светског рата па до 
Студентског пролећа 1968. протекло двадесетак година 

говори у прилог следећем: велике патриоте и лидери 
који су се учврстили на власти попут Шарла де Гола 
(Charles de Gaulle) били су поштовани широм света, 
али нису више у властитој земљи били толико омиљени 

колико су можда претпостављали или прижељкивали. 
Нарасли економски, правни и политички проблеми 

изискивали су много веће умеће у решавању, а грађани 
много непосреднији утицај на друштвено-економске 

токове у земљи. Студенти и радници у Француској, 
њен народ, залагао се за слободније размишљање, 
слободнији говор, што је супротстављање, заправо, 
различитим видовима, али и самим помислима на 
диктатуру, милитаризам, тоталитаризам, тиранију, 
и томе слично. 

    лево,
    Слика 3.
    Плакат „Буди млад и ћути” 

    горе
   Слика 4. 
   Плакат „Ја учествујем, ти учествујеш, он учествује,  
   ми учествујемо, ви учествујете, они користе”
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Мада се у марксистичкој 
терминологији својевремено 
користио појам диктатура 
пролетаријата, у овоме тексту 
се под речју диктатура сматра 
вид угњетавања, понижавања, 
односно, унижавања човека и 
грађанина, обесмишљавања 
његових интелектуалних 
вредности или, пак, радних 
резултата. Власт, дакле, у неким 
европским земљама утемељена 
у лику свима већ познатих 
политичара чијом појавом и 

    

          Слика 5.
    Овај постер симболизује
    разочарање са којим су се 
    омладинци и радници у
    Француској враћали у нормалу
    након доживљеног неуспеха
    1968. године. Слика описује 
    овце које послушно иду за 
    својим чобанином.
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говорима је светска јавност била довољно оптерећена и засићена, та иста власт тако немоћна да 
се позабави будућношћу омладине, радника, и сељака, подносила је, односно, заговарала један 
status quo који, наравно, није био никакво решење за нагомилане проблеме. Та власт је тражила 
себи јак ослонац у полицији. Плакати су као нови вид уметности осликавали управо тај и такав 
режим у Француској. Поруке које су допирале са плаката, а с обзиром на то да су њихови аутори 
користили реч и слику, биле су веома дубоке, проницљиве, обојене извесном дозом хумора, али и 
горчине. Наводиле су на дивљење због комотитета аутора који су били продорни, а својим умећем 

    Слика 6. и 7.
    Плакати „Слободна информација”и „Гласајте увек, ја ћу учинити остало”
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наткрилили многе друге ауторе постера и изрицали упозорење свима који су прижељкивали вођење 
државе уз помоћ пендрека. 

Интелектуално обликована свест младих о њиховоме положају у друштву толико је била 
прогресивна и под утицајем глобалних тенденција развијена да се власт тешко носила са нараслим 
захтевима за промене. У Француској се полиција ангажовала током протеста на улицама запоседајући 
одређене објекте и пратећи помно извесне сегменте града у којима су се окупљали демонстранти. 
На универзитету у Нантеру (l’Université Paris Nanterre), надомак Париза, окупили су се водећи 
француски уметници леве оријентације како би уз подршку једне групе студената расправљали о 
класној дискриминацији у Француској. Они су били заузели једну дворану након чега је управа 
позвала органе јавног реда и мира те су се окупљени разишли без инцидената. Сукоби између 
студената и управе одвијали су се током априла месеца. Када је управа затворила факултет избило 
је велико незадовољство међу студентима, почели су да се ређају догађаји који су узбуркали 
Француску и наишли на велики одјек у свету. Студенти са Сорбоне (Sorbonne), забринути за своју 

    Слика 8.
    Демонстранти лицем у лице са 
    полицијом у Паризу 1968. године 
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будућност, протестовали су против затварања Нантера и избацивања истакнутих студентских 
предводника са факултета. Полиција је на то реаговала. Вештом тактиком је државна студентска 
организација дигла на ноге чак 20.000 грађана који су отишли пред чувену Сорбону. Тамо их је 
дочекала полиција са пендрецима што је изазвало велико нерасположење. Грађани солидарисани 
са студентима изашли су на улице где се догодило слично. Дочекала их је полиција.2 

Француски председник де Гол се склонио у Немачку. Ради се о истој личности која је била вођа 
француског покрета отпора у Другом светском рату. Био је сматран и француским националним 
херојем. У иностранству је расписао превремене изборе. У Француској се народ примирио. Почела 
су хапшења студената. Де Гол је однео победу на превременим изборима упркос демонстрацијама.3 
То је, ван сваке сумње, многе разочарало. 

2  Filip Pavelić, Godine studentskog otpora. Kako su francuski studenti protjerali predsjednika, a Praško proljeće diglo Crvenu armiju. 
Dostupno na: http:// http://www.srednja.hr/Studenti/Vijesti/Godine-studentskog-otpora-Kako-su-francuski-studenti-protjerali-
predsjednika-a-Prasko-proljece-diglo-Crvenu-armiju (Pristup: 01. juni 2017.)
3  Ibid. (Pristup 02. Juni 2017.)
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Када се ради о водећим француским интелектуалцима тога доба, и те како је битно споменути 
да се Жан-Пол Сартр (Jean-Paul Sartre) противио совјетској интервенцији у Мађарској, ратовима 
у Вијетнаму и Алжиру. Сартр је подржао студентски покрет 1968. Као ретко који интелектуалац 
из западног света, обишао је Совјетски Савез (1954), затим Кину (1956), Југославију (1958) и 
Кубу (1960). Овај француски филозоф светског гласа одбио је да прими Нобелову награду за 
књижевност 1964. године. Његов став је био грађанима Француске али и Европе изузетно битан 
у свим важнијим догађајима за ову земљу. 

    Слика 10.
    Жан-Пол Сартр
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Студентске демонстрације из 1968. имале су одјека у кинематографији већ исте године. Француска 
глумица Катрин Денев (Catherine Deneuve) и египатски глумац Омар Шариф (Omar Shariff) снимили 
су краткометражни промотивни материјал „Беч: године које се памте“, а за филмску трагедију 
Мајерлинг (Mayerling). Сукоб генерација је, на неки начин, тема дугометражнога филма који је, 
иначе, био подстакнут студентским и радничким протестима на улицама главнога града Француске 
те преломне 1968. године. 

Студентско пролеће у Француској оставило је дубок траг у њеној новијој историји. Наиме, иако 
се ништа радикално није одмах променило јасно је да социјална и политичка реформа праћена 
значајним економским променама не би могла да се одигра преко ноћи. Неопходна је не само 
развијена друштвена свест већ и припремљена интелектуална клима у земљи, а посебно важну 
улогу при томе играју медији. Потребно је да прође довољно времена како би се реформски процеси 
не само започели него успешно одвијали, а напослетку и окончали. 

    Слика 11.
    Катрин Денев и Омар Шариф 
    1968. у филмској 
    трагедији Мајерлинг 
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Бирократија у Француској није мали проблем. Протести студената се повремено организују у 
новије време, а нарочито када је у питању висина школарина. Међу демонстрантима вероватно 
има потомака оних који су протестовали 1968. године. Снага јединства осећа се и данас тј. у овоме 
веку на улицама Париза. Осећа се и на његовим мостовима преко којих радо прелазе пекари, 
скитнице, лекари и гробари, трговци и кобасичари, уметници у заносу својих размишљања, будући 
интелектуалци, просветни радници, државни службеници, научници, људи најразличитијих 
националности и вероисповести. Све док тече Сена кроз Париз, његови становници раде и стварају 
како би угледали боље сутра. 

Те 1968. године европска и светска јавност пратила је са много интересовања ситуацију поводом 
рата између Сједињених Америчких Држава и Вијетнама. Односи на релацији Вашингтон – Ханој 
узнемирили су грађане Европе и света. У то време, односно, тих година, спровођене су хуманитарне 
акције за помоћ овој азијској земљи. 

Говорећи о ситуацији у Немачкој, Клаус Мешкат (Klaus Mesсhkat) је рекао: „Припадали смо 
генерацији којој су Американци донели ослобођење; америчке снаге елиминисале су фашизам. За 
нас је антиратни покрет у Сједињеним Државама био веома важан.”4 Мир је толико био неопходан 
целоме свету. Планета је, ипак, била узбуркана те 1968. Цивилно становништво је напето пратило 
збивања преко мас-медија. 

Демонстрације студената у Србији отпочеле су у на Новом Београду, тачније у Студентском 
граду, 2. јуна 1968. Тим демонстрацијама су претходили немири у пролеће 1968. широм нашега 
континента, а посебно у Француској и Немачкој. Изразивши неслагање са појавама у нашем 
друштву, студенти у Србији поставили су више захтева. На основу њих се јасно може схватити 
да су тражили: 

4  Nemačka, 1968. Godine – SDS, urbana gerila i vizije o Räterepublici*. Razgovor s Klausom Meškatom**. U: Povratak u 
šezdeset osmu – 40 godina od protesta / priredila Nora Farik - Beograd, Fondacija „Heinrich Böll“, 2008, str. 69.
*Nemački izraz za „republiku veća“ (Prim. urednice Nore Farik)
**Razgovor s Klausom Meškatom je 26. februara 2008. vodila dr Marijane Cep koja je rukovodila tada Odeljenjem za savremenu 
istoriju i demokratiju fondacije „Hajnrih Bel“ u Berlinu.
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-  доследну расподелу према социјалистичком начелу расподеле према раду,
-  одлучно спречавање богаћења,
-  реалнију социјалну структуру студената, 
-  укидање свих привилегија у нашем друштву.5 

Осим тога студенти су тражили брже и успешније решавање проблема незапослености кроз 
примену конкретних мера. Тражили су, такође, да се све друштвено-политичке организације 
демократизују, а нарочито Савез комуниста – тада водећа идејно-политичка снага друштва. Затражена 
је од стране студената демократизација свих средстава информисања и формирања јавног мњења. 
Такође је затражена слобода збора и демонстрација, а с обзиром на то да су бирократске снаге у 
друштву биле јаке.6

5  Rezolucija studentskih demonstracija. U: Studentske demonstracije 1968. str. 1. 
Dostupno na: http:// http://www.znaci.net/00001/138_93.pdf  (Pristup 04.07.2017.)
6  Ibid. (Pristup 05.07.2017.)
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Оправдани гнев студената изазвало је лоше стање на нашим универзитетима. Стога је Акциони 
комитет демонстраната и збор студената у Студентском граду захтевао и да се побољша материјални 
положај универзитета, затим да учествују у решавању социјалних проблема који се на њих односе, 
одлучну борбу против кланова и монопола на појединим катедрама, потпуну и демократску 
реизборност целокупног наставног особља, као и то да се студентима пружи могућност слободног 
уписа.7 Једна од најучесталијих парола студената током демонстрација била је: „Доле црвена 
буржоазија”. 

Током демонстрација са студентима су разговарали Вељко Влаховић, члан председништва ЦК 
СКЈ, Милош Минић, председник Скупштине СР Србије, Стеван Дороњски и Мирослав Печујлић, 
чланови Извршног комитета ЦК СКЈ и други руководиоци. Председништво и Извршни комитет 
ЦК СКЈ Србије подржали су студентске захтеве за решавање њихових као и материјалних и 
других проблема Универзитета, затим проблема запошљавања, а указали су и на неопходност да се 

7  Ibid. (Pristup 07.07.2017.)

    Слика 13.
    Медицински факултет у 
   Београду 1968. године 
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привредне организације отворе стручњацима. Јосип Броз Тито је 9. јуна 1968. изјавио на телевизији 
да студентске демонстрације нису последица спољних утицаја, већ нагомиланих слабости у земљи, 
спорости у решавању проблема и недовољног јединства руководећих људи у спровођењу мера.8

8  Smernice Predsedništva i Izvršnog komiteta CK SKJ o najvažnijim zadacima Saveza komunista u razvijanju sistema društveno-
ekonomskih i političkih odnosa. U: Studentske demonstracije 1968, str. 8.
Dostupno na: http://www.znaci.net/00001/138_93.pdf

    Слика 14. Студенти у згради 
     Ректората у Београду 1968. године 
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Протести „1968” изван Европе 

Те, по речима многих, незаборавне 1968. године, демонстрације су се одвијале чак и у Бразилу где 
су биле један од видова супротстављања, може се казати чак борбе против цивилно-војног режима. 
Диктатура у овој јужноамеричкој земљи је морала, напокон, да се суочи са борбом студентског  
покрета, борбом радничког покрета, као и са културним агитовањем високообразованих људи. О 
томе је подробније писао Марсело Риденти (Marcelo Ridenti) у своме чланку Поново шездесет 
осма! Година као репер за једно доба. Догађаји у Бразилу.9

У Јужној Африци се одвијало буђење црначке свести. Наиме, апартхејд и национализам су 
притискали цивилно становништво. Цензуром и одузимањем пасоша противницима власти, држава 
није успела да спречи развој алтернативне политичке културе која се пре свега огледала у развоју новог 
књижевног покрета познатог под називом „Sestigeri” ili „Генерација шездесетих” чији су предводници 
били писци попут Ингрид Јонкер (Ingrid Jonker). Веома надахнуто о свим тим догађајима и разлозима 
протеста писао је Бил Насон (Bill Nasson) наводећи, поред осталога и следеће: 

„Премда је цензура државе до тада већ максимално пружила своје пипке, главни европски дневни 
листови, недељни часописи и плоче певача бунтовника попут Боба Дилана (Bob Dylan) и Џоан 
Баез (Joan Baez) могли су да се купе у продавницама. Такође су могле да се набаве „Pengvinove” 

9  Marcelo Ridenti, Ponovo šezdeset osma! Godina kao reper za jedno doba. Događaji u Brazilu. U: Povratak u šezdeset osmu 
- 40 godina od protesta / priredila Nora Farik - Beograd, Fondacija „Heinrich Böll”, 2008, str. 20.
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антологије савремене европске поезије у којима су објављене песме руских антистаљинистичких 
песника попут Јевгенија Јевтушенка (Евгений Александрович Евтушенко) и Ане Ахматове (А́нна 
Андре́евна Ахма́това), као и енглески преводи дела прогресивних немачких писаца попут Ханса 
Магнуса Енценсбергера (Hans Magnus Enzensberger), Гинтера Граса (Günter Wilhelm Grass) и 
Хајнриха Бела (Heinrich Theodor Böll). Захваљујући стабилној националној валути, цена увозних 
издања и плоча била је приступачна за једну сићушну групу урбаних потрошача.”10

У Сједињеним Америчким Државама су били, такође, забележени протести 1968. године. 
Стивен Шпендер (Stephen Spender) писао је о томе у својој монографији The Year of the Young Rebels 
(Година младих бунтовника) напоменувши како је „иностраном посетиоцу тешко да на Барклију, 
Колумбији или у Чикагу разликује најбогатијег од најсиромашнијег студента” осврнувши се при 
томе на родитељски обичај који је тада налагао издвајање малих износа за издатке властите деце 

10  Bill Nasson, Aparthejd u Južnoj Africi 1968. godine. Ne baš tako uobičajena stvar. U: Povratak u šezdeset osmu – 40 godina 
od protesta / priredila Nora Farik - Beograd, Fondacija „Heinrich Böll“, 2008, str. 74.

    Слика 15.
    Демонстрације на улицама 
    Њујорка против рата у
    Вијетнаму, 27. април 1968.
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која су уписала неку високу школу.11 Из писања овога аутора јасно проистиче да студенти живе на 
сличан начин ма из ког друштвеног слоја били њихови родитељи. Према томе, све чешће у свету 
студентски начин живота подсећа, заправо, на живот у бескласном друштву.12

Студенти у САД су протестовали, на пример, због рата у Вијетнаму. 

Испољавали су, дакле, незадовољство извесним појавама у друштву што не значи да су занемарили 
ситуацију на универзитету. Уочили су и ту пропусте, односно, недостатке и указивали су на лоше 
услове студирања због већег броја уписаних студената, затим на одсуство неких професора, на 
некоректно испитивање, недостатак партиципације и слично томе.13 Очито, да су из разних углова, 
са различитих аспеката сагледани недостаци у високом образовању, а од стране студената. 

У Јапану су грађани међу којима је било много студената протестовали из више разлога те 1968. 

11  Stephen Spender, The Year of the young rebels, New York, Random House, 1968, str. 171.
12  Ibid. str. 172. 
Napomena: Stephen Spender koristi izraz „classlessness“ za pojam besklasnog društva ili društvene zajednice.
13  Ibid. str. 172.

Протести „1968” изван Европе

    Слика 16. Део филмске екипе из 
антиратне драме и уједно 
мјузикла Коса (1979) 
Милоша Формана у коме 
један од главних јунака 
Џорџ Бергер (George Berger), 
а глуми га Трит Вилијамс 
(Treat Williams), 
гине због рата у Вијетнаму.
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Наиме, разни видови активности су се развијали чак распламсавали у виду демонстрација како би се 
заштитио народ Вијетнама, а тако обезбедила мирнија будућност за азијски свет. Демонстрацијама 
грађана се јасно указивало на то да стаљинизам није пожељан те да је Јапану потребна левица која 
би била другачије природе, отпорнија, дакле, према иностраним утицајимa.14 Млади су у Јапану 
желели другачију будућност. 

Јапанска „шездесет осмица” је под лупу критике ставила послератну демократију у овој земљи. 
Радници и студенти Јапана нису желели будућност по замислима тамошње левице нити присталица 
Стаљина. Залагали су се, односно, борили за пролетерски интернационализам, а посебно за мир 
у свету где не постоје нити предрасуде нити репресија.15

Те чувене године – 1968. забележени су били протести, односно, демонстрације и у Мексику. 
Наиме, старије генерације су више желеле одређени status quo, а млађи су тражили промене. 
Тражили су коренити преображај друштва у коме нису видели властити просперитет иако су 
се школовали. Незадовољство радом владе у овој земљи није било мало. Како не би дошло до 
угрожавања летњих Олимпијских игара чије је одржавање било предвиђено у Мексику те године, 
држава је ангажовала и оружане снаге те и није за чуђење што се на улицама главнога града 1968. 
могло видети униформисано лице у оклопноме возилу.16

Жене Мексика су се залагале за редефинисање свог положаја у друштву како не би многе од њих 
остале везане само за породицу. С обзиром на стечено образовање, вештине и умеће процениле 
су да би требало да буду корисније као чланови друштва. Неопходна им је била, осим тога и 
повољнија позиција у домену запошљавања.17 Еманципована жена Мексика пружила је велики 
допринос другачијем сагледавању ове земље у контексту међународних интеграција. Сједињене 

14  1968 in Japan. The student movement and workers struggle, International Communist Current. Workers of the world, unite!, 
submitted by ICC 30 September 2008.
http://en.internationalism.org/2008/09/japan-1968 (Pristup 03.07.2017.)
15  Ibid. (Pristup 04.07.2017.)  
16  https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico_68#cite_ref-op2_3-1 (Pristup 03.07.2017.)
17  Ibid. (Pristup 04.07.2017.)
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Мексичке Државе јесу чланица многих међународних организација данас. Мексико је у данашње 
време, између осталог и члан OECD-a18 (The Organisation for Economic Cooperation and Development 
- Организација за економску сарадњу и развој).

Ситуација је у Сједињеним Мексичким Државама увек изузетно битна с обзиром на специфичан 
географски положај ове земље као и чињеницу да је многољудна. Мексико је по своме положају 
северно-америчка земља. Ова држава је северно-америчка и у геополитичком смислу. Чланица 
је, на пример, NAFTA-e (North American Free Trade Agreement - Северноамерички споразум о 
слободној трговини) којој припадају САД и Канада. Осим тога, Сједињене Мексичке Државе јесу и 
латиноамеричка земља с обзиром на то да шпански преовлађује као матерњи језик иако је у употреби 
и шездесетак индијанских језика. У смислу старих цивилизација Мексико је земља Мезоамерике 
(регија која се простире од данашњег централног Мексика до североисточне Костарике). Све указује, 
дакле, на то да ова држава заслужује нарочиту пажњу када је реч о глобалним збивањима. Преко 
ове земље се, дакле, многи догађаји светскога значаја преламају бивајући тако још израженији.

18  Vesna Župan, Economic reality of Mexico. Historical turns, problems and consequences, LAP Lambert Academic Publishing, 
Saarbrücken, Germany, 2014.

    Слика 17. Оклопно возило 
на улицама главног 
града Мексика
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Библиотечка грађа 
о студентима и њиховим проблемима 

У овоме сегменту дела које је пред вама, сагледана је структура грађе академског библиотекарства 
Србије, а имајући у виду литературу о студентској популацији и њеним проблемима. Ситуација 
у фондовима академског библиотекарства Србије, дакле, приказана је табелама и графички. 
Библиографски описи дела (књига, чланака, и остале грађе) рађени су у складу са међународним 
стандардима за библиографски опис библиотечке грађе. 

Табела 1. Библиографски описи за кључну реч студент и њему сродне појмове у академским библиотекама Србије

Појам Укупно Књиге Чланци

Студент 17.299 12.539 2.890

Студент и протест 180 83 87

Студент и борба 46 36 3

Студент и 
демонстрације

67 34 26
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Студент и стандард 110 78 27

Студент и 
запосленост

18 9 2

Студент и 
незапосленост

2 1 1

Студент и друштво 310 235 30

Студент и идеологија 35 18 15

Студент и политика 323 215 64

Извор: кумулативни е-каталог COBIB.SR (Приступ: 27. јуни 2017.)

