Едиција
Varia
Књига 1

©Музеј жртава геноцида / Genocide Victims’ Museum, 2022.
Објављивање ове књиге подржали су
Телеком Србија и Фондација Музеја жртава геноцида

Наташа Симић
Nataša Simić

БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА
МУЗЕЈА ЖРТАВА ГЕНОЦИДА
(1992-2022)

BIBLIOGRAPHY OF THE EDITIONS
OF THE GENOCIDE VICTIMS’ MUSEUM

(1992-2022)

Београд, 2022.

ISBN 978-86-86831-77-4

ПРЕДГОВОР

Војислав Максимо
вић, Основе теорије
библиографиј е: са
примјерима (Београд, Народна библиотека Србије,
1987), 16.
1

Вељко Ђурић Ми
шина, Прве две деценије Музеја жртава геноцида (Београд,
Музеј жртава геноцида, 2015), 8.
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Библиографија представља попис књига и свих
видова публикација, као и њихово класификовање према
одређеном систему. Њена основна намена јесте да пружи
информације о литератури. Она je, пре свега, стваралачка,
стручна и научна делатност, неодвојива од осталих научних
дисциплина, која даје веома разноврстан богат извор података и обавештењa.1 Предмет библиографског истраживања и пописа може бити било који вид људског стваралаштва, исказан у писаној форми, у облику рукописног или
штампаног текста. Одређивање предмета библиографије је
углавном условљено тренутним захтевима одређене научне
дисциплине, јубилејима или личним интересовањима а
ретко унапред утврђеним програмима. Библиографија
издања Музеја жртава геноцида настала је поводом обележавања тридесет година од оснивања Музеја.
Идеја о оснивању посебне установе која би се бавила
проучавањем и меморијализацијом геноцида добила
је на значају крајем осамдесетих година прошлог века.
На научном скупу „Јасеновац 1945-1988“, одржаном у
Београду 21. и 22. новембра 1988. године, у организацији Српске академије наука и уметности и Одбора за
сакупљање грађе о геноциду над српским народом и другим
народима у Југославији у ХХ веку, указано је на потребу
оснивања Музеја жртава геноцида. Предлог је предат
Народној скупштини СФРЈ, али је на захтев делегације
Хрватске одбијен.2 Након ратних дешавања деведесетих
година и распада Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије, Музеј жртава геноцида је основан на основу

Закона о оснивању који је објављен у Службеном гласнику
Републике Србије бр. 49/92 од 16. јула 1992. године.
Музеј жртава геноцида је регистрован са седиштем
у Крагујевцу, a целокупна делатност се, сем рачуноводствених послова, одвијала у Београду3, у којем се
налазио радни простор и организационе јединице.
Институционално, Музеј почиње да функционише у
јануару 1995. године. Одбор за сакупљање грађе о геноциду
над српским народом и другим народима у Југославији у
ХХ веку, укинут је 1994. године, две године након формирања Музеја жртава геноцида.4
Примарни задатак Музеја јесте очување трајног сећања
на Србе који су жртве геноцида, затим прикупљање, обрада
и коришћење података о геноциду над Србима, Јеврејима,
Ромима и припадницима других народа и националних
мањина. У задатке Музеја још спадају и прикупљање,
обрада и чување података о појединачним и групним
жртвама злочина геноцида, принудно расељавање, узимање
талаца, одвођење у логор, принудни рад, пљачка имовине,
употреба недозвољених средстава у борби, уништавање и
пљачка културно-историјских споменика и добара.5 Затим,
прикупљање, обрада и чување грађе о злочинима геноцида,
извршиоцима и спасиоцима жртава геноцида. Такође,
стручњаци Музеја раде на утврђивању и обележавању
места страдања жртава, обезбеђивању коришћења култу
рно-историјске грађе и сазнања у културне, образовне,
васпитне и информативне сврхе и сарађују са сродним
институцијама у земљи и иностранству.
Један од најзначајнијих истраживачких подухвата
Музеја жртава геноцида је пројекат Жртве рата 19411945 који подразумева ревизију пописа из 1964. године.6
Циљ пројекта је поименично утврђивање жртава Другог
све
тског рата са пуном идентификацијом, без обзира
на националну, верску, етничку, идеолошку и војноформацијску припадност. Поред овог пројекта, Музеј
развија још неколико пројеката као што су: Злочини на
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Музеј је смештен на
адреси: Трг Николе
Пашића 11
3

Ненад Антонијевић,
„О Mузеју жртава геноцида“, у Зборник радова: Прва међунаро
дна конференција Холокауст над Србима,
Јеврејима и Ромима у
Другом светском рату,
Београд, Србија, 27. јануар 2014. године, ур.
Војислав Вученовић,
Вјекослав Соловјов и
Едит Дер Шерегељ
(Београд: Факултет
за пословне студије
и право; Факултет
за стратеш ки и оперативни менаџмент,
2014), 18.
4