Табела 2. Број библиографских описа за кључну реч студент и њему сродне појмове 
у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић” у Београду 

Појам Укупно Књиге Чланци

Студент 2.218 1.871  197

Студент и протест       43       26    14

Студент и борба         4         4      0

Студент и 
демонстрације

        9         4      5

Студент и стандард        15        11      2

Студент и 
запосленост

         6          5      1
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Студент и 
незапосленост

         1          1       0

Студент и друштво      133      107     14

Студент и идеологија          7           6       0

Студент и политика       147      116     17

Извор: е-каталог Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду (Приступ 27. јуни 2017.)

На основу табела 1 и 2 може се приметити следеће: док за кључне појмове студент и друштво 
као и студент и политика има више стотина библиотечких јединица у фондовима академског 
библиотекарства Србије, за појмове студент и запосленост референци је мало, дакле, има их испод 
20. Исто се односи на фонд Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у Београду која је 
централна библиотека Универзитета у Београду. Осим тога, ова Библиотека је позајмнога типа. 
Преглед у табели је квантитативнога карактера те се не улази дакле, у квалитет набављених дела, 
односно, у њихову садржину. Дела за потребе академских библиотека Србије набавља стручан и 
за то оспособљен персонал. 

17%

11%

72%

    Графикон 1. Формална структура
 грађе за задати појам student*, 
 а у академском 
 библиотекарству Србије

 књиге 72%
 чланци 17%
 остало 11%

Извор за податке: кумулативни е-каталог COBIB.SR
 (Приступ 27. 6. 2017)
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Није на одмет погледати каква је структура грађе за задати кључни појам студент* ако се имају 
на уму видови набављене грађе. Приликом задавања упита у е-каталогу, а у оквиру COBISS-a 
наводи се звездица обично на крају корена речи како би се добио већи број референци на екрану. 
Уколико се то правило занемари може лако да се деси да корисник уместо више стотина референци 
добије списак од свега неколико њих. 

Дакле, за задати појам студент*, а у фондовима академског библиотекарства Србије, књиге 
учествују са 72% у укупном броју референци. Чланци учествују са свега 17%. Остале грађе има 
11% од укупног броја референци за задати појам. 

За задати појам student* and protest*, а у академском библиотекарству Србије, може се пронаћи, 
начелно речено, подједнак број књига и чланака. Претраживање је урађено у кумулативном 
е-каталогу COBIB.SR као и сва остала претраживања за кључне појмове чији су резултати приказани 
структурним круговима, а са назнаком да се односе на академско библиотекарство Србије. 

Што се тиче, пак, формалне структуре грађе на задати упит student* and standard*, а у академском 
библиотекарству Србије, ситуација је знатно повољнија када се ради о књигама. Наиме, таквих 
монографских публикација за задати појам има 71% од укупног броја добијених референци, а 
чланака свега 25%. То се може приметити са слике 3. 

    Графикон 2. Формална структура 
грађе на задати упит student* and 
protest*, а у академском 
библиотекарству Србије

 књиге 46%
 чланци 48%
 остало 6%

Извор за податке: кумулативни е-каталог COBIB.SR 
(Приступ 27. 6. 2017)

6%

48%46%
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Не мора да значи да у самим фондовима нема више чланака од онога што је на екрану рачунара 
видљиво. Може се десити да има зборника или часописа који нису аналитички обрађени у COBISS-у. 
Наиме, инострани зборници и часописи немају приоритет приликом аналитичке обраде грађе, а 
због Библиографије истраживача. Подаци о ауторима се додељују првенствено оним истраживачима 
који су запослени у Србији.

    Графикон 4. Формална структура грађе 
    на задати упит student* and društv*,
    а у академском библиотекарству Србије

 књиге 76%
 чланци 10%
 остало 14%

Извор за податке: кумулативни е-каталог COBIB.SR 
(Приступ 27. 6. 2017)

    Графикон 3. Формална структура грађе на 
    задати упит student* and standard*,  а у академском
     библиотекарству Србије 

 књиге 71%
 чланци 25%
 остало 4%

Извор за податке: кумулативни е-каталог COBIB.SR 
(Приступ 27. 6. 2017)

 25% 71%

4%

76%
10%

14%
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За задати упит student and društvo, а у академском библиотекарству Србије, знатно је више 
референци за књиге видљиво преко е-каталога него ли за чланке. Те, дакле, обрађене књиге не 
морају бити само на српском. Међу добијеним референцама су и оне на осталим језицима, а обично 
на хрватском, словеначком, македонском, енглеском, руском, француском, немачком, шпанском итд.

 

Студентски стандард               Студентска запосленост          Студент и политика
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Номинално гледано, знатно је више референци на задати упит student and politika, а у поређењу 
са појмовима који се односе на студентски стандард или, пак, онима који се тичу студентске 

    Графикон 5. Структура библиотечке грађе у академском библиотекарству Србије (сва грађа, сви језици), 
а о студентском стандарду, студентској запослености и учешћу студената у политици: однос између броја 
референци у узајамној бази података и локалној бази података Универзитетске библиотеке  „Светозар Марковић”
у Београду 
Извори за податке: кумулативни е-каталог COBIB.SR и е-каталог Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” 
у Београду (Приступ 27. 6. 2017) 

 COBIB.SR
 COBIB.UBSM
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запослености што се може видети са графикона у виду стубића. Оваква диспропорција је 
карактеристична не само за обрађене фондове академског библиотекарства Србије него и за 
обрађени део фонда Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у Београду. Централна 
библиотека Универзитета у Београду годинама већ има проблеме са набавком домаће и иностране 
литературе. Одсуство разумевања за потребе тог универзитетског фонда је редовни пратилац њенога 
рада. С обзиром на то да се на њен фонд ослањају, односно, користе га не само студенти државних 
универзитета него и приватних, потребно би било да се знатно више финансијских средстава издваја 
за потребе набавке библиотечке грађе из свих научних области. У овом случају, конкретно, могао 
би се стећи утисак да су нека најзначајнија питања која се односе на студентску популацију у значајној 
мери занемарена приликом набавке библиотечке грађе. О студентском стандарду и запошљавању 
студената би, ван сваке сумње, већи број библиотечких јединица био пожељнији од онога што 
графикон у облику стубића показује. Осим тога, промена упита је корисна у случајевима када 
претраживање не даје резултат који би одговарао за сврхе неких темељнијих истраживања. Коришћење 
синонима или, пак, сродних израза у комбинацији са осталим терминима може да делује повољно 
на исход претраживања. 

Табела бр. 3. Језичка структура грађе за кључни појам student у 
академском библиотекарству Србије (сви језици; сва грађа)

Језик Књиге % од укупног 
броја 

референци за 
књиге

Чланци % од укупног 
броја 

референци за 
чланке

српски 6.623 53% 2.039 70%

хрватски 998 8% 67 2 ,31%

словеначки 421 3,36% 25 0,86%

 COBIB.SR
 COBIB.UBSM
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македонски 747 6% 10 0,35%

енглески 3.162 25,21% 622 21,48%

француски 115 0,9% 9 0,31%

немачки 377 3% 10 0,35%

руски 714 5,7% 22 0,76%

шпански 11 0 % 2 0%

италијански 75 0% 7 0,24%

пољски 58 0% 13 0,45%

Извор: кумулативни е-каталог COBIB.SR (Приступ 28. 6. 2017)

Укупно референци: 17.307 
Укупно референци  за књиге: 12.541 
Укупно референци  за чланке: 2.896 

Табела бр.4. Језичка структура грађе за кључни појам student and društvo у академском библиотекарству Србије 
(сви језици; сва грађа)

Језик Kњиге % од укупног 
броја референци 

за књиге

Чланци % од укупног 
броја референци 

за чланке

српски 422 60% 197 77%

хрватски 72 10,26% 3 1,17%

словеначки 28 4% 1 0,4%

македонски 40 5,7% 1 0,4%
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енглески 142 20,23% 41 16%

француски 6 0,85% 2 0,78%

немачки 13 2% 0 0%

руски 14 2% 3 1,17%

шпански 1 0,1% 0 0

италијански 3 0,43% 0 0%

пољски 28 4% 1 0,4%

Извор: кумулативни е-каталог COBIB.SR (Приступ 28. 6. 2017)

Један кратак осврт на језичку структуру библиотечке грађе у фондовима академског библиотекарства 
Србије, а за задати упит student* and protest* указаће на то да је највише литературе на српском и 
то 53% од укупног броја референци, затим на енглеском, 28%, а знатно мање на осталим језицима. 
Међутим, ти релативни показатељи нису никако за потцењивање зато што међу референцама има 
књига, а не само чланака. 

    Графикон 6. Језичка структура књига у академском 
библиотекарству Србије,
 а на задати упит student* and protest*

 Српски 53%
 Енглески 28%
 Немачки 8%
 Француски 7%
 Остало 4%

Извор за податке: кумулативни е-каталог COBIB.SR 
(Приступ: 28.06.2017.)

53% 28%

8%

7%
4%
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У садржину конкретних библиотечких јединица се не би могло улазити у оквиру једног оваквог 
каталога која нуди низ илустрација везаних за литературу у академском библиотекарству Србије, 
а имајући на уму студенте, њихове проблеме, незаборавна догађања, демонстрације, протесте 
различитих видова у најразличитијим деловима света. 
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Закључак

 
Одрживи развој Србије која је у процесу транзиције не може се одвијати без разумевања 

опште ситуације у земљи и ван ње. Осим тога, не би могао да се несметано одвија развој једне 
земље у транзицији уколико се не приђе са разумевањем економским, социјалним и политичким 
проблемима унутар ње као и у свету. Процес глобализације убрзано тече што је од приличног значаја 
за библиотеке различитих профила те изискује такве изворе грађе који ће помоћи корисницима да 
упознају опште тенденције савременога доба, природу и карактер мултинационалних компанија, 
светске финансијске и трговинске токове, као и разне видове привредних и других интеграција. 

Све ово је неопходно како би се млади боље припремили за излазак на тржиште рада, а након 
завршене школе коју намеравају да похађају. Библиотеке имају не мало проблема у набавци 
публикација. Њима темпо друштвеног и научно-технолошког развоја намеће редовно обучавање 
својих кадрова, набавку опреме у складу са иновацијама техничког карактера, затим набавку 
савремене библиотечке грађе, односно, нових издања из најразличитијих стручних, односно, научних 
домена. Нарочит значај се у науци придаје набавци квалитетних стручних и научних часописа. 

Ново технолошко окружење библиотеке академскога типа данас изискује да се упорније и 
доследније примењује маркетинг, а у склопу менаџмента. Фокусирање на корисника би неспорно 
требало да је дугорочна оријентација сваке академске, али и јавне библиотеке. Дакле, библиотека 
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данас би требало да кроз набавку публикација зближи студентску популацију са старијим 
генерацијама имајући у виду како рад јавнога сектора тако и потребе приватнога капитала. При томе 
је неопходно имати на уму све промене у социјалној, политичкој, и економској сфери које могу да 
се одразе на стабилност у земљи, њену економску равнотежу и научни прогрес. Савремена набавка 
библиотечке грађе у академским библиотекама, окренута различитим темама данашњице, може 
да унапреди квалитет и структуру фонда који је превасходно намењен студентима додипломских 
студија, затим постдипломцима, истраживачима, професорима, запосленима и незапосленима. 
Студенти су, ипак, најбројнији корисници библиотека академског типа. 

Не само некада него и данас, млада интелигенција под светлима читалачких лампи налази 
своје уточиште у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић” у Београду. Обогаћивањем 
фондова ове установе проширују се видици корисника, рађају се нове идеје и развија  иноваторски 
дух. Припрема кадрова за рад у дигиталној ери је, вероватно, најбољи одговор свим изазовима 
који вребају савремено библиотекарство из ширег друштвеног окружења али и младе људе који 
се спремају за међународну поделу рада.
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Међународне посете Јосипа Броза Тита 1968. године

7–10. јануара 1968: у посети Авганистану, на позив краља Мохамада Захира 

10–17. јануара 1968: у посети Пакистану, на позив председника Ајуба Кана 

17–22. јануара 1968: у посети Камбоџи, на позив принца Нородома Сиханука 

22–27. јануара 1968: у посети Индији, тројни разговори Тито-Индира Ганди-Косигин 

27. јануара 1968: у посети Јужном Јемену, у Адену, на позив председника Републике, Кахтара 
Мохамеда ал Шаабија 

27. јануара-4. фебруара 1968: у посети Етиопији, на позив цара Хаила Селасија 

4–8. фебруара 1968: у посети УАР, на позив председника Гамела Абдела Насера 

6–8. априла 1968: у посети СССР-у на путу у Јапан, боравак у Новосибирску 

8–15. априла 1968: у посети Јапану, на позив јапанске владе 

15–21. априла 1968: у посети Монголији, разговори с првим секретаром ЦКМНРП и председником 
владе Јумжагином Цеденбалом 

21–22. априла 1968: у Узбекистанској ССР, у Самарканду 

22–28. априла 1968: у посети Ирану, на позив цара Мохамада Резе Пахлавија 

28–30. априла 1968: у Совјетском Савезу, на позив Леонида Брежњева 
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27. маја-1. јуна 1968: посета Николае Чаушескуа и државно-партијске делегације Румуније 

10–14. јуна 1968: посета председника Индије Закира Хусеина 

10–12. јула 1968: посета председника УАР Насера 

9–11. августа 1968: у посети Чехословачкој 

24. августа 1968: посета председника Државног савета СР Румуније и генералног секретара РКП 
Николае Чаушескуа 

23–26. септембра 1968: посета етиопског цара Хаила Селасија 

30. септембра –5. октобра 1968: посета председника Републике Аустрије Франца Јонаса 

29. октобра 1968: посета председника Народног покрета за ослобођење Анголе Агостина Нета 
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Коришћена грађа 

1. МОНОГРАФИЈЕ, ЧЛАНЦИ, НОРМАТИВНА АКТА И ПАРТИЈСКА ДОКУМЕНТА 

ДРЖАВЕ НЕКАДАШЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

DECENIJA : spomenica studentskog protesta 1996 - 2006.  / urednik Čedomir Antić. - Beograd, Evoluta 
2006, str. 9. (ćir.) 

HRVATSKO PROLJEĆE 40 GODINA POSLIJE / urednik Tvrtko Jakovina. – Zagreb, Centar za demokraciju 
i pravo Miko Tripalo, 2012, 439 str. 

REZOLUCIJA STUDENTSKIH DEMONSTRACIJA. U: Studentske demonstracije 1968., str. 1. 

Dostupno na: http:// http://www.znaci.net/00001/138_93.pdf 

SMERNICE PREDSEDNIŠTVA I IZVRŠNOG KOMITETA CK SKJ O NAJVAŽNIJIM ZADACIMA 
SAVEZA KOMUNISTA U RAZVIJANJU SISTEMA DRUŠTVENO-EKONOMSKIH I POLITIČKIH 
ODNOSA, U: Studentske demonstracije 1968., str. 8-12. 

Dostupno na: http://www.znaci.net/00001/138_93.pdf 

VUJIĆ, Antun 

Političke osnove nekih interpretacija Hrvatskog proljeća / Antun Vujić. U: Hrvatsko proljeće : 40 godina 
poslije, Zagreb, 2012, str. 17-41. (Rad u zborniku) 



Студентско пролеће у светлу академског библиотекарства Србије (1968  ̶  2018) 

54

ЕВРОПА 

MAI 68 : les mouvements étudiants en France et dans le monde / ouvrage publié sous la direction de 
Geneviève Dreyfus-Armand et Laurent Gervereau, Nanterre, La BDIC, 1988, 304 str. 

FRANCUSKA WIKIPEDIA: 

Dostupno na: www.wikipedia.fr 

PAVELIĆ, Filip 

Godine studentskog otpora. Kako su francuski studenti protjerali predsjednika, a Praško proljeće diglo 
Crvenu armiju / Filip Pavelić. 

Dostupno na: 

http://www.srednja.hr/Studenti/Vijesti/Godine-studentskog-otpora-Kako-su-francuski-studenti-protjerali-
predsjednika-a-Prasko-proljece-diglo-Crvenu-armiju 

DIE DEUTSCHEN STUDENTEN : Der Kampf um die Hochschulreform : eine Bestandsaufnahme / hrsg. 
von Hans-Adolf Jacobsen und Hans Dollinger. Unter Mitwirkung von Wilfried von Bredow. – Munchen 
: Verlag Kurt Desch, 1968, 420 str. 

UNIVERSITÄT UND WIDERSTAND : Versuch einer Politischer Universität in Frankfurt / hrsg. von 
Detlev Claussen und Regine Dermitzel.- Frankfurt am Main : Europäische Verlangsanstalt, 1968, 202 str. 

NEMAČKA, 1968. GODINE – SDS : urbana gerila i vizije o Räterepublici. Razgovor s Klausom 
Meškatom. U: Povratak u šezdeset osmu – 40 godina od protesta / priredila Nora Farik. – Beograd : 
Fondacija „Heinrich Böll“, 2008. 

ZOLA, Emile 

Optužujem... / Emile Zola. [S francuskog preveo Ananije Leković].- Beograd : Rad, 1955, 280 str. 
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АФРИКА 

NASSON, Bill 

Aparthejd u Južoj Africi 1968. godine : Ne baš tako uobičajena stvar. Povratak u šezdeset osmu – 40 godina 
od protesta / priredila Nora Farik - Beograd, Fondacija „Heinrich Böll“, 2008, str. 74. (Rad u zborniku) 

AЗИЈА 

1968 IN JAPAN : The student movement and workers struggle, International Communist Current. Workers 
of the world, unite!, submitted by ICC 30 September 2008. 

http://en.internationalism.org/2008/09/japan-1968 

СЕВЕРНА АМЕРИКА 

SPENDER, Stephen 

The year of the young rebels / Stephen Spender. - New York : Random House, 1969, 186 str. 

ŽUPAN, Vesna 

Economic reality of Mexico. Historical turns, problems and consequences / Vesna Župan. - Saarbrücken, 
Germany, LAP Lambert Academic Publishing, 2014, 56 str. 

WIKIPEDIA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico_68#cite_ref-op2_3-1 

ЈУЖНА АМЕРИКА 

RIDENTI, Marcelo 

Ponovo šezdeset osma! Godina kao reper za jedno doba. Događaji u Brazilu / Marcelo Ridenti.  U: 
Povratak u šezdeset osmu – 40 godina od protesta / priredila Nora Farik - Beograd, Fondacija „Heinrich 
Böll“, 2008. (Rad u zborniku) 

Коришћена грађа
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KOРИСНE WEB AДРЕСЕ 

www.nb.rs 

www.unilib.rs 

www.bms.ns.ac.rs 

www.ub.kg.ac.rs 

www.ubnt.ni.ac.rs 

www.loc.gov 

www.bl.uk 

www.bnf.fr 

ИЗВОРИ ИЛУСТРАЦИЈА 

http://www.worldhistory.biz/ancient-history/62086-analyzing-primary-sources.html 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-05/wolfgang-kraushaar-1968er-bewegung-rudi-
dutschke-protestantismus-interview 

https://mathewtudor.com/2015/10/13/situationist-poster-may-1968/

https://www.pinterest.com/pin/423901383662480433/

https://mai1968tpe.files.wordpress.com/2014/02/affiche_mai_68_10.gif

http://k00ls.overblog.com/mai-68 

http://libcom.org/history/articles/france-1968 

https://diq.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre#/media/File:Jean-Paul_Sartre_FP.JPG 

https://www.ebay.ie/itm/Omar-Sharif-Catherine-Deneuve-Mayerling-1968-original-movie-
photo-30597-/362026570173 

https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Tito-68-o-protestima-pricao-i-sa-niskim-studentima.sr.html 

http://www.etrafika.net/drustvo/27320/sta-su-bile-studentske-demonstracije-1968-u-beogradu/ 
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https://www.slobodnaevropa.org/a/o_jugoslaviji_studentskoj_pobuni_i_svetu_1968_godine/24531087.html 

https://www.pinterest.com/pin/51087776992980888/ 

http://www.popboks.com/article/7786 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico_68#/media/File:Ex%C3%A8rcit_al_Z%C3%B3calo-28_d%27agost.jpg 

https://sr.wikipedia.org/sr-el/Spisak_me%C4%91unarodnih_poseta_Josipa_Broza_Tita 

    Слика 18. Драгош Калајић - Драго, 
    Европа, Европа!, Загреб,
     Галерија савремене уметности,
     29. фебруар  ̶  17. март 1968.

Коришћена грађа
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    Слика 19. Јаков Орфелин, 
     Света Тројица 
     (иконостас у Сремским 
     Карловцима)
    У: Дејан Медаковић, 
    Српски сликари XVIII  ̶  XX
    века, Матица српска, 1968.
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Догодило се у свету на дан 2. јуна

На тај дан 1968. године у Београду су касно увече започели немири који су се наредног дана 
претворили у масовне студентске демонстрације, највеће у социјалистичкој Југославији. Узрок 
незадовољства је било све веће социјално раслојавање и удаљавање од прокламованих идеала – у 
великом раскораку између званичне пропаганде о „социјалној правди и водећој улози радничке 
класе“. Демонстрације на трагу великих студентских протеста одржаваних тада широм Европе, 
на улицама Београда растурене су силом, а затим су настављене унутар универзитетских зграда, 
највише на Филозофском факултету (Капетан Мишино здање). Седмог дана протеста председник 
Јосип Броз Тито обратио се јавности подржавши, декларативно, већину студентских захтева, што је 
за последицу имало престанак немира. У наредном периоду неколицина наставника Филозофског 
факултета, за које се веровало да су инспиратори, одстрањени су из наставе. 

1624 – Рођен је пољски краљ Јан III Собјески, који је током владавине од 1674. до смрти 1696. 
онемогућио дубљи продор Турака у Европу. Приликом друге опсаде Беча 1683. војска под 
његовом командом потукла је Турке и ослободила град опсаде. Његова победа над Турцима 
под Бечом 1683. сматра се пресудним тренутком у одбрани Европе, након овог пораза Турци 
су из Европе само узмицали све до времена Кемала Ататурка.

1740 – Рођен је француски писац Донасјен Алфонс Франсоа де Сад, познат као Маркиз де Сад. 
Био је чувен по раскалашном животу и разним настраностима, па је од његовог презимена 
скован термин садизам. Мање је позната његова политичка улога, био је велики присталица 
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револуције и крајње искључиви непријатељ хришћанства. Француски цар Наполеон I наредио 
је да га затворе у шаратонску болницу као душевно оболелог. Дела: романи „Јустина”, 
„Жилијета”, „120 дана Содоме”. 

1771 – Русија је у време владавине царице Катарине II Велике окончала заузимање црноморског 
полуострва Крим. Османско царство је поново Кучук-Канарџијским миром 1774. закратко 
повратило полуострво, уступивши Русији целу северну обалу Црног Мора, осим Крима 
и дела Украјине између Бурга и Дњепра, али је Катарина 1783. коначно анектирала Крим. 

1790 – У Новом Саду је отворена прва књижара, чији је власник Емануел Јанковић набављао у 
Прагу књиге најзначајнијих светских писаца – на немачком и француском језику. У својој 
штампарији у Новом Саду штампао је каталог књига, први те врсте код Срба. 

1831 – У Београд је допремљена штампарија, коју су 1830. у Санкт Петербургу купили Аврам 
Петронијевић и Цветко Рајовић. Прва штампарија у ослобођеној Србији почела је да ради 
у септембру 1831. и највише је израђивала материјале за потребе администрације. Названа 
је Књажевско-србска печатња. Званично име је доцније више пута мењано. 

1832 – Умро је Атанасије Стојковић, српски писац и научник, члан руске Царске академије 
наука, професор и ректор универзитета у Харкову. Један је од учених Срба које је царска 
Русија позвала да буду професори на том универзитету, уз Глигорија Трлајића, Саву 
Петровића, Ђорђа Коритара. Био је ректор и оснивач харковског Ученог друштва. Један 
је од носилаца просветитељства код Срба, уз Доситеја и Павла Соларића, и био је међу 
највећим противницима језичке реформе Вука Караџића. У Будиму је 1801/3 (на подстицај 
Доситеја Обрадовића) објавио тротомно дело: „Фисика, простим језиком писана за род 
словенско-сербскиј”. Аутор је и првог оригиналног српског романа: „Аристид и Наталија” 
на традицијама тзв. сентименталних романа 18. Века, иако се зачецима белетристике код 
Срба, сматра прерада Мармонтеловог „Велизарија” Павла Јулинца (1730  ̶  1785). По узору 
на Волтеров „Кандид” написао је: „Кандор или откривање египетских таин”. Aутор је и 
дела: „O ваздушном камењу и њиховом пореклу” – што је прва књига о метеоритима уопште 
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на свету. У Источном Сибиру, где је 30. јуна 1908. године пао метеорит и изазвао огромна 
разарања, постоји брдо висине 150 метара које је названо „Стојковићево брдо” управо по 
овом српском научнику. 

1840 – Рођен је енглески писац Томас Харди, сликар села и провинцијске варошице, који је први 
у енглеској литератури створио тзв. покрајински роман и приповетку. Дела: романи „Под 
зеленим дрветом”, „Далеко од разуздане гомиле”, „Повратак урођеника” итд. 

1924 – Амерички Конгрес признао је држављанство свим преосталим Индијанцима, староседеоцима 
на територији на којој су створене САД. 

1940 – Рођен је грчки краљ Константин II, последњи монарх Грчке, који је владао од 1964. до 1967., 
када је неколико месеци после војног удара због сукоба с војном владом приморан да оде 
у изгнанство. У Грчкој је војни режим формално укинуо монархију 1973. 

1946 – Италијани су се на референдуму изјаснили за републиканско уређење, одбацивши монархију. 
Савојска династија је претходно изгубила популарност пошто је деценијама подржавала 
Мусолинијев режим, а тиме и пораз Италије у рату и као последицу губитак колонијалног царства. 

1949 – Арапска блискоисточна држава Трансјорданија променила је име у Хашемитска краљевина 
Јордан. 

1953 – Британска краљица Елизабета II крунисана је у Вестминстерској катедрали у Лондону и то 
је била прва таква церемонија у историји коју је преносила телевизија. 

1955 – Југословенски и совјетски лидери Јосип Броз Тито и Никита Хрушчов потписали су Београдску 
декларацију којом су нормализовани односи Југославије и Совјетског Савеза, нарушени 
резолуцијом Информбироа из 1948. Две земље су изразиле приврженост принципима 
мирољубиве коегзистенције и развијању свестране сарадње на равноправним основама. 

1983 – Совјетски савез је са сателита у орбити Земље лансирао нову васионску сонду за истраживање 
планете Венере. 

1987 – Умро је шпански гитариста Андрес Сеговија, највећи мајстор тог инструмента у 20. веку. 

Догађања
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Већ са седам година почео је да приређује концерте широм света, изванредно тумачећи 
дела класичних мајстора, чиме је гитару уврстио у концертне инструменте озбиљне музике. 
Транскрибовао је за гитару низ композиција Јохана Себастијана Баха. Многи композитори 
посветили су му дела која су компоновали за гитару. 

(Објављено 2. јуна 2015. Хроника, Танјуг) 
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ДОГАЂАЊА У СВЕТУ 
1968. 

Извођења 

    Слика 20. Елвис Присли (Elvis Presley), 
      краљ рокенрола 1968. године се враћа на
    сцену у шоу програму ”‘68 Comeback 
     Special”.  Исте године му се родила ћерка
     Лиса Мари Пресли (Lisa Marie Presley). 

    Слика 21. Познати сопран Габријела
      Тучи (Gabriella Tucci) 1968. наступала 
      је у оперској представи Тоска (Tosca). 



Студентско пролеће у светлу академског библиотекарства Србије (1968  ̶  2018) 

64

Рођења познатих 
личности 

- 

    Слика 22. Рођена је естрадна уметница
    Селин Дион (Céline Dion) која ће касније
    победити на Песми Евровизије. 

    Слика 23. Владе Дивац, славни српски
    кошаркаш и некадашњи државни 
    репрезентативац Југославије, један
     од првих Европљана који је заиграо у НБА
   (National Basketball Association) лиги, 
   рођен је 1968. године. Данас је због 
   свог хуманитарног рада постао 
    амбасадор добре воље Уједињених нација. 
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Смрти чувених личности 

    Слика 24. Те 1968. je у авионској несрећи
     погинуо славни совјетски космонаут Јуриј
    Гагарин (Ю́рий Алексе́евич Гага́рин),
    први човек у свемиру. 

    Слика 25.  Преминуо је Мартин Лутер
    Кинг (Martin Luther King), амерички
    баптистички свештеник и борац за 
    људска права. Био је добитник 
    Нобелове награде за мир и један од 
    најбољих говорника у историји САД. 

Догађања
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Признања у уметности 
и науци 

    Слике 26. и 27. Oскара за најбољу мушку
    улогу 1968. године добио је Род Стајгер
    (Rod Steiger) у филму У врелини ноћи 
     (In the Heat of the Night), а за најбољу женску
     улогу Кетрин Хепберн (Katharine Hepburn)
    у филму Погоди ко долази на вечеру 
   (Guess Who’s Coming to Dinner).. 



67

    Слика 28.  Оскара за режију 1968. године
    добио је Мајк Николс (Mike Nichols) 
    за филм Дипломац (The Gradaute),
     на слици са Лесли Карон (Leslie Caron).  

Догађања
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    Слике 29, 30. и 31. Нобелова награда за физиологију или
    медицину је додељена 1968. године тројици експерата
    за њихово тумачење генетског кода и његову улогу
    у синтeзи протеина. Ти експерти јесу Роберт Хоули
    (Robert W. Holley), Хар Гобинд Корана (Har Gobind
    Khorana) и Маршал Ниренберг (Marshall W. Nirenberg). 
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Један од великих пројеката 
Пројекат Аполо 8 

Године 1968. радило се на реализацији пројекта Aполо 8 (Apollo 8). Био је то други лет са људском 
посадом, а иначе, први лет са људском посадом чији је задатак био да уђе у месечеву орбиту. Летилица 
је успешно лансирана 21. децембра 1968. године из Свемирског центра Кенеди у САД. 

    Слика 32.  Наша планета снимљена из Апола 8 

Догађања
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Незаборавна филмска 
остварења 

    Сликa 33. Jедно од најважнјих остварења
     у свету кинематографије био је филм 
     Ромео и Јулија (Romeo and Juliet) 
     кога је снимио Лука Зефирели 
     (Luca Zeffirelli) према комаду
    Вилијема Шекспира.
    На слици - Лeонард Вајтинг
    (Leonard Whiting) у главној улози 
    са маском за бал. 

    Слике 34. Снимљен је филм Смешна 
    девојка (Funny Girl) у коме су
    глумили Барбра Стрејсенд 
   (Barbra Streisand) и Омар Шариф
   (Omar Sharif). 
   Глумица је добила Оскара за 
   главну женску улогу у овом филму. 
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Неки од најзначајних резултата у спорту 

Коначни пласман мушких ватерполо репрезентација на Олимпијским играма у
 Мексико Ситију 1968. године 

Земља Медаља

Југославија Злато

Совјетски Савез Сребро

Мађарска Бронза

    Сликa 35. Пеги Флеминг (Peggy Fleming), репрезентативка
   САД, олимпијска шампионка у уметничком клизању
   у категорији за жене, Зимске олимпијске игре,
    Гренобл (Француска), 1968. 

    Слике 36. Бил Стejнкраус (Bill Steinkraus) на своме коњу
    галопирајући ка златној олимпијској медаљи у Мексико
    Ситију 1968. Био је то јахач из САД. 

Догађања
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Извори: 

https://aurorasginjoint.com/2016/01/07/elvis-68-comeback/#jp-carousel-32849 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Gabriella_Tucci_1968.JPG 

https://www.newyorker.com/books/page-turner/people-who-like-cline-dion-are-people-too 

https://sport.blic.rs/kosarka/vlade-divac-u-kuci-slavnih/3vbe032 

http://www.nkp.ba/kako-je-poginuo-jurij-gagarin/ 

https://sr.wikipedia.org/sr-el/Мартин_Лутер_Кинг 

http://www.doctormacro.com/Images/Steiger,%20Rod/Annex/Annex%20-%20Steiger,%20Rod%20
(Harder%20They%20Fall,%20The)_01.jpg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Katharine_Hepburn 

https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1968/?fid=7201 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1968/ 

https://www.space.com/28098-christmas-in-space-apollo8.html 

http://images6.fanpop.com/image/photos/34200000/Romeo-romantic-male-characters-34285442-640-480.jpg 

https://eu.movieposter.com/poster/MPW-64709/Funny_Girl.html 

https://jillsbooks.files.wordpress.com/2013/11/peggy-fleming.jpg https://www.horsetalk.co.nz/2017/12/08/
showjumping-legend-bill-steinkraus-dies-at-92/
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Цитати инспиративни за све који се осећају младима 

„Добар живот је надахнут љубављу и вођен сазнањем.” – Бертранд Расел 

„Постоје две врсте људи – они који раде и они који побиру славу за направљено. Потрудите се да 
увек будете у првој групи јер је ту знатно мања конкуренција.” – Индира Ганди 

„Наше животе више обликују наша очекивања и надања него ли наше искуство.” – Бернард Шо 

„Живот сваког човека је  пут ка самоме себи.” – Херман Хесе 

„Путовање од хиљаду миља почиње једним кораком.” – Лао Це 

„Да бисмо се осећали, нећемо рећи сигурнима, али храбрима и мирнима у животу, потребно је да 
желимо мало, а да се надамо још мање.” – Оскар Марија Граф 

„Искрена и чиста жеља срца увек се испуни.” – Махатма Ганди 

„Живи као да ћеш сутра умрети. Учи као да ћеш живети вечно!” – Ганди 

„Мноштво жеља омета чврсто обликовање наше среће.” – Непознати аутор 

„Мудрије је сазнати него претпостављати.” – Марк Твен 

„На сваком путу, у сваком облику тражим увек исто: истину.” – Фридрих Шилер

„Мислим, дакле, постојим.” – Рене Декарт 

„Немојте одустајати од онога што доиста желите. Онде где је љубав не можете учинити ништа 
криво.” – Ела Фицџералд 

„Радите оно што можете, где год били, са оним што имате.” – Теди Рузвелт 

„Постоји само један начин да избегнете критике: да не говорите ништа, не радите ништа и будете 
ништа.” – Аристотел 

„Запамтите да то што понекад не добијете оно што желите може бити велика срећа.” – Далај Лама 
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„Уместо да прижељкујете када ће доћи следећи одмор, размислите о томе да почнете живети живот 
од кога не желите да побегнете.” – Алберт Ајнштајн 

„Најбољи начин да предвидите будућност је да је створите.” – Абрахам Линколн 

„Осврните се на дан на чијем крају сте се осећали изузетно задовољни. То није дан када сте се 
излежавали и нисте радили ништа; то је дан када сте имали много ствари да урадите и све сте 
завршили.” – Маргарет Тачер 

„Жеља и љубав су крила за велика дела.” – Јохан Волфганг Гете 

„Две су трагедије у животу. Једна је кад не постигнеш жељу свог срца, а друга је кад је постигнеш.” 
– Џорџ Бернард Шо

„Два најважнија дана у вашем животу су дан када сте рођени и дан када сте схватили за шта сте 
рођени.” – Марк Твен 

„Зло које људи чине живи и после њих. Добро се, међутим, често сахрањује с људима.” – Вилијем 
Шекспир
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Библиографија радова о студентима из фонда
Универзитетске библиотеке  „Светозар Марковић” 

Ова библиографија радова о студентској популацији урађена је истраживањем и прикупљањем 
грађе која се налази у електронској бази података о стању фонда Универзитетске библиотеке 
„Светозар Марковић” и садржи укупно 208 библиографских јединица. На крају библиографије 
налазе се именски регистар, предметни регистар и регистар наслова. 

Распоред библиографске грађе је систематизован хронолошки према реду обајвљивања. 
Библиографске јединице које описују радове објављене у истој години сређене су у оквиру дате 
године по абецедном редоследу аутора, односно наслова цитираног дела уколико није познат 
аутор дела. 

Све ауторске одреднице су писане латиницом, као што је у електронском каталогу библиотеке, 
без обзира на писмо којим је писана сама публикација. Публикације које су дело до три аутора у 
одредници имају наведено име само првог аутора, док оне публикације које су дело више од три 
аутора у одредници имају наведен наслов саме публикације, а у именском регистру су наведени 
сви аутори. 

Именски регистар обухвата имена аутора, приређивача и преводилаца наведених публикација. 
Сређен је по абецедном реду имена аутора и уз свако име наведен је редни број библиографских 
јединица у тексту библиографије. 
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У регистру су имена аутора наведена у оном облику у ком се налазе у самом библиографском 
опису. Имена аутора која на публикацијама нису дата у целини или су у облику иницијала, као и 
имена аутора који су писали под псеудонимом, разрешена су у регистру у свим случајевима где је 
то било могуће са потпуном сигурношћу. 

Предметни регистар обухвата неколико тематских целина у оквиру којих су наведени редни 
бројеви библиографских јединица у тексту библиографије. 

Регистар наслова је сређен по абецедном реду и уз сваки наслов је наведен редни број библографске 
јединице у тексту библиографије. 

Јованка Пољак 

Оливера Иванова 
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Talks to teachers on psychology: and to students on some of life’s ideals / by William James. - 
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[2] ZETKIN, Сlara 
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[3] PEJIĆ, Slavko 

Живот студената у Сједињеним Државама Америке / Славко Пејић. - Београд : [Народни 
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1933.
[5] СТУДЕНТСКИ гласник / уредник Љуб. М. Тодоровић. - Год.1(1933)- . - Београд : [С.н.], 
1933- . - 20 cm 

Ч 339 

1934.
[6] NARODNA omladina / odgovorni urednik Veljko D.Kuprešanin. - God.1(1934)- . - Zagreb : izdaje 
Jugoslovenski studentski klub «Rad», 1934- . - 24 cm 

Ч1 194 

1938.
[7] KOSTIĆ, Mita 

Serbische Studenten an den Universitäten Halle, Leipzig und Göttingen im 18. Jahrhundert / von 
Mita Kostić (Skoplje). - München : Buchdruckerei Max Schick, 1938. - 24 str. ; 26 cm 

БИ4 2337 

1951. 
[8] ИЗЛОЖБА радова студената Академије примењених уметности у Београду : Уметн. павиљон, 
маја 1951. - Београд : [с.н.], 1951 (Београд : «Вук Караџић»). - [31] стр. : репродукц. ; 23 cm 

U 330/1 



79

1953.
[9] AKADEMIJA primenjenih umetnosti. Izložba (2 ; 1953 ; Beograd) 

Друга изложба студената Академије примењених уметности Београд : [Уметнички павиљон 
од 31. V do 14. VI. 1953]. - [Београд : б. и.], 1953 (Београд : Глас). - [54] стр. : илустр. ; 21 cm 

U 330/2 

1955.
[10] AKADEMIJA primenjenih umetnosti. Izložba (3 ; 1955 ; Beograd) 

Трећа изложба радова студената Академије примењених уметности у Београду : [Уметнички 
павиљон Београд, јуни 1955]. - [Београд : б. и.], 1955 (Београд : «Бранко Ђоновић»). - [32] стр. : 
илустр. ; 22 cm 

U 330/3 

1960. 
[11] OSKUDICA i viškovi visokokvalifikovanog naučnog i tehničkog kadra u zapadnoj Evropi / 
[Evropska organizacija za ekonomsku saradnju ; preveo Mario Krmpotić]. - Novi Sad : Progres, 1960 
(Subotica : Štamparsko preduzeće JŽ). - 186 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Biblioteka produktivnosti / 
Savezni zavod za produktivnost rada. Ser. L, Racionalna organizacija naučnih istraživanja ; knj. 2) 

Ј 1520/Л/2 
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1964. 
[12] AMERICAN Library Association (Chicago) 

Student use of libraries : an inquiry into the needs of students, libraries and the educational process 
: Papers of the conference within a conference, July 16-18, 1963, Chicago, Illinois, a feature of the 1963 
American Library Association Conference, with commentaries and summary of the discussion group 
recommendations. - [Chicago], 1964 : American Library Association. - XII, 212 str. : tabele, graf. ; 24 cm 

Ид 2011 

1965.
[13] ADAM, Heribert 

Studentenschaft und Hochschule : Möglichkeiten und Grenzen studentischer Politik / Heribert 
Adam. - Frankfurt am Main : Europäische Verlagsanstalt, 1965. - X, 135 str. ; 21 cm. - (Frankfurter 
Beiträge zur Soziologie ; Bd. 17) 

ПБ26 48 

[14] POPOVIĆ, Miloje 

Studenti i politika / Miloje Popović. - Beograd : Student, 1965 (Beograd : “Radiša Timotić”). - 152 
str. ; 20 cm. - (Edicija Studenti i svet ; 1) 

I 2798 

[15] RAŠEVIĆ, Miroslav 

Regionalno poreklo studenata Jugoslavije u 1961/62 / Miroslav Rašević. - Beograd : Institut 
društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, 1965 (Beograd : Biro Instituta društvenih nauka). 
- 125, [1] str. : geogr. karte ; 25 cm 

II 4849 
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1966. 
[16] DAMJANOVIĆ, Milica 

Напредни покрет студената Београдског универзитета. Књ. 1, Од 1919. до 1929. године / 
Милица Дамјановић. - Београд : Нолит, 1966 (Београд : «Слободан Јовић»). - 173 стр., [10] стр. с 
таблама ; 25 cm. - (Институт за историју радничког покрета Србије) 

II 5022/1 

[17] DRAPER, Hal 

La rivolta di Berkeley / Hal Draper ; prefazione e traduzione di Roberto Giammanco. - Torino : 
Giulio Einaudi, 1966. - 367 str. ; 19 cm. - (Nuovo politecnico ; 9) 

I 39018 

[18] JANIĆIJEVIĆ, Milosav 

Društveno-politički i ideološki stavovi jugoslovenskih studenata / Milosav Janićijević. - Beograd 
: Institut društvenih nauka, 1966. - 130 str. ; 25 cm 

ПБ26 96 

1968. 
[19] ALTBACH, Philip G. 

Student politics and higher education in the United States : a select bibliography / by Philip G. 
Altbach, with the assistance of Robert Graham ; introductory essay by Seymour Martin Lipset. - St. Louis, 
Mo. [etc.] : United Ministries in Higher Education [etc.], 1968. - 86 str. ; 23 cm 

ПБ26 87 
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[20] CRISIS at Columbia : report of the fact-finding commission appointed to investigate the disturbances 
at Columbia University in April and May 1968. - New York : Vintage Books, 1968. - XVI, 222 str. ; 19 cm 

I 39207 

[21] Die DEUTSCHEN Studenten : der Kampf um die Hochschulreform : eine Bestandsaufnahme / hrsg. 
von Hans-Adolf Jacobsen und Hans Dollinger ; unter Mitwirkung von Wilfried von Bredow. - München 
: K. Desch, 1968. - 415 str. ; 21 cm 

I 39021 

[22] Lе LIVRE noir des journées de mai. - Paris : Seuil, 1968. - 93 str., [4] str. s tablama (fotografije) 
; 18 cm. - (#Collection #Combats) 

I 38110 

[23] MAGER, Friedrich 

Was wollen die Studenten? / Friedrich Mager, Ulrich Spinnarke. - Frankfurt am Main : Fischer 
Bücherei, 1968. - 159 str. ; 18 cm. - (Informationen zur Zeit ; 949) 

ПБ26 54 

[24] PETRY, Christian 

Studenten aufs Schafott : die Weisse Rose und ihr Scheitern / Christian Petry. - München : R. Piper 
& Co. Verlag, 1968. - 258 str., [8] str. s fotografijama ; 20 cm. - (Piper Paperback) 

I 44104 
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[25] RAUCH, Malte J. 