Закон о оснивању Музеја жртава геноцида, Службени гласник
РС бр. 49 (1992), чл. 3
5

Jovan Mirković, „Izdanja
Muzeja žrtava genocida
(uz 10-godišnjicu Zakona
o osnivanju Muzeja
žrtava genocida)“. u
Deset godina Muzeja
žrtava genocida nad
Srbima, Jevrejima i
Romima (Beograd, 1992–
2002) (Beograd: Fond
za istraživanje genocida;
Stručna knjiga, 2003), 47;
„Ovaj popis publikovan
je u internoj publikaciji,
dostupnoj za naučnu
obradu koju čini 15
knjiga i fototipsko
6
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Косову и Метохији у XX веку, Хронологија и лексикон
злочина, Деца жртве рата, Злочини против човечности
у оружаним сукобима на просторима друге Југославије
1991–1995. године, НАТО агресија на Савезну Републику
Југославију и други.7
Ради реализације пројеката, Музеј сарађује и
размењује искуства са другим музејима, институцијама и
појединцима како у земљи тако и у свету. Посебно треба
издвојити сарадњу са појединим музејима и институтима.
Неки од њих су: Јад Вашем у Јерусалиму, Музеј Холокауста
у Вашингтону, Визенталов центар у Бечу и Јерусалиму,
SHOAH центар у Лос Анђелесу, Визенталов центар за
толеранцију у Лос Анђелесу, Dokumentationsarchiv des
Osterreichischen Wiederstandes у Бечу, Документациони
центар за прикупљање грађе о ратним сукобима 1991–
1995. у Бањалуци, Документационо-информациони
центар Веритас и многи други.
Дан сећања на жртве Холокауста, геноцида и других
жртава фашизма у Другом светском рату је државни
празник који се обележава 22. априла, у спомен на пробој
групе затвореника усташког логора смрти у Јасеновцу
1945. године. Музеј жртава геноцида на овај дан организује пригодно представљање својих нових издања и
планове за наредну годину.8
Библиотека Музеја жртава геноцида је 18. јула 2007.
године уписана у регистар специјалних библиотека.9
Располаже са више од 7.000 монографских публикација, а од серијских публикација заступљени су: часописи, зборници и годишњаци. Књижни фонд Библиотеке
обухвата грађу везану за Први и Други светски рат, историју Југославије, политичке партије и покрете, међународне односе, ратне злочине, геноцид, концентрационе
логоре, мемоарску грађу, монографије места, биографије
као и референтну грађу у коју спадају енциклопедије,
лексикони, речници и приручници. Фонд Библиотеке
у оквиру Музеја одражава профил и интересе матичне

izdanje interne publi
kacije Saveznog zavoda
za statistiku iz 1966.
godine.“
Ђурић Мишина, Прве
две деценије Музеја жртава геноцида, 43.
7

8

Исто, 18.

Музеј жртава геноцида:
Б и б л и о т е к а ht t p s : //
w w w.2.muzejgenocida.
rs/ biblioteka (виђено
0 5 . 10. 2 0 2 1) .
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организације и конципиран је тако да пружи релевантну
информацију у што краћем року.10
Књиге су смештене и разврстане по УДК систему,11
а у оквиру група поређане су абецедним редом. Фонд
је формиран углавном од дарованих књига. Значајни
поклони су „Фонд Драгоја Лукића“ који броји 711 књига,
„Фонд Шпире Лагатора“ од 407 књига, затим већи број
поклоњених књига генерала Јефте Шашића, публицисте
Бранка Бокана, Бранислава Божовића и других.12 Поред
поклона, публикације се набављају разменом и куповином.
Музеј жртава геноцида, са седиштем у Београду,
предста
вља установу културе од националног значаја.
Током свог тридесетогодишњег постојања (1992-2022),
Музеј је развио бројне и разноврсне облике рада: од научних
истраживања и организовања стручних скупова, преко
формирања музејског фонда и специфичних база података,
до реализације едукативних програма. Све ове активности
биле су праћене издавачком делатношћу, која представља
један од основних видова рада ове музејске установе. У
ранијем периоду, посебну пажњу проучавању издавачке
делатности Музеја поклањао је историчар и музеолог Јован
Мирковић13 који је, поводом десетогодишњице оснивања
Музеја, описао публикације из тог првобитног периода.
Бавећи се издавачком делатношћу, Музеј свој фонд
попуњава сопственим издањима и издањима великог броја
институција са којима сарађује. Треба поменути податак
да се готово сва издања Музеја налазе у свим значајним
библиотечким фондовима широм света и на тај начин
Музеј заузима значајно место у општој музеологији и историографији. Захваљујући међународној сарадњи, издања
Музеја се налазе и у библиотекама у Русији, Великој
Британији, Сједињеним Америчким Државама, Немачкој,
Пољској, Бугарској, Чешкој и свим осталим библиотекама
широм света.
Музејска издавачка делатност представља завр
шни корак у процесу афирмације културе сећања.
Наташа Симић
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Гордана Шеатовић,
„Специјална библиоте
ка Музеја жртава гено
цида“, у Зборник радова са стручних скупова секција Музејског
друштва Србије: Сомбор
28–29. октобар 2008
(Београд-Сомбор: Музејско друштво Србије,
2010), 73.
10