Die Barrikaden von Paris : der Aufstand der französischen Arbeiter und Studenten / Malte J. Rauch, 
Samuel H. Schirmbeck. - Frankfurt am Main : Europäische Verlagsanstalt, 1968. - 227 str. : ilustr. ; 21 
cm. - (Res novae provokativ) 

I 39019 

[26] La RÉVOLTE des étudiants allemands / Uwe Bergmann...[et al.]. ; traduit de l`allemand par Serge 
Bricianer et Anne Gaudu. - [Paris] : Gallimard, 1968. - 378 str. ; 17 cm. - (Collection Idées. Idées actuelles ; 172) 

I 39186 

[27] SONNEMANN, Ulrich 

Institutionalismus und studentische Opposition : Thesen zur Ausbreitung des Ungehorsams in Deutschland 
/ Ulrich Sonnemann. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1968. - 164 str. ; 18 cm. - (Edition Suhrkamp ; 280) 

ПБ26 53 

[28] STUDENTEN in Opposition : Beiträge zur Soziologie der deutschen Hochschule / hrsg. Horst 
Baier. - Bielefeld : Bertelsmann Universitätsverlag, 1968. - 237 str. ; 23 cm. - (Wissenschaftstheorie-
Wissenschaftspolitik-Wissens chaftsgeschichte ; Bd. 10) 

ПБ26 98 

[29] UNIVERSITÄT und Widerstand : Versuch einer politischen Universität in Frankfurt / hrsg. von 
Detlev Claussen und Regine Dermitzel. - Frankfurt am Main : Europäische Verlagsanstalt, 1968. - 195 
str. ; 21 cm. - (Res novae provokativ) 

I 39020 
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[30] ZEGEL, Sylvain 

[Idées de mai] 

Les idées de mai / Sylvain Zegel. - Paris : Gallimard, 1968. - 245 str. ; 16 cm. - (Collection Idées. 
Idées actuelles ; 166) 

I 14220 

1969. 
[31] Die AKTUELLE Bedeutung von Lenins Kampf gegen die imperialistische Ideologie und den 
Revisionismus : Leninkonferenz der Sektion Marxistich-Leninistische Philosophie anlässlich der 4. 
Berliner Studententage 1969 an der Humboldt-Universität zu Berlin. - Berlin : Humboldt-Universität, 
1969. - 65 str. ; 21 cm. - (Fichte-Schriften ; 7) 

I 13023 

[32] FEUER, Lewis S. 

The Conflict of Generations: The Character and Significance of Student Movements / Lewis S. 
Feuer. - 1st. publ. - London : Heinemann, 1969. - IX, 543 str. ; 24 cm 

II 13271 

[33] HABERMAS, Jürgen 

Protestbewegung und Hochschulreform / Jürgen Habermas. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 
1969. - 270 str. ; 18 cm. - (Edition Suhrkamp ; 354) 

ПБ26 55 
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[34] KRV i život za slobodu : slike iz života i borbe studenata iz Jugoslavije u Španiji / [redakcija K. 
Anger... et al.]. - Beograd : Udruženje bivših jugoslovenskih dobrovoljaca Španske republikanske vojske, 
1969 (Trebinje : Kultura). - 119 str. : ilustr. ; 22 cm 

II 10232 

[35] SPENDER, Stephen 

The year of the young rebels / Stephen Spender. - New York : Random House, 1969. - 186 str. ; 22 cm 

II 56171 

[36] STUDENT und Politik : eine soziologische Untersuchung zum politischen Bewusstsein Frankfurter 
Studenten / Jürgen Habermas ... [et al.]. - [3. Aufl.]. - Neuwied am Rhein [etc.] : Luchterhand, 1969. - 359 
str. : tabele ; 19 cm. - (Soziologische Texte ; Bd. 18) 

I 45054 

1970. 
[37] ALTBACH, Philip G. 

Student movements in historical perspectives : the asian case / Philip G. Altbach. - [s.l.] : Youth & 
Society, 1970. - Str. 333-357 ; 22 cm 

ПБ26 44 

[38] STUDENT power : problems, diagnosis, action / edited by Alexander Cockburn and Robin Blackburn. 
- Harmondsworth : Penguin Books, 1970. - 378 str. ; 18 cm. - (Penguin special) 

ПБ26 92 
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1971. 
[39] MILOVANOVIĆ, Zlatibor 

Savremeni omladinski i studentski pokreti / Zlatibor Milovanović, Sergej Flere. - Beograd : Centar 
za društveno-političko obrazovanje Radničkog univerziteta “Đuro Salaj”, 1971 (Beograd : Srboštampa). 
- 59 str. ; 20 cm 

I 10964 

1974. 
[40] AKCE sedamnáctý listopad : svědectví českych studentů ze Sachsenhausenu / [uspořádal František 
Buriánek]. - Praha : Naše vojsko [etc.], 1974. - 139 str., [4] str. s tablama ; 21 cm 

I 16667 

[41] DAMJANOVIĆ, Milica 

Напредни покрет студената Београдског универзитета : прилог историји. Књ. 2, Од 1929. до 
1941. године / Милица Дамјановић. - Београд : Нолит, 1974 (Суботица : Бирографика). - 406 стр. 
; 25 cm. - (Институт за историју радничког покрета Србије) 

II 5022/2 

[42] SŠA: studenty i politika : amerikanskoe studenčestvo v demokratičeskoj bor’be v 60-70 gody / 
[V.S. Zorin]. - Moskva : Nauka, 1974. - 310 str. ; 20 cm 

Na spor. nasl. str.: Akademija nauk SSSR, Institut soedinennyh štatov Ameriki. - Bibliografija: str. 
296-304 

ПБ26 94 
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1975. 
[43] HILL, L. A. 

Note-taking Practice / L. A. Hill. - London : Oxford University Press, 1975. - 89 str. : ilustr. ; 21 cm 

II 57051 

[44] LIPSET, Seymour Martin 

Education and politics at Harvard : two essays prepared for the Carnegie Commission on Higher 
Education / by Seymour Martin Lipset and David Riesman. - New York : McGraw-Hill, 1975. - XI, 440 
str. ; 24 cm 

II 22873 

1976. 
[45] AMERICAN Colony of Göttingen : historical and other data collected between the years 1855 and 
1888 / edited with foreword and commentary by Paul G. Buchloh and Walter T. Rix ; with the assistance 
of Thomas Buschhorn and Elizabeth Schröder. - Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1976. - 169 str. : 
ilustr. ; 24 cm. - (Arbeiten aus der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen ; Bd. 15) 

Ид 179/15 

1977. 
[46] ERIĆ, Ljubomir 

Strah od ispita : njegova priroda i lečenje / Ljubomir Erić. - Beograd ; Zagreb : Medicinska knjiga, 
1977 (Bor : Štamparije). - 55 str. ; 24 cm 

II 25424 
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[47] Das INTERESSE deutscher Studenten an einem vorübergehenden Studium im Ausland. - 
Bonn : Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, 1977. - VI, 155 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 
cm. - (Schriftenreihe Bildungsplanung ; #No. #22) 

III 3194 

[48] KOFMAN, Sarah 

Camera obscura ideologije / Sarah Kofman ; prijevod Gordana Popović-Vujičić. - Zagreb : Studentski 
centar Sveučilišta u Zagrebu, 1977 (Varaždin : Varteks). - 72 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka ; 23) 

II 24204 

1979. 
[49] KNJIGA drugova / priredili i tekstove napisali Miljurko Vukadinović, Jovan Ljuštanović. - 2. izd. 
- Beograd : Savez socijalističke omladine Filološkog fakulteta, 1979. - [50] str. : ilustr. ; 25 cm 

II 26990 

1980. 
[50] II [Drugi] simpozijum fizičke kulture studentske omladine Jugoslavije, Niš, 25-27. IX, 1980. 
: Zbornik radova. - Niš : FIKUS ‘80, 1980. - [više pag.] : graf. prikazi, tabele ; 29 cm Napomene i 
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija iza pojedinih radova. 

III 3556 

1981. 
[51] HABERMAS, Juergen 

Kleine politische Schriften : (I-IV) / Jürgen Habermas. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1981. - 
534 str. ; 21 cm 

I 41101 
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1982. 
[52] RADFORD, Andrew 

Transformation syntax : a student`s guide to Chomsky`s extended standard theory / Andrew 
Radford. - Cambridge : Cambridge University Press, 1982. - IX, 402 str. ; 23 cm. - (Cambridge textbooks 
in linguistics) 

II 44052 

[53] SCHOLL, Inge 

Die Weisse Rose / Inge Scholl. - Erweiterte Neuausg. - Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag, 
1982. - 252 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Fischer Bibliothek) 

I 44107 

[54] STATISTICS of students abroad = Statistiques des étudiants à l’étranger : 1974-1978. - Paris : 
Unesco, 1982. - 275 str. : tabele ; 30 cm. - (Statistical reports and studies ; No. 27) 

III 3900 

1983. 
[55] NAUČNI simpozijum “Beogradski univerzitet u predratnom periodu oslobodilačkom ratu i 
revoluciji” (1982 ; Beograd) 

Београдски универзитет у предратном периоду, ослободилачком рату и револуцији : (саопштења 
и прилози са Симпозијума одржаног у Београду 14-15. децембра 1982). - Београд : Центар за 
Марксизам Универзитета, 1983. - 507 стр. ; 23 cm. 

II 85438 
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[56] VVEDENIE v special`nost` “bibliotekovedenie i bibliografija” / pod redakciej K.I.Abramova. - 
Moskva : Kniga, 1983. - 158 str. ; 20 cm 

Ид 3741 

1984. 
[57] ARSIĆ, Mirko 

[Шездесетосма] 

68. : студентски бунт и друштво / Мирко Арсић, Драган Р. Марковић ; [фотографије Стеван 
Крагујевић]. - Београд : Просветни преглед : Истраживачко-издавачки центар ССО Србије, 1984 
(Ниш : Просвета). - 218 стр. : илустр. ; 24 cm 

II 40163 

1985. 
[58] JEVREMOVIĆ, Ivana 

Epidemiologija neuroza u definisanoj populaciji studenata : doktorska disertacija / Ivana Javremović. 
- Beograd : [I. Jevremović], 1985. - 140 listova, 6, 4 str. ; 30 cm 

РД 11683 

1986. 
[59] DRUŠTVENO-ekonomski položaj studenata / redaktor Hasan Hanić. - Beograd : Centar za 
marksizam Univerziteta u Beogradu, 1986 (Beograd : BIGZ). - 207 str. : tabele ; 20 cm. - (Istraživanja / 
Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu) 

I 31966 
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[60] NOVAKOVIĆ, Bogdanka 

Напредни покрет студената Београдског универзитета : (1929-1941) : каталог изложбе / 
Богданка Новаковић. - Београд : Музеј града Београда, 1986. - 64 стр. ; 20 cm 

I 30594 

1987. 
[61] HOROWITZ, Helen Lefkowitz 

Campus life : undergraduate cultures from the end of the eighteenth century to the present / Helen 
Lefkowitz Horowitz. - New York : Alfred A. Knopf, 1987. - XVIII, 330 str. : ilustr. ; 25 cm. - (A Borzoi book) 

II 54777 

[62] MILLER, James 

Democracy is in the Streets / James Miller. - New York : Simon and Schuster, 1987. - 431 str., [16] 
listova s tablama ; 23 cm 

II 73565 

[63] WEGENETZ Europäischen Geistes II : universitäten und studenten : die Bedeutung studentischer 
Migrationen in Mittel- und Südosteuropa vom 18. bis zum 20. Jahrhundert / Hrsg. von Richard Georg 
Plaschka und Karlheinz Mack. - Wien : Verlag für Geschichte und Politik, 1987. - 382 str. ; 24 cm. - 
(Schriftenreihe / Das Österreichischen Ost-und Südosteuropa-Instituts ; Bd. 12) 

II 67568/2 
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1988.
[64] CULTURE, learning, and the disciplines : theory and practice in cross-cultural orientation / edited 
by Josef A. Mestenhauser, Gayla Marty, Inge Steglitz. - Washington : NAFSA, 1988. - XVII, 184 str. : 
graf. prikazi ; 23 cm 

II 51915 

[65] EBENSO neu als kühn : 120 Jahre Frauenstudium an der Universität Zürich / herausgegeben 
vom Verein Feministische Wissenschaft Schweiz ; verantwortlich für die Redaktion dieses Bandes 
Katharina Belser [et al.]. - Zürich : eFeF- Verlag, 1988. - 239 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Schriftenreihe / Verein 
Feministische Wissenschaft Schweiz) 

I 67873 

[66] MAI 68 : les mouvements étudiants en France et dans le monde. - Nanterre : Bibliothèque de 
documentation internationale contemporaine, 1988. - 303 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Collection des publications 
de la BDIC) 

III 4839 

[67] NINETEEN sixty-eight 

1968 : a student generation in revolt / Ronald Fraser...[et al.]. - New York : Pantheon Books, 1988. 
- 408 str. ; 24 cm 

II 54102 



93

[68] СТУДЕНТКИЊЕ Београдског универзитета у револуционарном покрету. - Београд : 
Центар за марксизам универзитета ; Нови Београд : Историјски архив Београда, 1988. - 246 стр. 
: илустр. ; 24 cm. - (Едиција Револуционарни студентски покрет на Београдском универзитету) 

II 47891 

[69] UNIVERZITET : zahtevi i mogućnosti / [urednici Zdravko Huber, Dobrica Vulović]. - Beograd : 
Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije : Centar za marksizam Univerziteta, 1988 (Beograd : “Radiša 
Timotić”). - VIII, 229 str. ; 20 cm. - (Edicija Aktuelne teme) 

I 33196 0

[70] UNIVERZITET (Beograd). Akcioni odbor stručnih studentskih udruženja 

Записници акционог одбора ССУ Београдског универзитета : 1939-1941 / приредили Момчило 
Митровић, Ђорђе Станковић. - Београд : Центар за марксизам универзитета, 1988. - 279 стр. ; 24 
cm. - (Едиција Револуционарни студентски покрет на Београдском универзитету) 

II 47890 

1989. 
[71] BEOGRADSKI univerzitet i 68. : zbornik dokumenata o studentskim demonstracijama / [urednik 
Vesna Đukić ; priredili Momčilo Mitrović, Dobrica Vulović]. - Beograd : Centar za marksizam Univerziteta, 
1989 (Titovo Užice : “Dimitrije Tucović”). - 334 str. ; 24 cm 

II 50908 

Библиографија радова о студентима из фонда Универзитетске библиотеке



Студентско пролеће у светлу академског библиотекарства Србије (1968  ̶  2018) 

94

[72] ИДЕЈЕ и покрети на Београдском универзитету од оснивања до данас : саопштења и 
прилози са Симпозијума одржаног у Београду , 15-17. новембра 1988. године. Књ. 1. - Београд : 
Центар за марксизам Универзитета : Просвета, 1989 (Нови Сад : Просвета). - 345 стр. ; 24 cm. - 
(Едиција Револуционарни студентски покрет на Београдском универзитету) 

II 49718/1 

[73] ИДЕЈЕ и покрети на Београдском универзитету од оснивања до данас : саопштења и 
прилози са Симпозијума одржаног у Београду , 15-17. новембра 1988. године. Књ. 2. - Београд : 
Центар за марксизам Универзитета : Просвета, 1989 (Нови Сад : Просвета). - 457 стр. ; 24 cm. - 
(Едиција Револуционарни студентски покрет на Београдском универзитету) 

II 49718/2 

[74] MODRZEWSKI, Jerzy 

Środowisko społeczne młodzieży studiującej / Jerzy Modrzewski. - Poznań : UAM, 1989. - 184 
str. ; 24 cm : grafički prikazi. - (Seria Psychologia i pedagogika ; nr. 78) 

II 52361 

[75] POPOVIĆ, Milutin 

Сећања на револуционарни студентски покрет Београдског универзитета у периоду од 1932. 
до 1938. године / Милутин Поповић. - [б.м.] : Милутин Поповић, 1989 (Пријепоље : Милешево). 
- 91 стр. ; 17 cm 

I 35592 
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[76] REVUELTAS, José 

México 68 : juventud y revolución / José Revueltas ; prólogo de Roberto Escudero ; recopilacón y 
notas de Andrea Revueltas y Philippe Cheron. - Ciudad México : ERA, 1989. - 347 str. ; 19 cm. - (Obras 
completas ; 15) 

I 37359 

[77] ZANDECKI, Aleksander 

Struktura społeczna w świadomości młodzieży akademickiej : (studium socjologiczno-pedagogiczne) 
/ Aleksander Zandecki. - Poznań : UAM, 1989. - 138 str., [3] presavijena lista : ilustr. ; 25 cm. - (Seria 
Psychologia i pedagogika ; nr. 77) 

II 52352 

1990. 
[78] BLOOM, Allan 

Sumrak američkog uma / Alan Blum ; preveli s engleskog Aleksandar Spasić, Ivana Spasić, Miroslava 
Smiljanić-Spasić. - Beograd : Prosveta, 1990 (Novi Sad : Budućnost). - 421 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 
Današnji svet) 

I 36711 

[79] MASARYK, Tomáš Garrigue 

Student a politika : řeč Dr.T.G.Masaryka na veřejné pořádané studentskou organizací České strany 
pokrokové v Hlaholu dne 6. března 1909. - [2. vyd.]. - Praha : Svoboda, 1990. - 30 str. ; 21 cm 

I 37143 
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[80] WEIS, Lois 

Working class without work : high school students in a de-industrializing economy / Lois Weis. - 
New York [etc.] : Routledge, 1990. - XVI, 240 str. ; 21 cm. - (Critical social thought) 

II 78635 

1991. 
[81] ZWISCHEN Geheimnis und Öffentlichkeit : Jenaer Freimauerei und studentische Geheimgesellschaften 
/ Joachim Bauer [Hrsg. unter Mitarbeit von] Jens Riederer. - Jena...[etc.] : Academica und studentica 
Jenensia, 1991. - 284 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Schriften zur Stadt-, Universitäts- und Studentengeschichte 
Jenas ; 1) 

I 38428 

1992. 
[82] GIBBS, Graham 

Improving the quality of student learning : based on the Improving Student Learning project funded 
by the Council for National Academic Awards / Graham Gibbs. - Bristol : Technical and Educational 
Services Ltd., 1992. - VI, 204 str. : ilustr. ; 24 cm 

II 91067 

1994. 
[83] KUMP, Sonja 

Akademska kultura / Sonja Kump ; predgovor Rastko Močnik. - Ljubljana : Znanstveno in publicistično 
središče, 1994 (Ljubljana : Ja-grafika). - 181 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Zbirka Forum ; 1994, 5) 

II 86168 
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[84] The ROLE of African student movements in the political and social evolution of Africa from 1900 to 
1975. - Paris : Unesco, 1994. - 210 str. ; 24 cm. - (The general history of Africa : studies and documents ; 12) 

II 57186 

1995. 
[85] BOJKOVIĆ, Radomir A. 

Како успешно студирати : менаџмент студирања / Радомир Бојковић. - Крушевац : Виша 
техничка школа за индустријски менаџмент, 1995 (Зрењанин : ЦИРМ). - 106 стр. : илустр. ; 20 cm 

I 44946 

[86] GOLDSTEIN, Harvey 

Interpreting international comparisons of student achievement / Harvey Goldstein. - Paris : Unesco, 
1995. - 38 str. ; 30 cm. - (Educational studies and documents ; 63) 

III 5643 

[87] LOVE, Patrick G. 

Enchancing Student Learning : intellectual, social, and emotional integration / by Patrik G. Love 
and Anne Goodsell Love. - Washington : ASHE-ERIC, 1995. - XIII, 156 str. : tabele ; 23 cm. - (Higher 
Education Report / ASHE-ERIC ; no. 4) 

II 66516 

1996. 
[88] BUKA u modi : studentski protest 96 / [priredili studenti beogradskog Univerziteta i Univerziteta 
umetnosti]. - Beograd : Studentski protest 96, 1996. - [146] str. : ilustr. ; 21 cm 

I 42363 
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[89] MERLE, Pierre 

L`évaluation des élèves : enquête sur le jugement professoral / Pierre Merle. - [1re éd.]. - Paris : 
PUF, 1996. - XI, 323 str. ; 22 cm. - (L`éducateur) 

II 67976 

[90] РЕЦЕПЦИЈА уметности : истраживање типова укуса београдских студената / Сретен Петровић...
[и др.] ; уредник Сретен Петровић. - Београд : Филолошки факултет, 1996 (Београд : Чигоја штампа). 
- 376 стр., [6] стр. с таблама : илустр. ; 23 cm. - (Монографија / Филолошки факултет у Београду ; 77) 

II 60213 

[91] STUDENTSKI domovi u Srbiji / priređivač Nikola Cekić. - Niš : Građevinski fakultet, 1996. - 184 
str. : ilustr. ; 23 cm 

II 63523 

[92] STUDENTSKI kulturni centar. Beograd 

Ово је Студентски културни центар = This is the Students cultural center : првих 25 година : 
1971-1996 / [главни и одговорни уредник Славољуб Веселиновић]. - Београд : Студентски културни 
центар, 1996. - 240 стр. : илустр. ; 27 cm 

III 5741 

[93] VUKIĆEVIĆ, Mitar 

Potrebe i problemi vrednovanja fizičke kulture studentske omladine / Mitar Vukićević. - Podgorica 
: Unireks, 1996. - 163 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Studija / Unireks) 

I 42334 



99

1997. 
[94] ‘AJMO,’AJDE, svi u šetnju! : građanski i studentski protest 96/97 / grupa autora [Marija Babović 
... [et al.] ; priredili Marija Babović ... et al.]. - Beograd : Medija centar, 1997 (Beograd : Zuhra). - 165 
str. : ilustr. ; 24 cm 

II 61171 

[95] LEWIS, Vicky 

53 interesting ways to supervise student projects, dissertations and theses / Vicky Lewis, Sue 
Habeshaw. - Bristol : Technical and Educational Services, cop. 1997. - 172 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - 
(Interesting ways to teach) 

I 62073 

[96] LEX, pištaljke i laži : hronologija građanskog i studentskog protesta : (17. 11. 1996.- 04. 02. 1997.) 
/ [urednici izdanja Boris Delić, Zorica Nikolić]. - Beograd : Helsinki committee for human rights in 
Serbia = Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 1997 (Beograd : Prometej). - 350 str. : ilustr. ; 24 cm. 

II 9614 

[97] Der ROSENKELLER : die Chronik eines Studentenclubs / hrsg. von Rosenkeller e. V. Jena. - Jena 
: Bussert & Partner, 1997. - 308 str., XVI str. s tablama : ilustr., note ; 22 cm 

II 65502 
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[98] ŠUMARSKI fakultet, Beograd 

Споменица студената треће послератне генерације поводом доделе “Златног индекса” : 
1947-1997. / [лектор и уредник Милутин Вујовић]. - Београд : Удружење шумарских инжењера и 
техничара Србије, 1997 (Нови Сад : Дневник-Штампарија). - 60 стр. : илустр. ; 23 cm 

II 63452 

1998. 
[99] GIBBS, Graham 

53 interesting ways to assess your students / Graham Gibbs, Sue Habeshaw, Trevor Habeshaw. 
- 2nd ed. - Bristol : Technical and Educational Services, 1998. - 191 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Interesting 
ways to teach ; 3) 

II 91064 

[100] MILIĆ, Anđelka 

Generacija u protestu : sociološki portret učesnika Studentskog protesta 96/97 na Beogradskom 
univerzitetu / Anđelka Milić, Lilijana Čičkarić. - Beograd : Institut za sociološka istraživanja Filozofskog 
fakulteta, 1998 (Beograd : “Filip Višnjić”). - 333 str. ; 21 cm 

I 43977 

[101] The STUDENT’S companion to social policy / edited by Pete Alcock, Angus Erskine, Margaret 
May. - Oxford : Blackwell, 1998. - xii, 417 str. : graf. prikazi ; 24 cm 

II 72846 
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1999. 
[102] ALTBACH, Philip G. 

Student politics and higher education in India / Philip G. Altbach. - Bombay : Lalvani Publishing 
House, [s.a.]. - Str. 17-73 ; 22 cm 

ПБ26 88 

[103] IVANOV, Anatolij Evgen`evič 

Studenčestvo Rossii konca XIX-načala XX veka : social`no-istoričeskaja sud`ba / A.E. Ivanov. - 
Moskva : Rossijskaja političeskaja ènciklopedija, 1999. - 414 str. : tabele ; 21 cm 

I 45307 

[104] JUGOSLAVIJA. Zakoni (1992) 

Zbirka zakona : univerzitetsko obrazovanje, više obrazovanje, učenički i studentski standard : sa 
pratećim zakonima koji se primenjuju u ovim oblastima / [priredila] Snežana Trajković. - Beograd : 
Megatrend, 1999 (Beograd : Megatrend). - 412 str. ; 25 cm 

II 65083 

[105] MARINA Abramović Class : fresh air : [anlässlich der Ausstellung „Fresh Air“, Marina Abramovic 
class, Studenten der HBK Braunschweig vom 17. - 26. September 1999] / hrsg. von Hannes M. Mahler. 
- Köln : Salon, 1999. - [120] str. : ilustr. ; 22 cm 

I 59413 
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[106] VLATKOVIĆ, Milan 

Омладинске и студентске задруге у задружном систему : нормативно-правни аспекти / Милан 
Влатковић. - Београд : Студент : Савез омладинских и студентских задруга Србије, 1999 (Чачак : 
Центро-папир). - 226 стр. ; 21 cm 

I 48354 

2000. 
[107] SCHÖNDORF, Ines 

Das Praktische Jahr an den Lehrkrankenhäusern der Universität Hamburg 1997/1998 : ein Befragung 
der Verantwortlichen und der Studierenden : Dissertation / vorgelegt von Ines Schöndorf. - Hamburg : 
[I. Schöndorf], 2000. - 208 lista : ilustr. ; 30 cm 

ДE 4957 

[108] СЕЋАЊА лекара уписаних 1948. године на Медицински факултет у Београду / главни 
уредник Милосављевић Никола. - Нови Сад : Old commerce, 2000 (Нови Сад : Old commerce). - 
206 стр. : илустр. ; 25 cm 

II 65649 

[109] VUČKOVIĆ, Vesna 

Детерминанте образовних постигнућа студената учитељских факултета / Весна Вучковић. - 
Јагодина : Учитељски факултет, 2000 (Бор : Бакар). - 332 стр. : граф. прикази ; 24 cm 

II 66051 
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2001. 
[110] ADOLESCENCIJA : drama jedne mladosti u Srbiji : 1990-2000 / urednik Vojislav Ćurčić. - 
Beograd : Ž. Albulj, 2001 (Beograd : AB dorada). - 214 str. : tabele ; 24 cm 

II 87946 

[111] AT the end of the day : lessons learned in inclusive education / edited by Marquita Grenot-Scheyer, 
Mary Fisher, Debbie Staub. - Baltimore [etc.] : Paul H. Brookes, 2001. - XXIII, 202 str. ; 23 cm 

II 69957 

[112] OTPOR u nadležnosti policije. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2001 (Beograd : Publikum). 
- 127 str. : fotogr. ; 24 cm 

II 66049 

[113] SUŠA, Anja 

Beogradsko pozorište i studentske demonstracije ‘68. : magistarski rad / Anja Suša. - Beograd : 
[s.n.], 2001. - 194 lista ; 30 cm 

РМ 2779 

[114] SZÖGI, László 

Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon = Ungarländische Studenten an den 
deutschen Universitäten und Hochschulen : 1789-1919 / László Szögi. - Budapest : [s.n.], 2001. - 861 str, 
[8] str. s tablama : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban ; 5) 

II 67792 
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[115] ЗБОРНИК Београдске отворене школе 

Зборник Београдске отворене школе : радови студената : генерација 1999/2000. Бр. 4, св. 
2, Правно-економске науке = Collection of essays of the Belgrade Open School : student’s essays : 
generation 1999/2000. Vol. 4, no. 2, Legal and economic sciences / [уредник Слободан [Г.] Марковић ; 
English translation Мирјана Сундека, Rory Keane]. - Београд : Београдска отворена школа = Belgrade 
: Belgrade Open School, 2001 ([Београд] : Чигоја штампа). - 323 стр. : илустр. ; 24 цм 

II 69355/4/2 

2002. 
[116] MITROVIĆ, Momčilo 

Домови и мензе студената Београдског универзитета : 1838-1998. / Момчило Митровић. - 
Београд : Центар за савремену историју југоисточне Европе, 2002 (Београд : SD publik). - 265 стр. 
: граф. прикази ; 21 cm. - (Библиотека Монографије / Центар за савремену историју југоисточне 
Европе ; 6) 

I 47441 

[117] RADOVANOVIĆ, Bora 

Студентска задруга за рад и штедњу “Самопомоћ” : (хроника) / Бора Радовановић Грчки. 
- Смедерево : “Димитрије Давидовић”, 2002 (Смедерево : “Димитрије Давидовић”). - 97 стр. : 
илустр. ; 24 cm 

II 69834 

[118] СТУДЕНТСКИ водич / [уредник Ненад Симић]. - Београд : Студент : АОС, 2002 (Београд 
: Марго). - 97 стр. : илустр. ; 17 cm. - (Едиција Млади) 

I 48497 
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2003. 
[119] DENEGRI, Ješa 

Studentski kulturni centar kao umetnička scena : zbirka tekstova Ješe Denegrija objavljenih u periodu 
od 1971-1999. / Ješa Denegri. - 1. izd. - Beograd : Studentski kulturni centar, 2003 (Bor : Grafomed). - 
356 str. : ilustr. ; 24 cm 

II 73651 

[120] HANDAL, Gunnar 

Studentska evaluacija nastave : priručnik za nastavnike i studente visokoškolskih ustanova / Gunar 
Handal ; [prevod Sofija Bilandžija, Nataša Ristivojević, Mirna Stevanović]. - Beograd : Alternativna 
akademska obrazovna mreža, 2003 (Beograd : Dosije). - 165 str. : graf. prikazi ; 20 cm 

I 132 

[121] ISHRANA učenika i studenata : kako dalje / urednik Miroslav M. Milojević. - Novi Beograd : 
Institut za ekonomiku i finansije, 2003. - 222 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ekonomika transformacije, ISSN 
1450-6556 ; God. 6, br. 3) 

Ч1 713 

[122] KONGRES studenata medicine i stomatologije Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem 
(44 ; 2003 ; Bečići) 

44. kongres studenata medicine i stomatologije, [Bеčići, 04.-08. maj 2003] = 44th congress of medicine and 
stomatology students / [organizator Medicinski fakultet u Nišu]. - Kragujevac : Medicinski fakultet Univerziteta 
u Kragujevcu, 2003. - 55 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm. - (Medicus, ISSN 1450-7994 ; Vol. 4, Suppl. 1 (april)) 

Ч1 1029 
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[123] MILADINOVIĆ, Ivan 

1968. : тајна и опомена : тридесет пет година касније : све модрице студентске револуције 
/ Иван Миладиновић. - Београд : Драганић, 2003 (Београд : Јанус). - 179 стр. : илустр. ; 22 cm. - 
(Посебна издања / Драганић) 

I 49250 

[124] STUDENTSKI protest 96/97 / urednik Dragan Popadić. - Beograd : Institut za psihologiju : 
Filozofski fakultet : Univerzitet u Beogradu, 2003. - 324 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Psihološka istraživanja, 
ISSN 0352-7379 ; 13) 

Ч1 1059 

[125] TRGOVČEVIĆ, Ljubinka 

Планирана елита : о студентима из Србије на европским универзитетима у 19. веку / Љубинка 
Трговчевић ; одговорни уредник Тибор Живковић. - Београд : Историјски институт : Службени 
гласник, 2003 (Београд : Гласник). - 316 стр. ; 25 cm. - (Посебна издања / [Историјски институт, 
Београд] ; књ. 43) 

II 80122 

[126] TXT : studentski časopis za književnost i teoriju književnosti / glavni i odgovorni urednik Nataša 
Marković. - 2003- . - Beograd : Txt, 2003- ([Beograd] : Standard II). - 26 cm 

Ч1 1073 
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2004. 
[127] BRBORIĆ, Veljko

Правопис српског језика у наставној пракси / Вељко Брборић. - Београд : Филолошки факултет, 
2004 (Београд : Чигоја штампа). - 450 стр. : табеле ; 24 cm 

II 73741 

[128] METRYKA Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508 : Biblioteka Jagiellon ska, rkp. 258 
/ wydali: Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska ; przy współpracy Ryszarda Grzesika. - 
Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2004. - 2 knj. : faks. ; 24 cm 

II 88507/1/+CD 

II 88507/2 

[129] RADULOVIĆ, Branko 

Треће доба генерације Медицинског факултета у Београду уписане 1940. године : [генерација 
студената Медицинског факултета у Београду уписана 1940. године] / Бранко Радуловић и сарадници 
; [фотографије Борис Станић]. - Београд : Б. Радуловић, 2004 (Нови Београд : Студио плус). - 417 
стр. : илустр. ; 21 cm 

I 49966 

[130] VUJISIĆ-Živković, Nataša A. 

Васпитни концепт студената учитељских факултета на почетку и на крају студија : докторска 
дисертација / Наташа А. Вујисић-Живковић. - Београд : [Н. Вујисић-Живковић], 2004. - 369 листова 
: граф. прикази, табеле ; 30 cm 

РД 18267 
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2005. 
[131] JANKOVIĆ, Zdenka 

Samoprocena zdravlja kao indikator zdravstvenog statusa studenata : doktorska disertacija / Zdenka 
Janković. - Kragujevac : [Z. Janković], 2005. - 220 listova : graf. prikazi ; 30 cm 

РД 18914 

[132] ZBORNIK Beogradske otvorene škole : radovi studenata, generacija 2003/2004 = Collection of Essays 
of the Belgrade Open School : students’ essays, generation 2003/2004 / [urednik Vladimir Pavićević]. - Beograd 
= Belgrade : Beogradska otvorena škola, 2005 (Beograd : Dosije). - 475 str. : ilustr. ; 25 cm 

II 69355/8 

2006. 
[133] ДЕЦЕНИЈА : споменица студентског протеста : 1996-2006 / [уредник Чедомир Антић]. - 
Београд : Еволута, 2006 (Београд : Publish). - 207 стр. : илустр. ; 20 cm 

I 54908 

[134] KONFERENCIJA za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu 
tehniku (50 ; 2006 ; Beograd) 

Zbornik radova. Sv. 4, [Sekcije Nuklerna tehnika i tehnologija, Mikroelektronika i optoelektronika, Novi 
materijali, Robotika, Edukacija, Studentski radovi] / 50. konferencija [[za] elektroniku, telekomunikacije, 
računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku] - ETRAN, Beograd, 6-8. juna 2006. ; [editori, editors Miodrag 
Milošević ... [et al.]]. - Beograd : Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i 
nuklearnu tehniku = Society for Electronics, Telecommunications, Computers, Automation and Nuclear 
Engineering, 2006 (Beograd : Planeta print). - XXIII, 354 str. : ilustr. ; 24 cm 

II 80006/4 
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[135] MEĐUNARODNI susreti studenata zaštite životne sredine i ekologije (3 ; 2006 ; Ohrid) 

[Зборник радова] / Трећи међународни сусрети студената заштите животне средине и екологије, 
Македонија - Охрид, мај 2006. = Third International gathering of students of environment engineering 
and ecology ; [организатор Заједница организација студената екологије и заштите животне средине 
; фотографија Игор Јездимировић]. - Нови Сад : Студентски информативно-издавачки центар, 2006 
(Нови Сад : FB print). - 57 стр. : илустр. ; 23 cm 

II 81606 

[136] SAVIĆ, Marko 

Studenti i praksa : aktiviranje društvenih potencijala u borbi za modernizaciju i unapređenje kvaliteta 
visokog obrazovanja u Srbiji / Marko Savić, Marina Živić, Zoran Gavrilović. - Beograd : Centar za 
monitoring i evaluaciju, 2006 (Beograd : GPC). - 178 str. : tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Monografije / 
[Centar za monitoring i evaluaciju, Beograd]) 

I 53613 

[137] ŠOTRA-Katunarić, Tatjana 

Kako progovoriti na stranom jeziku / Tatjana Šotra. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva, 2006 (Beograd : Radunić). - 260 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm 

II 78328 
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[138] ZBORNIK Beogradske otvorene škole : radovi studenata, generacija 2004/2005. [Br.] 9 = Collection 
of essays of the Belgrade open school : students’ essays, generation 2004/2005. [N°] 9 / [urednik Vladimir 
Pavićević]. - Beograd = Belgrade : Beogradska otvorena škola = Belgrade Open School, 2006 (Beograd 
: Dosije). - 462 str. : fotogr. ; 24 cm 

II 69355/9 

2007. 
[139] BORBA za znanje : studentski protest 2006. / [priredio Tadej Kurepa]. - Beograd : CAD, 2007 
(Beograd : ATC). - 334 str. : ilustr. ; 21 cm 

I 57792 

[140] ГЕНЕРАЦИЈА MCMLI / [уредник Софија Ђурић-Вукићевић ; вињете Раја Виденовић, 
Никола Костандиновић]. - Београд : Генерација лекара уписаних 1951. год. на Медицински факултет 
Универзитета, 2007 (Земун : АШ дело). - 229 стр. : илустр. ; 25 cm 

II 80919 

[141] ZLATKOVIĆ, Blagica 

Self-koncept i uspeh u studiranju / Blagica Zlatković. - Vranje : Učiteljski fakultet, 2007 (Vranje : 
Aurora). - 170 str. : tabele ; 25 cm 

II 81649 
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2008. 
[142] GRANVILLE, Johanna 

“If hope is sin, then we are all guilty” : Romanian students’ reactions to the Hungarian revolution 
and Soviet intervention, 1956-1958 / Johanna Granville. - Pittsburgh : The Center for Russian and East 
European Studies, 2008. - 76 str. ; 22 cm. - (The Carl Beck papers in Russian & East European studies, 
ISSN 0889-275X ; nr. 1905) 

II 84313 

[143] KRAUSHAAR, Wolfgang

Achtundsechzig : eine Bilanz / Wolfgang Kraushaar. - Berlin : Propyläen, 2008. - 332 str. ; 22 cm 

II 100813 

[144] MILADINOVIĆ, Ivan 

1968 : последњи велики сан / Иван Миладиновић. - Београд : “Филип Вишњић”, 2008 (Београд 
: “Филип Вишњић”). - 215 стр. : фотогр. ; 20 cm. - (Библиотека Chronogram) 

I 57965 

[145] NIKOLIĆ, Miloš 

Утицај интензивиране спортско-рекреативне активности на психосоматски статус студената 
/ Милош Николић. - 1. изд. - Ниш : Медицински факултет, 2008 (Ниш : Сито принт). - 232 стр. : 
табеле, граф. прикази ; 24 cm 

II 84784 
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[146] PAVLOVIĆ, Živojin 

Ispljuvak pun krvi : dnevnik ‘68. / Živojin Pavlović. - Beograd : Službeni glasnik, 2008 (Beograd : 
Glasnik). - 140 str., [32] str. s tablama ; 23 cm. - (Biblioteka Otpori i zabrane / [Službeni glasnik, Beograd]) 

II 83559 

[147] PERIŠIĆ, Miroslav 

Од Стаљина ка Сартру : формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 
1945-1958 / Мирослав Перишић. - Београд : Институт за новију историју Србије, 2008 (Београд : 
Цицеро принт). - 555 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека “Студије и монографије” / Институт за 
новију историју Србије ; књ. бр. 45) 

II 84790 

[148] POPOV, Nebojša 

Društveni sukobi - izazov sociologiji : “Beogradski jun” 1968. / Nebojša Popov. - Beograd : 
Službeni glasnik, 2008 (Beograd : Glasnik). - 322 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Otpori i zabrane / Službeni 
glasnik, Beograd) 

II 83450 

[149] POVRATAK u šezdeset osmu - 40 godina od protesta : eseji i intervjui sa protagonistima 1968. 
... / priredila Nora Farik ; [prevod sa engleskog Biljana Majstorović]. - Beograd : Fondacija “Heinrich 
Böll”, Regionalni ured za Jugoistočnu Evropu, 2008 (Novi Sad : Artprint). - 111 str. : ilustr. ; 21 cm 

II 85378 
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[150] SAKAČ, Marija 

Психолошки профил личности студената / Марија Д. Сакач. - Нови Сад : Војвођанска академија 
наука и уметности, 2008 (Нови Сад : Стојков). - 318 стр. : граф. прикази ; 24 cm. - (Докторске 
дисертације / Војвођанска академија наука и уметности ; књ. 3) 

II 86829 

[151] «СЛУЧАЈ» Студент : документи / припремио Илија Мољковић. - Београд : Службени 
гласник, 2008 (Београд : Гласник). - 214 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Библиотека Отпори и забране / 
[Службени гласник, Београд]) 

II 83561 

[152] STELLE, Siedelung, Lager : Studierende und Absolventinnen der Universität für angewandte 
Kunst Wien / herausgegeben von Beatrix Sunkovsky ; mit einem Text von Boris Manner ; [fotos Bodo 
Haas]. - Wien : Edition Selene, 2008. - [68] str. : ilustr. u bojama ; 16 x 17 cm 

AB 74 Stel 

[153] STRIKE, Kenneth A. 

Etika i studentski život : pristup preko studije slučaja / Kenet A. Strajk, Pamela A. Mos ; prevela 
s engleskog Ivana Ivković. - Beograd : Službeni glasnik, 2008 (Beograd : Glasnik). - 386 str. ; 23 cm. - 
(Biblioteka Društvena misao. Edicija Primenjena etika) 

II 85826 
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[154] STUDENT u središtu nastave : aktivno učenje na Poljoprivrednom fakultetu / priredili Slobodanka 
Antić, Ivan Ivić, Ana Pešikan. - Beograd : Obrazovni forum : Poljoprivredni fakultet, 2008 (Beograd : 
Megraf). - 173 str. : ilustr. ; 30 cm 

III 7864 

[155] ШЕЗДЕСЕТ осма - личне историје : 80 сведочења : објављено поводом 40 година од великих 
студентских демонстрација у Београду / приредио Ђорђе Малавразић ; [нови фото портрети 
Анђелко Васиљевић]. - Београд : РДУ РТС, Радио Београд 2 : Службени гласник, 2008 (Београд : 
Гласник). - 838 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Сведочанства) 

II 85314 

[156] UDOVIČKI, Danilo 

Treći juni 1968 : od kritike svega postojećeg, do uništenja svega postignutog / Danilo Udovički. - Novi 
Sad : Kiša : Prometej, 2008 (Novi Sad : Prometej). - 121 str., [16] str. s tablama : autorova slika ; 20 cm 

I 60231 

[157] VITOROVIĆ, Dragomir

О првој послератној генерацији београдских хемичара с осмехом : (1945/46) / Драгомир 
Виторовић. - Београд : Принцип, 2008 (Београд : Дис публик). - 146 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Успомене 
са маргина професионалне биографије ; књ. 1) 

II 96665 
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[158] VUKSANOVIĆ, Gordana 

Студенти и реформа високог образовања / Гордана Вуксановић, Предраг Новаков, Снежана 
Стојшин. - Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за социологију, 2008 (Нови Сад : Школска 
књига). - 182 стр. : илустр. ; 21 cm 

I 59851 

[159] ZBORNIK Beogradske otvorene škole : radovi studenata, generacija 2006/2007 = Collection 
of essays of the Belgrade Open School : students’ essays, generation 2006/2007 / [urednik Vladimir 
Pavićević]. - Beograd : Beogradska otvorena škola = Belgrade : Belgrade Open School, 2008 (Beograd 
: Dosije). - 372 str. : ilustr. ; 24 cm 

II 83827 

[160] ЗЛАТНИ индекс : споменица генерације уписане школске 1958/1959. године на Рударски 
одсек Рударско-геолошког факултета / [уредник Јован Радојевић]. - Београд : Рударско-геолошки 
факултет, 2008 (Београд : Ме граф). - 162 стр. : илустр., фотогр. ; 24 cm 

II 84909 

2009. 
[161] МАШИНЦИ : казивања успешне генерације / [одговорни уредник Првослав Живковић]. - 
Београд : Машински факултет, 2009 (Београд : Визартис). - 416 стр. : фотогр. ; 24 cm 

II 88403 
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[162] O’MALLEY, Brendan 

Education under attack 2007 : a global study on targeted political and military violence against 
education staff, students, teachers, union and government officials, and institutions / by Brendan O’Malley. 
- Paris : Unesco, 2009. - 71 str. : ilustr. ; 21 cm 

I 61391 

[163] STANKOV, Ljiljana

Ђачке трпезе у Београду : (1899-1970) / [аутори текстова Љиљана Станков, Слободан Селинић 
; превод на енглески Верица Секулић ; аутори фотографија Томислав Петернек ... [и др.]]. - Београд 
: Педагошки музеј, 2009 (Београд : Stillart). - 85 стр. : фотогр. ; 24 cm 

II 88308 

[164] СТУДЕНТИ, секс и дрога : ризично сексуално понашање студената Универзитета у Нишу 
и њихова искуства са наркотицима / приредила Татјана Стефановић-Станојевић ; [превод резимеа 
на енглески Надежда Стојковић]. - Ниш : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета 
у Нишу, 2009 (Ниш : Свен). - 173 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm 

II 87367 

2010. 
[165] BOEGLIN, Martha 

Akademsko pisanje : korak po korak : od haosa ideja do strukturisanog teksta / Martha Boeglin 
; prevela sa španskog Vera Naumović Boeglin. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2010 (Novi Sad : 
Budućnost). - 183 str. : ilustr. ; 23 cm 

II 92900 
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[166] ИМЕНИК инжењера електротехнике који су дипломирали на Универзитету у Београду 
1923-2010 / [уредници Миодраг Поповић, Димитрије Тјапкин]. - Београд : Академска мисао : 
Електротехнички факултет, 2010 (Београд : Планета принт). - 191 стр. ; 21 x 24 cm 

I 62500 

[167] METRYKA czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509-1551 : Biblioteka Jagiellońska, 
rkp. 259 / wydali Antoni Gąsiorowski ... [et al.]. - Warszawa : Neriton, 2010. - LVIII, 677 str., [8] str. s 
tablama : faks. ; 24 cm + 1 elektronski optički disk (CD-ROM) 

II 97731/+ЦД 

[168] МОДЕЛНЕ карактеристике основних антропометријских показатеља и базично - 
моторичких способности (БМС) здравих и утренираних младих особа оба пола : популациони 
показатељи Р. Србије / руководиоци пројекта Миливој Допсај, Мирољуб Благојевић ; [аутори 
Миливој Допсај ... и др.]. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2010 (Бајина Башта 
: Форма). - 310 стр. : илустр. ; 21 cm 

I 61631 

[169] PETROVIĆ, Milan 

Studentski pokreti 1968 : nedovršena revolucija u uporednoj perspektivi : skica političke filosofije 
/ Milan Petrović. - 1. izd. - Niš : Niški kulturni centar, 2010 (Niš : Sven). - 244 str. ; 19 cm. - (Biblioteka 
Tragači) 

I 62860 
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[170] REKONSTRUKCIJA zdravstvenih objekata u Srbiji - MOA 09 : master projekti studenata 
Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2008/2009 = master projects of students of Faculty 
of Architecture of Belgrade University, 2008/2009 / [urednik Miro Urošević = editor Miro Urosevic 
; prevod Milica Milosavljević = translation Milica Milosavljevic]. - Beograd : Arhitektonski fakultet 
Univerziteta = Belgrade : Faculty of Architecture, 2010 (Beograd : Standard 2). - 162 str. : ilustr. ; 22 x 
30 cm. - (Master projekat M9 = Master Project M9) 

I 61635 

[171] STUDENTSKI kopaonički susreti (1 ; 2010 ; Kopaonik) 

Зборник конференције «Студентски копаонички сусрети» 2010. година. - [Б. г. : б. и., 2010]. 
- 36 стр. : илустр. 

III 10408 

[172] ЗЛАТНИ индекс : споменица генерације уписане школске 1960/1961. године на Рударском 
одсеку / [уредник Зоран Петковић]. - Београд : Рударско-геолошки факултет, 2010. - 150 стр. : 
илустр., фотогр. ; 24 cm 

III 9924 

2011. 
[173] BLOKADNI kuvar : recepti za uspešnu blokadu / --- kako su studenti Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu zakuvali veliki studentski protest ; [urednik Tadej Kurepa]. - Beograd : Centar za liberterske 
studije, 2011 (Beograd : ATC). - 108 str. ; 18 cm. - (PPK : (Popularna progresivna knjiga) ; 2) 

I 63037 
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[174] ĐURKOVIĆ, Ana

U traganju za izgubljenom istinom / Ana Đurković. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2011 (Beograd 
: Appolo Graphic Production). - 94 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / [Zadužbina 
Andrejević], ISSN 1450-801X ; 260) 

II 92446 

[175] KANZLEITER, Boris

Die „Rote Universität“ : Studentenbewegung und Linksopposition in Belgrad : 1964-1975 / Boris 
Kanzleiter. - Hamburg : VSA, 2011. - 486 str. : ilustr. ; 23 cm 

II 93434 

[176] URBANISTIČKA studija obnove naselja Banatsko Aranđelovo / [urednici Darko Reba ... i dr.]. 
- Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam : Pokrajinski sekretarijat 
za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, 2011 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). - III 
lista, 104 str. : ilustr. u bojama ; 21 x 23 cm 

I 63759 

[177] VALLE de Bethencourt, Paula 

Universitari@s en red : hábitos, dilemas y diferencias / Paula Valle de Bethencourt. - Alicante : 
Centro de estudios sobre la mujer, 2011. - 217 str. ; 21 cm. - (Lilith joven) 

I 64276 

Библиографија радова о студентима из фонда Универзитетске библиотеке



Студентско пролеће у светлу академског библиотекарства Србије (1968  ̶  2018) 

120

2012. 
[178] BRENT, Shawna S. 

A Guide to Psychiatric Services in Schools : Understanding Roles, Treatment, and Collaboration / 
Shawna S. Brent. - London : Routledge, 2012. - XVII, 298 str ; 23 cm + 1 elektronski optički disk (CD-
ROM) 

II 104749/+CD 

[179] PERIŠIĆ, Miroslav 

Од Стаљина ка Сартру : формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 
: 1945-1958. / Мирослав Перишић. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2012 (Нови Сад : Сајнос). 
- 481 стр. : илустр. ; 24 cm 

II 96460 

[180] РОССИЙСКОЕ студенчество на рубеже XX-XXI веков : трансформация системы ценностей 
: сборник научных трудов / [ответственные редакторы И. В. Ильин, Д. Г. Шкаев]. - Москва : РАН 
ИНИОН, 2012. - 316 стр. ; 21 cm. - (Серия Проблемы философии) 

Библиографија уз поједине радове. 

I 65336 
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[181] STUDENTSKI simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj” sa međunarodnim 
učešćem (1 ; 2012 ; Soko Banja) 

Zbornik radova = Proceedings / 1. studentski simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj” sa 
međunarodnim učešćem, Soko Banja, 5.-7. septembar 2012. godine = 1st Student Symposium “Recycling 
Technologies and Sustainable Development” with International Participation ; urednici, editors Jovica 
M. Sokolović, Grozdanka D. Bogdanović. - Bor : Tehnički fakultet = Technical Faculty, 2012 (Bor : 
Grafomed Trade). - VIII, 184 str. : ilustr. ; 24 cm 

II 95968 

2013. 
[182] (POST)SEKULARNI obrt : religijske, moralne i društveno-političke vrednosti studenata u 
Srbiji / priredili Mirko Blagojević, Jelena Jablanov Maksimović, Tijana Bajović. - Beograd : Institut za 
filozofiju i društvenu teoriju : Fondacija Konrad Adenauer : Centar za evropske studije, 2013 (Beograd 
: Colorgrafx). - 280 str. : graf. prikazi ; 21 cm 

I 66138 

[183] STUDENTSKI protest 2011. : analiza, hronologija, dokumenti / [priredili Igor Bogetić, Ivan Feher 
; uvodni tekstovi Igor Bogetić, Ivan Feher ; prevod na engleski Ivan Feher]. - Beograd : I. Bogetić : I. 
Feher, 2013 (Beograd : ATC). - 116, 123 str. : ilustr. ; 21 cm 

I 65954 
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[184] STUDENTSKI simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj” sa međunarodnim 
učešćem (2 ; 2013 ; Bor) 

Zbornik radova = Proceedings / 2. studentski simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj” 
sa međunarodnim učešćem, Borsko Jezero, 03-05. jul 2013. godine = 2nd Student Symposium “Recycling 
Technologies and Sustainable Development” with International Participation ; urednici, editors Milan 
Trumić, Zoran Štirbanović. - Bor : Tehnički fakultet = Technical Faculty, 2013 (Bor : Grafomed Trade). 
- VI, 101 str. : ilustr. ; 24 cm 

II 97483 

[185] VULIĆ, Marko 

Модел управљања односима са студентима у електронском образовању : докторска дисертација 
/ Marko M. Vulić. - Београд : [М. Вулић], 2013. - 283 листа : граф. прикази ; 30 cm + 1 електронски 
оптички диск (ЦД РОМ) 

РД 22855/+ЦД 

2014. 
[186] AKADEMIJA umetnosti (Novi Sad) 

Генерација студената 2010-2014. : изложба радова студената завршне године Департмана 
ликовних уметности Академије уметности у Новом Саду / [графичко-илустративно обликовање 
Александар Топић]. - Нови Сад : Академија уметности, 2014 (Београд : Cicero). - 64 стр. : илустр. 
у бојама ; 19 x 20 cm 

I 69241 
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[187] DABOVIĆ, Milinko R

Утицај подстицања на ефикасност наставе теорије и методике спортске гимнaстике : докторска 
дисертација / Милинко Р. Дабовић. - Београд : [М. Р. Дабовић], 2014. - 260 листова : илустр. ; 30 
cm + 1 електронски оптички диск (CD-ROM) 

РД 24581/+ЦД 

[188] FOUNTAIN, T. Kenny 

Rhetoric in the flash : trained vision, technical expertise, and the gross anatomy lab / by T. Kenny 
Fountain. - New York : Routledge, 2014. - XVII, 229 str. : ilustr. ; 24 cm. - (ATTW book series in technical 
and professional communication) 

II 103912 

[189] КУЛТУРНЕ оријентације студената и култура мира на Балкану = Cultural orientations of 
the students and the culture of the peace in the Balkans / приредили, edited by Драгана С. Захаријевски, 
Горана Ђорић, Гордана Стојић. - Ниш : Филозофски факултет, 2014 (Ниш : Scero print). - 255 стр. 
: граф. прикази, табеле ; 24 cm. - (Библиотека Научни скупови / Филозофски факултет, Ниш) 

II 102367 

[190] MASSIMARIO di selezione dei documenti inerenti al fascicolo di studente universitario / 
[progetto e coordinamento scientifico a cura di Gianni Penzo Doria]. - [Trieste] : Edizioni Università di 
Trieste, 2014. - XI, 155 str. : ilustr. ; 24 cm. - (I quaderni di UniDOC ; 2) 

II 101983 
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[191] MOMČILOVIĆ, Vladimir 

Stavovi studenata prema fizičkom vaspitanju : istraživanja na Učiteljskom fakultetu u Vranju / 
Vladimir Momčilović, Zoran Momčilović. - Vranje : Učiteljski fakultet, 2014 (Vranje : Aurora). - 142 
стр. : ilustr. ; 21 cm 

I 67836 

[192] ПРАКТИКУМ за реализацију професионалне наставне праксе : са студентским портфолиом 
/ Марина Јањић ... [и др.]. - Ниш : Филозофски факултет, 2014 (Ниш : Scero print). - 106 стр. : илустр. 
; 24 cm. - (Библиотека Путокази / [Филолошки факултет, Ниш]) 

III 10483 

[193] САВРЕМЕНЕ тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским 
(педагошким) факултетима : тематски зборник / [главни и одговорни уредник Сунчица Денић]. 
- Врање : Учитељски факултет, 2014 (Врање : Плутос). - 645 стр. : табеле ; 24 cm 

II 101426 

[194] STUDENTSKI simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj” sa međunarodnim 
učešćem (3 ; 2014 ; Zaječar) 

Zbornik radova = Proceedings / 3. studentski simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj” 
sa međunarodnim učešćem, Zaječar, 10.-12. septembar 2014. godine = 3rd Student Symposium “Recycling 
Technologies and Sustainable Development” with International Participation ; urednici, editors Dejan V. 
Antić, Jovica M. Sokolović. - Bor : Tehnički fakultet = Technical Faculty, 2014 (Bor : Grafomed Trade). 
- VIII, 86 str. : ilustr. ; 24 cm 

II 100366 
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[195] UDOVIČKI, Danilo

Treći juni 1968 : od kritike svega postojećeg, do uništenja svega postignutog / Danilo Udovički. 
- Novi Sad : Kiša, 2014 (Novi Sad : Mala knjiga). - 121 str., [16] str. s tablama : autorova slika ; 20 cm 

I 68340 

2015. 
[196] KRIŽANIĆ, Tanja Pavlović

Stručne prakse i stručno osposobljavanje u republici Srbiji: izazovi sprovođenja i moguće perspektive 
/ [autori Tanja Pavlović-Križanić, Aleksandra Đurović, Bojan Velev]. - Beograd : Beogradska otvorena 
škola, 2015 (Beograd : Dosije studio). - 52 str. : ilustr. ; 24 cm 

II 106624 

[197] RAKIĆ, Branko M. 

O две иницијативе Универзитетског омбудсмана Универзитета у Београду : у сусрет међународним 
и европским стандардима / Бранко М. Ракић. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар 
за издаваштво и информисање, 2015 (Београд : Досије студио). - 124 стр. ; 24 cm. - (Библиотека 
Монографије / Правни факултет Универзитета, Београд) 

II 102504 

[198] РУКЕ и поруке наше младости : студенти Правног факултета Београдског универзитета на 
омладинским радним акцијама 1958 - 1964 / [уредник Борислав Лалић]. - Београд : Актив бригадира 
студената Правног факултета : Удружење Крагујевчана и пријатеља Крагујевца, 2015 (Крагујевац 
: Графостил). - 302 стр. : илустр. ; 24 cm 

II 102970 
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[199] СТАВОВИ студената/студенткиња Правног факултета у Нишу о родним улогама 
у породици : [истраживачки пројекат] / ауторке Јелена Јанковић ... [и др.] ; [уредница Невена 
Петрушић]. - Ниш : Правни факултет, Центар за публикације, 2015 (Ниш : Медивест). - 126 стр. 
: граф. прикази, табеле ; 24 cm 

II 102270 

[200] STUDENTSKI simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj” sa međunarodnim 
učešćem (4 ; 2015 ; Bor) 

Zbornik radova / 4. studentski simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj” sa međunarodnim 
učešćem = Proceedings = 4th Student Symposium “Recycling Technologies and Sustainable Development” 
with International Participation, Bor, 04-07. novembar 2015. ; urednik, editor Zoran Štirbanović. - Bor : 
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet, 2015 (Bor : Tercija). - VI, 82 str. : ilustr. ; 23 cm 

II 104932 

[201] ŠEĆIBOVIĆ, Marijana

Akademske veštine / Marijana Šećibović. - Beograd : HESPERIAedu, 2015 (Beograd : Instant 
system). - 155 str. : ilustr. ; 24 cm 

II 104795 

2016. 
[202] SAVIĆ, Milisav

Шездесетосмаш : приче, репортаже и интервјуи из Студента ̀ 68. / Милисав Савић. - Београд 
: Службени гласник, 2016 (Београд : Гласник). - 136 стр. ; 20 cm. - (Библиотека 2 у 1 / [Службени 
гласник]) 

I 70046 
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[203] SOCIAL Dimension of Studying in Montenegro : EUROSTUDENT V : report for Montenegro / 
[authors Tijana Jokić, Vitomir Jovanović]. - Belgrade : University of Belgrade, 2016 (Beograd : Službeni 
glasnik). - 99 str. : tabele ; 24 cm 

II 107893 

[204] SOCIAL Dimension of Studying in Serbia : EUROSTUDENT V : report for the Republic of 
Serbia / [authors Vitomir Jovanović, Jasminka Čekić Marković, Milena Kresoja]. - Belgrade : University 
of Belgrade, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 107 str. : tabele ; 24 cm 

II 107892 

[205] СПОМЕНИЦА у славу наставника и студената београдског Универзитета који положише 
своје животе за одбрану и славу отаџбине у ратовима за ослобођење и уједињење : 1912-1918. 
- Београд : Машински факултет, 2016 (Београд : Планета принт). - [6], 60 стр. ; 28 cm 

III 11264 

[206] СТУДЕНТИ на северу Косова и Метохије : резултати емпиријских истраживања ставова / 
[уредили и приредили Урош Шуваковић, Јасмина Петровић]. - Косовска Митровица : Филозофски 
факултет Универзитета у Приштини, 2016 (Краљево : Mak-di). - 160 стр. : граф. прикази, табеле 
; 24 cm 

II 105127 
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2017. 
[207] BLOKADA Filozofskog fakulteta 2014. godine / Jovana Zafirović ... [et al.] ; urednici Božidar 
Filipović i Nataša Jovanović. - 1. izd. - Beograd : Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore : Institut za 
sociološka istraživanja, Filozofski fakultet, 2017 (Beograd : Službeni glasnik). - 377 str. : ilustr. ; 24 cm 

II 108608 

[208] URBANISTIČKA studija prostorne kulturno-istorijske celine “Stari centar Vranjeva” / [urednici 
Milica Kostreš, Rastko Nožinić, Ranka Medenica]. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Departman 
za arhitekturu i urbanizam, 2017 (Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Grafički centar GRID). - 49 str. 
: ilustr. ; 30 cm 

I 72279 



129

Именски регистар аутора 

Abramov, K. I. [Konstantin Ivanovič] 56 

Adam, Heribert 13 

Alcock, Pete 101 

Altbach, Philip G. [Geoffrey] 19, 102, 37 

Anger, K. (v. Ribar, Veljko) 34 

Antić, Čedomir 133 

Antić, Dejan V. 194 

Antić, Slobodanka 154 

Arsić, Mirjana 199 

Arsić, Mirko 57 

Atanasov, Dragan 168 

Babović, Marija 94 

Baier, Horst 28 

Bajović, Tijana 182 

Bauer, Joachim 81 

Bergmann, Uwe 26 

Bernhardt, Steffen 97 

Bertaux, Daniel 67 

Bilandžija, Sofija 120 

Blackburn, Robin 38 



Студентско пролеће у светлу академског библиотекарства Србије (1968  ̶  2018) 

130

Blagojević, Marina 94 

Blagojević, Mirko 182 

Blagojević, Miroljub 168 

Bloom, Allan 78 

Boeglin, Martha 165 

Bogdanović, Grozdanka D. 181 

Bogdanović, Milica 94 

Bogetić, Igor 183 

Bojković, Radomir A. 85 

Böse, Manfred 97 

Božić, Snežana 192 

Brborić, Veljko 127 

Bredow, Wilfried von 21 

Brent, Shawna S. 178 

Bricianer, Serge 26 

Buchloh, Paul G. [Gerhard] 45 

Buriánek, František 40 

Buschhorn, Thomas 45 

Car, Bogdan 207 

Carević, Marina 176 

Čekić, Marković Jasminka 204 

Cekić, Nikola 91 

Cheron, Philippe 76 



131

Именски регистар аутора

Čičkarić, Ljiljana 94, 100 

Claussen, Detlev 29 

Cockburn, Alexander 38 

Ćurčić, Vojislav 110 

Cvejić, Slobodan 94 

Cvetinčanin-Knežević, Hristina 207 

Dabović, Milinko R. 187 

Damjanović, Milica 16, 41 

Delić, Boris 96 

Denegri, Ješa 119 

Denić, Sunčica 193 

Dermitzel, Regine 29 

Dollinger, Hans 21 

Dopsaj, Milivoj 168 

Draper, Hael 17 

Droßbach, Max 4 

Dutschke, Rudi 26 

Đigić, Gordana 192 

Đorić, Gorana 189 

Đukić, Vesna 71 

Đurić-Vukićević, Sofija 140 

Đurković, Ana 174 

Đurović, Aleksandra 196 



Студентско пролеће у светлу академског библиотекарства Србије (1968  ̶  2018) 

132

Einsele, Gabi 65 

Erić, Ljubomir 46 

Erskine, Angus 101 

Eynon, Bret 67 

Farik, Nora 149 

Feher, Ivan 183 

Feuer, Lewis S. [Samuel] 32 

Filipović, Božidar 207 

Fisher, Mary 111 

Flere, Sergej 39 

Fountain, T. Kenny 188 

Fraser, Ronald 67 

Friedeburg, Ludwig von 36 

Gąsiorowski, Antoni 128, 167 

Gaudu, Anne 26 

Gavrilović, Zoran 136 

Giammanco, Roberto 17 

Gibbs, Graham 82, 99 

Goldstein, Harvey 86 

Graham, Robert 19 

Grahek, Nela 207 

Granville, Johanna 142 

Gratzfeld, Rachel 65 



133

Именски регистар аутора

Grele, Ronald 67 

Grenot-Scheyer, Marquita 111 

Habermas, Jürgen 33, 36, 51 

Habeshaw, Sue 95, 99 

Habeshaw, Trevor 99 

Handal, Gunnar 120 

Hanić, Hasan 59 

Hauske, Hans 4 

Hill, Leslie Alexander 43 

Horowitz, Helen Lefkowitz 61 

Huber, Zdravko 69 

Ilić, Vladimir 94 

Il‘in, I. V. [Il‘ja Vjačeslavovič] 180 

Ivanov, Anatolij Evgen`evič 103 

Ivanović, Jelena 168 

Ivić, Ivan 154 

Ivković, Anka 199 

Ivković, Ivana 153 

Jablanov, Maksimović Jelena 182 

Jacobsen, Hans-Adolf 21 

James, William 1 

Janićijević, Jasna 90 

Janićijević, Milosav 18 



Студентско пролеће у светлу академског библиотекарства Србије (1968  ̶  2018) 

134

Janjić, Marina 192 

Janković, Jelena 199 

Janković, Radivoje 168 

Janković, Zdenka 131 

Jevremović, Ivana 58 

Jojić, Mihailo 94 

Jokić, Tijana 203 

Jovanović, Nataša 207 

Jovanović, Vitomir 203, 204 

Jurek, Tomasz 128, 167 

Kanzleiter, Boris 175 

Katharina, Belser 65 

Keane Rory 115 

Kofman, Sarah 48 

Koropanovski, Nenad 168 

Kostić, Mita 7 

Kostreš, Milica 176, 208 

Kraushaar, Wolfgang 143 

Kresoja, Milena 204 

Križanić, Tanja Pavlović- 196 

Krmpotić, Mario 11 

Kump, Sonja 83 

Kuprešanin, Veljko D. 6 



135

Именски регистар аутора

Kurepa, Tadej 139, 173 

Kuzmanović, Bora 94 

Lalić, Borislav 198 

Lazarević, Asja 207 

Lazić, Mladen 94 

Le Wita, Beatrix 67 

Lefévre, Wolfgang 26 

Lewis, Vicky 95 

Linhar, Danièle 67 

Lipset, Seymour Martin 19, 44 

Love, Anne Goodsell 87 

Love, Patrick G. 87 

Ljuštanović, Jovan 49 

Mack, Karlheinz 63 

Mager, Friedrich 23 

Mahler, Hannes M. 105 

Majstorović, Biljana 149 

Maksimović, Jelena 192 

Malavrazić, Đorđe 155 

Manner, Boris 152 

Maraš, Igor 176 

Marinković, Boban 168 

Marković, Dragan R. 57 



Студентско пролеће у светлу академског библиотекарства Србије (1968  ̶  2018) 

136

Marković, Marina 199 

Marković, Milica 199 

Marković, Nataša 126 

Marković, Slobodan G. 115 

Marty, Gayla 64 

Masaryk, Tomáš Garrigue 79 

Maslarić, B. [Božidar] 34 

May, Margaret 101 

Medenica, Ranka 208 

Merle, Pierre 89 

Mestenhauser, Josef A. 64 

Mihajlović, Jelena 199 

Mihajlović, Silvija 199 

Miladinović, Ivan 123, 144 

Milić, Anđelka 100 

Miljuš, Dragan 168 

Miller, James 62 

Milojević, Miroslav M. 121 

Milosavljević, Milica 170 

Milosavljević, Nikola 108 

Milošević, Miodrag 134 

Milovanović, Ljiljana 94 

Milovanović, Zlatibor 39 



137

Именски регистар аутора

Mitrov, S. [Slobodan] 34 

Mitrović, Momčilo 116, 70 

Mitrović, Momčilo 71 

Močnik, Rastko 83 

Modrzewski, Jerzy 74 

Moljković, Ilija 151 

Momčilović, Vladimir 191 

Momčilović, Zoran 191 

Moss, Pamela A. 153 

Naumović Boeglin, Vera 165 

Nešković, Ratko 90 

Nikolić, Miloš 145 

Nikolić, Zorica 96 

Novakov, Predrag 158 

Novaković, Bogdanka 60 

Nožinić, Rastko 208 

Oehler, Christoph 36 

O‘Malley, Brendan 162 

Passerini, Luisa 67 

Pavićević, Vladimir 132, 138, 159 

Pavlović, Živojin 146 

Pejić, Slavko 3 

Penzo, Doria Gianni 190 



Студентско пролеће у светлу академског библиотекарства Србије (1968  ̶  2018) 

138

Perišić, Miroslav 147, 179 

Pešikan, Ana 154 

Petković, Zoran 172 

Petrović, Isidora 207 

Petrović, Jasmina 206 

Petrović, Milan 169 

Petrović, Sreten 90 

Petry, Christian 24 

Plaschka, Richard Georg 63 

Popadić, Dragan 94, 124 

Popov, Nebojša 148 

Popović, Miloje 14 

Popović, Milutin 75 

Popović, Miodrag 166 

Popović-Vujičić, Gordana 48 

Rabehl, Bernd 26 

Radford, Andrew 52 

Radojević, Jovan 160 

Radovanović, Bora Grčki 117 

Radulović, Branko 129 

Rakić, Branko M. 197 

Rašević, Miroslav 15 

Rauch, Malte J. 25 



139

Именски регистар аутора

Reba, Darko 176 

Resanović, Milica 207 

Revueltas, Andrea 76 

Revueltas, José 76 

Ribar, Veljko 34 

Riesman, David 44 

Ristivojević, Nataša 120 

Rix, Walter T. 45 

Roberto, Escudero 76 

Sakač, Marija D. 150 

Savić, Marko 136 

Savić, Milisav 202 

Schirmbeck, Samuel H. 25 

Schnurrenberger, Regula 65 

Scholl, Inge 53 

Schöndorf, Ines 107 

Schröder, Elizabeth 45 

Sekulić, Verica 163 

Selinić, Slobodan 163 

Shrestha, Miodrag 94 

Simić, Nenad 118 

Skierska, Izabela 128, 167 

Smiljanić-Spasić, Miroslava 78 



Студентско пролеће у светлу академског библиотекарства Србије (1968  ̶  2018) 

140

Sokolović, Jovica M. 181, 194 

Sonnemann, Ulrich 27 

Spasić, Aleksandar 78 

Spasić, Ivana 78 

Spender, Stephen 167 

Spinnarke, Ulrich 23 

Staadt, Jochen 67 

Stanišić, Tamara 199 

Stankov, Ljiljana 163 

Stanković, Đorđe 70 

Staub, Debbie 111 

Stefanović-Stanojević, Tatjana 164 

Steglitz, Inge 64 

Stevanović, Mirna 120 

Stojić, Gordana 189 

Stojković, Nadežda 164 

Stojšin, Snežana 158 

Strike, Kenneth A. 153 

Sundeka, Mirjana 115 

Sunkovsky, Beatrix 152 

Suša, Anja 113 

Szögi, László 114 

Šećibović, Marijana 201 



141

Именски регистар аутора

Škaev, D. G. [Dmitrij Genad‘evič] 180 

Šotra-Katunarić, Tatjana 137 

Štirbanović, Zoran 184, 200 

Šuvaković, Uroš 206 

Tjapkin, Dimitrije 166 

Todorović, Dragoljub M. 2 

Todorović, Ljub. M. 5 

Tomić, Zorica 90 

Topo, Marko 135 

Trajković, Snežana 104 

Trgovčević, Ljubinka 125 

Trillhose, Uta 97 

Tröger, Annemarie 67 

Trumić, Milan 184 

Udovički, Danilo 156, 195 

Urošević, Milan 207 

Urošević, Miro 170 

Valle de Bethencourt, Paula 177 

Velev, Bojan 196 

Veselinović, Slavoljub 92 

Veselinović-Hofman, Mirjana 90 

Vitorović, Dragomir 157 

Vlahović, V. [Veljko] 34 



Студентско пролеће у светлу академског библиотекарства Србије (1968  ̶  2018) 

142

Vlatković, Milan 106 

Vučković, Goran 168 

Vučković, Vesna 109 

Vujisić-Živković, Nataša A. 130 

Vujović, Milutin 98 

Vujović, Sreten 94, 207 

Vukadinović, Miljurko 49 

Vukićević, Mitar 93 

Vuksanović, Gordana 158 

Vuletić, Vladimir 94 

Vulić, Marko M. 185 

Vulović, Dobrica 69, 71 

Weis, Lois 80 

Weltz, Friedrich 36 

Zafirović, Jovana 207 

Zaharijevski, Dragana S. 189 

Zandecki, Aleksander 77 

Zegel, Sylvain 30 

Zetkin Сlara 2 

Zlatković, Blagica 141 

Zorin, V. S. [Valentin Sergeevič] 42 

Žiropađa, Ljubomir 90 

Živić, Marina 136 



143

Именски регистар аутора

Živković, Prvoslav 161 

Živković, Tibor 125 



144

Предметни регистар 

Studenti 

- Austrija   152 

- Francuska   89 

- Ideologija   31, 48 

- Italija   190 

- Jugoistočna Evropa (Balkan)   63, 189 

- Mađarska   114 

- Nemačka   4, 28, 47, 107 

- Nezaposlenost   80 

- Politička aktivnost   13, 14, 18, 19, 23, 36, 42, 44, 62, 81, 101, 102, 142, 162 

- Poljska   128, 167 

- Položaj   2, 54, 59, 69, 74, 77 

- Psihološki profil   150 

- Regionalno poreklo - Jugoslavija   15 

- SAD   3, 12, 45, 61, 78, 153 

- Slovenija   83 

- Srbija   7, 125, 182, 199, 206 

- Srbija (Beograd)   90, 98, 108, 129, 140, 157, 160, 161, 166, 172, 197 

- SSSR   56, 103, 180 

- Švajcarska   65 
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- Zaposlenost   11 

- Studentske zadruge   106 

- Omladinske radne akcije   198 

- Zdravstveni aspekt   46, 50, 58, 93, 131, 145, 164, 168, 178 

Studentska ishrana   121, 163 

Studentske stipendije   118 

Studentski časopisi   5, 6, 126, 151, 

Studentski domovi   91, 97, 116 

Studentski kulturni centar, Beograd   92, 119 

Studentski pokreti 

- 20. vek   32, 72, 73, 79, 84 

- Prvi svetski rat   205 

- Između dva rata   16, 34, 41, 55, 60, 70, 75, 117 

- Drugi svetski rat   24, 40, 49, 53, 68 

- 1968. godina   123, 143, 144, 146, 148, 149, 155, 156, 169, 174, 175, 195 

- 1998. godina   112 

Studentski protesti 

- 1964. godina   17 

- 1968. godina   20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 51, 57, 66, 67, 71, 76, 113 

- 1996. godina   88, 94,96, 100, 110, 124, 133, 202 

- 2006. godina   139 

- 2009. godina   173 

- 2011. godina   183 

Предметни регистар
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- 2014. godina   207 

Studentski radovi   8, 9, 10, 105, 115, 122, 132, 134, 135, 138, 159, 170, 176, 181, 184, 186, 194, 200, 208 

Studentski standard   52, 104 

Učenje   1, 43, 64, 82, 85, 86, 87, 95, 99, 109, 111, 120, 127, 130, 136, 137, 141, 147, 154, 158, 165, 
171, 177, 179, 185, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 201, 203, 204 
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Регистар наслова 

1968 : a student generation in revolt   67 

1968 : poslednji veliki san   144 

1968. : tajna i opomena : trideset pet godina kasnije : sve modrice studentske revolucije   123 

44. kongres studenata medicine i stomatologije, [Bеčići, 04.-08. maj 2003] = 44th congress of medicine 
and stomatology students   122 

53 interesting ways to assess your students   99 

53 interesting ways to supervise student projects, dissertations and theses   95 

68. : studentski bunt i društvo   57 

II simpozijum fizičke kulture studentske omladine Jugoslavije, Niš, 25-27. IX, 1980. : Zbornik radova   50 

Achtundsechzig : eine Bilanz   143 

Adolescencija : drama jedne mladosti u Srbiji : 1990-2000.   110 

‘Ajmo,‘ajde, svi u šetnju! : građanski i studentski protest 96/97.   94 

Akademska kultura   83 

Akademske veštine   201 

Akademsko pisanje : korak po korak : od haosa ideja do strukturisanog teksta   165 

Akce sedamnáctý listopad : svědectví českych studentů ze Sachsenhausenu   40 

Die aktuelle Bedeutung von Lenins Kampf gegen die imperialistische Ideologie und den Revisionismus : 
Leninkonferenz der Sektion Marxistich-Leninistische Philosophie anlässlich der 4. Berliner Studententage 
1969 an der Humboldt-Universität zu Berlin   31 
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American Colony of Göttingen : historical and other data collected between the years 1855 and 1888   45 

At the end of the day : lessons learned in inclusive education   111 

Die Barrikaden von Paris : der Aufstand der französischen Arbeiter und Studenten   25 

Beogradski univerzitet i 68. : zbornik dokumenata o studentskim demonstracijama   71 

Beogradski univerzitet u predratnom periodu, oslobodilačkom ratu i revoluciji : (saopštenja i prilozi sa 
Simpozijuma održanog u Beogradu 14-15. decembra 1982).   55 

Beogradsko pozorište i studentske demonstracije ‘68. : magistarski rad   113 

Blokada Filozofskog fakulteta 2014. godine   207 

Blokadni kuvar : recepti za uspešnu blokadu   173 

Borba za znanje : studentski protest 2006.   139 

Buka u modi : studentski protest 96.   88 

Camera obscura ideologije   48 

Campus life : undergraduate cultures from the end of the eighteenth century to the present   61 

The Conflict of Generations: The Character and Significance of Student Movements   32 

Crisis at Columbia : report of the fact-finding commission appointed to investigate the disturbances at 
Columbia University in April and May 1968.   20 

Culture, learning, and the disciplines : theory and practice in cross-cultural orientation   64 

Decenija : spomenica studentskog protesta : 1996-2006.   133 

Democracy is in the Streets   62 

Determinante obrazovnih postignuća studenata učiteljskih fakulteta   109 
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Die deutschen Studenten : der Kampf um die Hochschulreform : eine Bestandsaufnahme   21 

Domovi i menze studenata Beogradskog univerziteta : 1838-1998.   116 

Druga izložba studenata Akademije primenjenih umetnosti Beograd : [Umetnički paviljon od 31. V do 
14. VI. 1953.]   9 

Društveni sukobi - izazov sociologiji : „Beogradski jun“ 1968.   148 

Društveno-ekonomski položaj studenata   59 

Društveno-politički i ideološki stavovi jugoslovenskih studenata   18 

Đačke trpeze u Beogradu : (1899-1970)   163 

Ebenso neu als kühn : 120 Jahre Frauenstudium an der Universität Zürich   65 

Education and politics at Harvard : two essays prepared for the Carnegie Commission on Higher Education   44 

Education under attack 2007 : a global study on targeted political and military violence against education 
staff, students, teachers, union and government officials, and institutions   162 

Enchancing Student Learning : intellectual, social, and emotional integration   87 

Epidemiologija neuroza u definisanoj populaciji studenata : doktorska disertacija   58 

Etika i studentski život : pristup preko studije slučaja   153 

L`évaluation des élèves : enquête sur le jugement professoral   89 

Generacija MCMLI   140 

Generacija studenata 2010-2014. : izložba radova studenata završne godine Departmana likovnih umetnosti 
Akademije umetnosti u Novom Sadu   186 

Generacija u protestu : sociološki portret učesnika Studentskog protesta 96/97. na Beogradskom 
univerzitetu   100 

Регистар наслова
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A Guide to Psychiatric Services in Schools : Understanding Roles, Treatment, and Collaboration   178 

Handbuch für den Deutschen Burschenschafter   4 

Les idées de mai   30 

Ideje i pokreti na Beogradskom univerzitetu od osnivanja do danas : saopštenja i prilozi sa Simpozijuma 
održanog u Beogradu , 15-17. novembra 1988. godine. Knj. 1.   72 

Ideje i pokreti na Beogradskom univerzitetu od osnivanja do danas : saopštenja i prilozi sa Simpozijuma 
održanog u Beogradu , 15-17. novembra 1988. godine. Knj. 2.   73 

“If hope is sin, then we are all guilty” : Romanian students’ reactions to the Hungarian revolution and 
Soviet intervention, 1956-1958.   142 

Imenik inženjera elektrotehnike koji su diplomirali na Univerzitetu u Beogradu 1923-2010.   166 

Improving the quality of student learning : based on the Improving Student Learning project funded by 
the Council for National Academic Awards   82 

Institutionalismus und studentische Opposition : Thesen zur Ausbreitung des Ungehorsams in Deutschland   
27 

Das Interesse deutscher Studenten an einem vorübergehenden Studium im Ausland   47 

Interpreting international comparisons of student achievement   86 

Ishrana učenika i studenata : kako dalje   121 

Ispljuvak pun krvi : dnevnik ‘68.   146 

Izložba radova studenata Akademije primenjenih umetnosti u Beogradu : Umetn. paviljon, maja 1951.   8 

Kako progovoriti na stranom jeziku   137 

Kako uspešno studirati : menadžment studiranja   85 
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Kleine politische Schriften : (I-IV)   51 

Knjiga drugova   49 

Krv i život za slobodu : slike iz života i borbe studenata iz Jugoslavije u Španiji   34 

Kulturne orijentacije studenata i kultura mira na Balkanu = Cultural orientations of the students and the 
culture of the peace in the Balkans   189 

Lex, pištaljke i laži : hronologija građanskog i studentskog protesta : (17. 11. 1996.- 04. 02. 1997.)   96 

Lе livre noir des journées de mai   22 

Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon = Ungarländische Studenten an den 
deutschen Universitäten und Hochschulen : 1789-1919.   114 

Mai 68 : les mouvements étudiants en France et dans le monde   66 

Marina Abramović Class : fresh air : [anlässlich der Ausstellung „Fresh Air“, Marina Abramovic class, 
Studenten der HBK Braunschweig vom 17. - 26. September 1999]   105 

Massimario di selezione dei documenti inerenti al fascicolo di studente universitario   190 

Mašinci : kazivanja uspešne generacije   161 

Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509-1551 : Biblioteka Jagiellońska, rkp. 259   167 

Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508 : Biblioteka Jagiellon ska, rkp. 258   128 

México 68 : juventud y revolución   76 

Model upravljanja odnosima sa studentima u elektronskom obrazovanju : doktorska disertacija   185 

Modelne karakteristike osnovnih antropometrijskih pokazatelja i bazično - motoričkih sposobnosti (BMS) 
zdravih i utreniranih mladih osoba oba pola : populacioni pokazatelji R. Srbije   168 

Napredni pokret studenata Beogradskog univerziteta : (1929-1941) : katalog izložbe   60 

Регистар наслова
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Napredni pokret studenata Beogradskog univerziteta : prilog istoriji. Knj. 2, Od 1929. do 1941. godine   41 

Napredni pokret studenata Beogradskog univerziteta. Knj. 1, Od 1919. do 1929. godine   16 

Narodna omladina   6 

Note-taking Practice   43 

O dve inicijative Univerzitetskog ombudsmana Univerziteta u Beogradu : u susret međunarodnim i 
evropskim standardima   197 

O prvoj posleratnoj generaciji beogradskih hemičara s osmehom : (1945/46).   157 

Od Staljina ka Sartru : formiranje jugoslovenske inteligencije na evropskim univerzitetima 1945-1958.   147 

Od Staljina ka Sartru : formiranje jugoslovenske inteligencije na evropskim univerzitetima : 1945-1958.   
179 

Omladinske i studentske zadruge u zadružnom sistemu : normativno-pravni aspekti   106 

Oskudica i viškovi visokokvalifikovanog naučnog i tehničkog kadra u zapadnoj Evropi   11 

Otpor u nadležnosti policije   112 

Ovo je Studentski kulturni centar = This is the Students cultural center : prvih 25 godina : 1971-1996.   92 

Planirana elita : o studentima iz Srbije na evropskim univerzitetima u 19. veku   125 

(Post)sekularni obrt : religijske, moralne i društveno-političke vrednosti studenata u Srbiji   182 

Potrebe i problemi vrednovanja fizičke kulture studentske omladine   93 

Povratak u šezdeset osmu - 40 godina od protesta : eseji i intervjui sa protagonistima 1968. ... 149 

Praktikum za realizaciju profesionalne nastavne prakse : sa studentskim portfoliom   192 

Das Praktische Jahr an den Lehrkrankenhäusern der Universität Hamburg 1997/1998 : ein Befragung 
der Verantwortlichen und der Studierenden : Dissertation   107 
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Pravopis srpskog jezika u nastavnoj praksi   127 

Protestbewegung und Hochschulreform   33 

Psihološki profil ličnosti studenata   150 

Recepcija umetnosti : istraživanje tipova ukusa beogradskih studenata   90 

Regionalno poreklo studenata Jugoslavije u 1961/62.   15 

Rekonstrukcija zdravstvenih objekata u Srbiji - MOA 09 : master projekti studenata Arhitektonskog 
fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2008/2009 = master projects of students of Faculty of Architecture 
of Belgrade University, 2008/2009.   170 

Rhetoric in the flash : trained vision, technical expertise, and the gross anatomy lab   188 

La révolte des étudiants allemands   26 

La rivolta di Berkeley   17 

The Role of African student movements in the political and social evolution of Africa from 1900 to 
1975.   84 

Der Rosenkeller : die Chronik eines Studentenclubs   97 

Rossiîskoe studenčestvo na rubeže XX-XXI vekov : transformacija sistemy cennosteî : sbornik naučnyh 
trudov   180 

Die „Rote Universität“ : Studentenbewegung und Linksopposition in Belgrad : 1964-1975.   175 

Ruke i poruke naše mladosti : studenti Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta na omladinskim 
radnim akcijama 1958 – 1964.   198 

Samoprocena zdravlja kao indikator zdravstvenog statusa studenata : doktorska disertacija   131 

Savremene tendencije u nastavnim i vannastavnim aktivnostima na učiteljskim (pedagoškim) fakultetima 
: tematski zbornik   193 

Регистар наслова
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Savremeni omladinski i studentski pokreti   39 

Sećanja lekara upisanih 1948. godine na Medicinski fakultet u Beogradu   108 

Sećanja na revolucionarni studentski pokret Beogradskog univerziteta u periodu od 1932. do 1938. 
godine   75 

Self-koncept i uspeh u studiranju   141 

Serbische Studenten an den Universitäten Halle, Leipzig und Göttingen im 18. Jahrhundert 7 

“Slučaj” Student : dokumenti   151 

Social Dimension of Studying in Montenegro : EUROSTUDENT V : report for Montenegro   203 

Social Dimension of Studying in Serbia : EUROSTUDENT V : report for the Republic of Serbia   204 

Spomenica studenata treće posleratne generacije povodom dodele “Zlatnog indeksa” : 1947-1997.   98 

Spomenica u slavu nastavnika i studenata beogradskog Univerziteta koji položiše svoje živote za odbranu 
i slavu otadžbine u ratovima za oslobođenje i ujedinjenje : 1912-1918.   205 

Środowisko społeczne młodzieży studiującej   74 

SŠA: studenty i politika : amerikanskoe studenčestvo v demokratičeskoj bor’be v 60-70 gody   42 

Statistics of students abroad = Statistiques des étudiants à l’étranger : 1974-1978.   54 

Stavovi studenata prema fizičkom vaspitanju : istraživanja na Učiteljskom fakultetu u Vranju   191 

Stavovi studenata/studentkinja Pravnog fakulteta u Nišu o rodnim ulogama u porodici : [istraživački 
projekat]   199 

Stelle, Siedelung, Lager : Studierende und Absolventinnen der Universität für angewandte Kunst Wien   152 

Strah od ispita : njegova priroda i lečenje   46 

Stručne prakse i stručno osposobljavanje u republici Srbiji: izazovi sprovođenja i moguće perspektive   196 
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Struktura społeczna w świadomości młodzieży akademickiej : (studium socjologiczno-pedagogiczne)   77 

Studenčestvo Rossii konca XIX-načala XX veka : social`no-istoričeskaja sud`ba   103 

Student a politika : řeč Dr.T.G.Masaryka na veřejné pořádané studentskou organizací České strany 
pokrokové v Hlaholu dne 6. března 1909.   79 

Student movements in historical perspectives : the asian case   37 

Student politics and higher education in India   102 

Student politics and higher education in the United States : a select bibliography   19 

Student power : problems, diagnosis, action   38 

Student u središtu nastave : aktivno učenje na Poljoprivrednom fakultetu   154 

Student und Politik : eine soziologische Untersuchung zum politischen Bewusstsein Frankfurter Studenten   
36 

Student use of libraries : an inquiry into the needs of students, libraries and the educational process : 
Papers of the conference within a conference, July 16-18, 1963, Chicago, Illinois, a feature of the 1963 
American Library Association Conference, with commentaries and summary of the discussion group 
recommendations   12 

Studenten aufs Schafott : die Weisse Rose und ihr Scheitern   24 

Studenten in Opposition : Beiträge zur Soziologie der deutschen Hochschule   28 

Studentenschaft und Hochschule : Möglichkeiten und Grenzen studentischer Politik   13 

Studenti i politika   14 

Studenti i praksa : aktiviranje društvenih potencijala u borbi za modernizaciju i unapređenje kvaliteta 
visokog obrazovanja u Srbiji   136 

Studenti i reforma visokog obrazovanja   158 

Регистар наслова
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Studenti na severu Kosova i Metohije : rezultati empirijskih istraživanja stavova   206 

Studenti, seks i droga : rizično seksualno ponašanje studenata Univerziteta u Nišu i njihova iskustva sa 
narkoticima   164 

Studentkinje Beogradskog univerziteta u revolucionarnom pokretu   68 

The Student’s companion to social policy   101 

Studentska evaluacija nastave : priručnik za nastavnike i studente visokoškolskih ustanova   120 

Studentska zadruga za rad i štednju “Samopomoć” : (hronika)   117 

Studentski domovi u Srbiji   91 

Studentski glasnik   5 

Studentski kulturni centar kao umetnička scena : zbirka tekstova Ješe Denegrija objavljenih u periodu 
od 1971 ̶  1999.   119 

Studentski pokreti 1968 : nedovršena revolucija u uporednoj perspektivi : skica političke filosofije   169 

Studentski protest 2011. : analiza, hronologija, dokumenti   183 

Studentski protest 96/97.   124 

Studentski vodič   118 

Sumrak američkog uma   78 

Šezdeset osma - lične istorije : 80 svedočenja : objavljeno povodom 40 godina od velikih studentskih 
demonstracija u Beogradu   155 

Šezdesetosmaš : priče, reportaže i intervjui iz Studenta `68.   202 

Talks to teachers on psychology: and to students on some of life’s ideals    1 

Transformation syntax : a student`s guide to Chomsky`s extended standard theory   52 
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Treća izložba radova studenata Akademije primenjenih umetnosti u Beogradu : [Umetnički paviljon 
Beograd, juni 1955.]   10 

Treće doba generacije Medicinskog fakulteta u Beogradu upisane 1940. godine   129 

Treći juni 1968 : od kritike svega postojećeg, do uništenja svega postignutog   156 

Treći juni 1968 : od kritike svega postojećeg, do uništenja svega postignutog   195 

Treći međunarodni susreti studenata zaštite životne sredine i ekologije, Makedonija - Ohrid, maj 2006. 
= Third International gathering of students of environment engineering and ecology   135 

TXT : studentski časopis za književnost i teoriju književnosti   126 

U traganju za izgubljenom istinom   174 

Universitari@s en red : hábitos, dilemas y diferencias   177 

Universität und Widerstand : Versuch einer politischen Universität in Frankfurt   29 

Univerzitet : zahtevi i mogućnosti   69 

Urbanistička studija obnove naselja Banatsko Aranđelovo   176 

Urbanistička studija prostorne kulturno-istorijske celine „Stari centar Vranjeva“   208 

Uticaj intenzivirane sportsko-rekreativne aktivnosti na psihosomatski status studenata   145 

Uticaj podsticanja na efikasnost nastave teorije i metodike sportske gimnastike : doktorska disertacija   187 

Vaspitni koncept studenata učiteljskih fakulteta na početku i na kraju studija : doktorska disertacija   130 

Vvedenie v special`nost` “bibliotekovedenie i bibliografija”   56 

Was wollen die Studenten?   23 

Wegenetz Europäischen Geistes II : universitäten und studenten : die Bedeutung studentischer Migrationen 
in Mittel- und Südosteuropa vom 18. bis zum 20. Jahrhundert   63 

Регистар наслова
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Die Weisse Rose   53 

Working class without work : high school students in a de-industrializing economy   80 

The year of the young rebels   35 

Zapisnici akcionog odbora SSU Beogradskog univerziteta : 1939-1941   70 

Zbirka zakona : univerzitetsko obrazovanje, više obrazovanje, učenički i studentski standard : sa pratećim 
zakonima koji se primenjuju u ovim oblastima   104 

Zbornik Beogradske otvorene škole : radovi studenata : generacija 1999/2000. Br. 4, sv. 2, Pravno-
ekonomske nauke = Collection of essays of the Belgrade Open School : student’s essays : generation 
1999/2000. Vol. 4, no. 2, Legal and economic sciences   115 Zbornik Beogradske otvorene škole : radovi 
studenata, generacija 2003/2004 = Collection of Essays of the Belgrade Open School : students’ essays, 
generation 2003/2004.   132 

Zbornik Beogradske otvorene škole : radovi studenata, generacija 2004/2005. [Br.] 9 = Collection of 
essays of the Belgrade open school : students’ essays, generation 2004/2005. [N°] 9   138 

Zbornik Beogradske otvorene škole : radovi studenata, generacija 2006/2007 = Collection of essays of 
the Belgrade Open School : students’ essays, generation 2006/2007.   159 

Zbornik konferencije “Studentski kopaonički susreti” 2010. godina   171 

Zbornik radova / 1. studentski simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj” sa međunarodnim 
učešćem, Soko Banja, 5.-7. septembar 2012. godine = 1st Student Symposium “Recycling Technologies 
and Sustainable Development” with International Participation   181 

Zbornik radova / 2. studentski simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj” sa međunarodnim 
učešćem, Borsko Jezero, 03-05. jul 2013. godine = 2nd Student Symposium “Recycling Technologies 
and Sustainable Development” with International Participation   184 

Zbornik radova / 3. studentski simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj” sa međunarodnim 
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učešćem, Zaječar, 10.-12. septembar 2014. godine = 3rd Student Symposium “Recycling Technologies 
and Sustainable Development” with International Participation   194 

Zbornik radova / 4. studentski simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj” sa međunarodnim 
učešćem, Bor, 04-07. novembar 2015. godine = 4th Student Symposium “Recycling Technologies and 
Sustainable Development” with International Participation   200 

Zbornik radova. Sv. 4, [Sekcije Nuklerna tehnika i tehnologija, Mikroelektronika i optoelektronika, Novi 
materijali, Robotika, Edukacija, Studentski radovi] / 50. konferencija [[za] elektroniku, telekomunikacije, 
računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku] - ETRAN, Beograd, 6-8. juna 2006.   134 

Zlatni indeks : spomenica generacije upisane školske 1958/1959. godine na Rudarski odsek Rudarsko-
geološkog fakulteta   160 

Zlatni indeks : spomenica generacije upisane školske 1960/1961. godine na Rudarskom odseku   172 

Zwischen Geheimnis und Öffentlichkeit : Jenaer Freimauerei und studentische Geheimgesellschaften   81 

Žene i studenti   2 

Život studenata u Sjedinjenim Državama Amerike   3 

Регистар наслова
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Сажетак 

Студентско пролеће које је 1968. стигло на све континенте осим Аустралије, сви видови протеста 
одвијали су се у многим земљама Европе и света, али у различитим друштвено-политичким 
контекстима. Након свих тих догађаја може се тврдити да су те студентске демонстрације из 1968. 
године ушле у историју студентског покрета у Србији и некадашњој СФР Југославији. Остале су 
забележене као догађај од првенственог значаја у свакој држави у којој су се одвијале. 

Домаћи масовни медији су редовно обавештавали аудиторијум о збивањима у земљама Европе 
где су млади, а нарочито студенти као и радници захтевали истовремено боље могућности за 
остваривање учешћа у процесу одлучивања. Требало је, напокон, извршити деполитизацију медија. 
У Србији су млади, поред осталога, тражили да се поштује и спроводи начело расподеле према 
раду. Тражили су, такође, да се знатно побољша ситуација у домену студентског стандарда. 

Oд тих демонстрација до данашњих дана академско библиотекарство Србије је напредовало у 
својим настојањима да се попуњавају фондови неопходном литературом, а пре свега за потребе 
додипломских и последипломских студија имајућу у виду студенте као најбројнију популацију 
међу корисницима који пристижу са универзитета. Статистике нам показују да са квантитативног 
становишта академско библиотекарство Србије поседује приличан број јединица у својим 
фондовима, а које се односе на студенте, њихов однос према друштву и обрнуто – oднос друштвене 
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заједнице према њима. Осим тога, библиотеке су непрекидно улагале и улажу даље напоре у правцу 
унапређивања своје техничке основе рада као и оне за њихове кориснике. 

Оријентисане ка новим технологијама, свету науке и уметничким дометима европскога нивоа, 
ове културно-просветне установе настоје да се усредсреде на крајњег корисника. Да би та настојања 
спровеле у дело потребна је снажна  морална и материјална подршка друштвене заједнице. На своме 
путу ка освајању интелектуалне слободе студент једно место не би требало никако да заобиђе. То 
је библиотека. Желимо му да на своме путу до успеха постигне што бољи резултат и остане члан 
библиотеке не само због стручнога усавршавања него и због ширења његових личних видика. 

Kључне речи: студенти, академско библиотекарство, Србија, студентске демонстрације, 
животни стандард.
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Student Protests in the Light of Serbian Academic Librarianship 

(1968-2018) 

Abstract 

Student spring arrived in 1968 to all the continents except in Australia as all other forms of protest. 
They were going on in worldwide in different socio-political contexts. After all these events it may be 
claimed that student demonstrations from 1968 entered the history of а student movement in Serbia 
and in Ex-Yugoslavia. They were understood as an event of key importance in every state where they 
took place. 

Local mass-media in Serbia were regularly informing its auditorium on the events in other European 
countries where the young, particularly students, as well as workers were requiring simultaneously 
better opportunities to participate in decision-making. Depolitization of media was to be finally carried 
out. The young in Serbia required the principle of division in accordance with work to be respected and 
implemented. One of their requirements was the improvement of student standard.
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From those demonstrations until nowadays, Serbian academic librarianship made progress in making 
efforts to complete its collections by indespensible literature particularly for the needs of undergraduate 
and postgraduate studies having in mind students as the most numerous population among university 
users. Statistics show that from the quantitative point of view, Serbian academic librarianship contains 
many units in its own collections which refer to the students, their relationship with the social community, 
and opposite – the relation of the social community towards them. Moreover libraries have made efforts 
to improve their technical base of work as well as the one for their users. 

Oriented towards new technologies, the world of science and European artistic achievements, these 
cultural-educational institutions keep focusing on the end user. Strong moral and material support of the 
social community is indespensible in order to make such tendencies come true. It is on his way towards 
conquering intellectual freedom that a student shouldn’t neglect one place. It is a library. We wish him 
to achieve the best possible result on his way towards success and to remain a library member not only 
because of professional development but also because of widening his personal horizons. 

Кеу words: students, academic librarianship, Serbia, student demonstrations, living standard.
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Printemps des étudiants à la lumière de la bibliothéconomie 
académique serbe 

(1968-2018) 

Résumé 

Printemps des étudiants qui est arrivé en l’an 1968 à tous les continents éxcepté en Australie se 
déroulait dans plusieurs pays d’Europe et du monde mais dans des contextes socio-politiques differents. 
Après tous ces événements, on peut dire que les maniféstations de 1968 sont entrées dans l’histoire du 
mouvement d’étudiants en Serbie et en ex-Yugoslavie. Elles ont été les événements d’une importance 
prioritaire dans chaque état ou elles ont été organisées. 

Les médias renseignaient le public en Serbie et en ex-Yugoslavie régulièrement sur les évènements 
dans lesquelles les jeunes, particulièrement les étudiants ainsi que les ouvriers éxigaient les possibilités 
meilleures afin de participer dans la prise de décisions. Il a fallu enfin dépolitiser les médias. Les jeunes 
en Serbie éxigaient que la distribution des revenus se réalise selon les résultats du travail. Ils éxigaient 
aussi la croissance du niveau de vie pour les étudiants. 

Depuis ces manifestations jusqu’à nos jours, la bibliothéconomie académique serbe faisait des éfforts 
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affin de mettre à jour ces collections d`une manière utile et prévue pour les utilisateurs parmis lesquels 
les étudiants sont les plus nombreux. Les statistiques nous montrent que la bibliothéconomie académique 
serbe possède beaucoup de matériaux, surtout les monographies sur des étudiants, leurs relation envers 
la communauté sociale et – de l’autre côté – le rapport de la communauté sociale envers eux. Excepté 
cela, les bibliothèques investaient en continuité dans l’amélioration de la base technique du travail des 
employés et des utilisateurs. 

Orientées envers les technologies nouvelles, le monde des arts et des sciences, ces institutions 
culturelles et de l’enseignement se concentrent à l’utilisateur final. Il est sur sa route envers la conquête 
de la liberté intellectuelle que les étudiants ne faudraient pas négliger une place. Il s’agit, sans doute, de 
la bibliothèque. Nous lui souhaitons à atteindre le succès et à rester le membre de sa bibliothèque, non 
seulement à cause de son perfectionnement professionel, mais aussi afin d’élargir ses horizons personnels. 

Mots clés: (les) étudiants, (la) bibliothéconomie académique, (la) Serbie, (les) manifestations 
d’étudiant, (le) niveau de vie.
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Скраћенице

-  БМС – Библиотека Матице Српске 
-  ИНФОРМБИРО – Комунистички информациони биро (Пун назив: Информациони биро
      комунистичких и радничких партија) 

-  КОБИБ – COBIB – Узајамна библиографско каталошка база података 

-  КОБИС – COBISS – Кооперативни он-лајн библиографски систем и сервиси 

-  НАФТА – NAFTA – Северноамерички споразум о слободној трговини 

-  НБС – Народна библиотека Србије 

-  ОЕБС – Организација за европску безбедност и сарадњу 

-  ОЕЦД – OECD - Oрганизација за економску сарадњу и развој 

-  САД – Сједињене Америчке Државе 

-  УБСМ – Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ 

-  ЦК СКЈ – Централни комитет Савеза комуниста Југославије 
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Изводи из рецензија

Аутори поштују и уважавају историјске чињенице ширећи нам видике на дату тему у правцу 
међународних збивања тадашњице. Дело је написано тако да буде занимљиво штиво, читљиво за 
шири круг људи, а уједно промовише академско библиотекарство као такво. Оно уједно упозорава и 
усмерава на један академски начин у правцу коришћења библиотечке грађе, потенцијала библиотека 
Србије, а зарад успешнијег рада студената додипломских, последипломских и докторских студија. 

Пред нама је користан и лепо илустрован каталог који није предимензиониран. У њему се 
сасвим јасно назире и очитава дух савременога доба. Процес интеграције друштвених снага у 
међународним оквирима, а кроз њихов интелектуални ангажман итекако утиче позитивно на 
политичку палету света.

     Проф. др Слободан Котлица
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Аутор првог дела под насловом Студентско пролеће у светлу академског библиотекарства 
Србије (1968 – 2018) Весна Жупан, нас нас својим текстом уводи у једну од најтурбулентнијих 
година у другој половини двадесетог века, 1968. годину, која је широм Европе, па и света, позната 
као година студентског бунта и слободног духа генерација рођених после Другог светског рата. 

Аутор се са правом пита који су то друштвени, економски, политички, културни механизми 
покренули ланчану реакцију студентских демонстрација у великом броју земаља широм света. 
Оно што се са сигурношћу може рећи јесте да је један од суштинских разлога жеља младих да 
отворено изразе своје критичко мишљење и проговоре о проблемима који се преламају кроз све 
аспекте њиховог живота. 

Аутори другог дела, односно Библиографије радова о студентској публикацији из фонда Универзитетске 
библиотеке „Светозар Марковић”, су Јованка Пољак и Оливера Иванова. Библиографија садржи 
библиографске јединице које се налазе у фонду Универзитетске библиотеке, а обрађене су у њеном 
електронском каталогу. Библиографија садржи 208 библиографских јединица и испод сваке се налази 
сигнатура, која свим корисницима олакшава њихово проналажење у магацинским просторијама. 

Библиографија садржи три регистра, именски, предметни и регистар наслова, који представљају 
посебан квалитет ове библиографије. Именски регистар је сређен абецедно (по презименима), 
пошто је латиница писмо каталога Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”. Пописано 
је преко 300 имена аутора, приређивача, преводилаца. Предметни регистар и регистар наслова су 
такође сређени абецедно, при чему предметни регистар садржи 11 одредница и 36 пододредница, 
а регистар наслова 206 наслова. 

Аутори су се потрудили да својим методолошким приступом теми коју су обрадили, креирају 
публикацију која представља значајан извор информација за све оне који се баве студентским 
протестима 1968. год., као иза све оне који истражују историјску, али и садашњу, улогу студентске 
популације као актера друштвених и политичких промена у друштву. 

                                                                                           Љиљана Станковић 



171

Белешке о ауторима

Весна Жупан је рођена 1966. године у Београду где се и школовала. Основну и средњу школу 
завршила је са Вуковом дипломом. Завршила је студије на Универзитету у Београду са одличним 
успехом стекавши диплому Магистра економских наука 1994. Говори енглески, француски, немачки 
и шпански језик.

Крајем 1994. стекла је the Certificate of Proficiency in English Универзитета у Кембриџу (Велика 
Британија). Три године касније стиче Le Diplôme Approfondi de Langue Française Француског 
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Од 1992 – 2007. радила је као стручни информатор за друштвене науке. Весна Жупан је библиотекар – 
информатор саветник од 2004. године. Осим тога, била је и учесник више округлих столова, конференција 
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Друштва економиста Београда. На Економском факултету у Београду 2009. године изабрана је за 
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Француске: 222 године од проглашења Декларације о правима човека и грађанина и пола века од 
уласка у ОЕЦД.
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