УДК: Универзална
децимална класификација (енг. Universal
Decimal Classification UDC). Илинка Смиљанић и др., прир., Универзална децимална
класификација: сажете таб лице (Београд: Народна библиотека Србије, 2013).
11

Veljko Đurić Mišina,
First two decades of the
Museum of Genocide,
Belgrade : Museum
of Genocide Victims,
2015), 45.
12

Jovan Mirković,
„Izdanja Muzeja žrta
va genocida (uz 10-go
dišnjicu Zakona o osni
vanju Muzeja žrtava ge
nocida)“. u Deset godina
Muzeja žrtava genocida
nad Srbima, Jevrejima i
Romima (Beograd, 1992–
2002) (Beograd: Fond za
istraživanje genocida;
Stručna knjiga, 2003),
47-63; Jovan Mirković,
„Izdanja Muzeja žrtava
genocida i građa o lju
dskim gubicima u izda
njima Muzeja”, u Dijalog
13

8

povjesničara-istoričara.
knj. 7, Beograd, 20.–22.
septembra 2002, prir.
Hans-Georg Fleck i
Igor Graovac (Zagreb:
Zaklada Friedrich Nau
mann, 2003), 573-591.
Јован Мирковић је у
неколико наврата држао и јавна предавања
о издавачкој дела
тности Mузеја (https://
www.2.muzejgenocida.
rs/jovan-mirkovic). На
издавачку делатност
Mузеја се касније освртао и историчар Вељко
Ђурић Мишина, у склопу пригодних публикација које су издаване поводом музејских
јубилеја. Вељко Ђурић Мишина, Прве две
деценије Музеја жртава геноцида (Београд : Музеј жртава
геноцида, 2015); Veljko
Đurić Mišina, First two
decades of the Museum
of Genocide Victims
(Belgrade : Museum
of Genocide Victims,
2015); Вељко Ђурић
Мишина, Чет врт века Музеја жртава геноцида (Београд : Музеј жртава геноцида,
2021).

Она синтетише дуге и сложене процесе, публикујући
резултат документационог и стручно-научног рада.
Такође, издавачка делатност има задатак да унапређује
свест о неопходном очувању сећања на жртве рата, те да
популаризује одговарајуће области како би се читалачка
публика упознала са свим страхотама рата и мучењима
по логорима широм земље и света. У складу с тим, служба
издавачке делатности Музеја жртава геноцида разгранала
је своју продукцију како би задовољила вишеструке захтеве
који се пред њу постављају. Издавачка делатност Музеја је,
такође, била од великог значаја за успешну организацију и
реализацију едукативних активности Музеја.14
Од монографских публикација најзаступљеније су
књиге, али има и неколико изложбених каталога. Већина
издања је објављена у штампаној форми, али постоји и
неколико CD издања. Већина је на српском језику, има и
публикација преведених на енглески језик, а једна публикација је преведена на италијански језик (Erano solo bambini).
Прве две публикације где се Музеј појављује као
суи
зда
вач су: каталог изложбе која је одржана током
априла и маја 1994. године у Галерији народног фонда и
књига Драгољуба Ацковића на енглеском:

Ненад Антонијевић,
„Музеј жртава гено
цида“, Настава исто
рије Година VI, број 12
(2000): 167–170; Ненад
Антонијевић, „Место
и улога Музеја жртава
геноцида у упознавању
омладине са тематиком

•

Изложба Јасеновац, систем усташких логора
смрти : Изложбени простор Галерије народног
фонда, Београд, април - мај 1994 = Exibition
Jasenovac, the system of ustasha death camps :
Exibition Room Gallery of the People›s Fund, Belgrade,
April - May 1994/ (аутор изложбе и каталога
Младенко Кумовић; превод на енглески језик Ренди
Мејџор; фотографије Славица Љубичић, Милица
Ђукић). - Нови Сад : Музеј Војводине ; Београд :
Музеј жртава геноцида, 1994.

•

Roma Suffering in Jasenovac Camp / Dragoljub
Acković ; (translated by Ljubomir Vukosavljević, Vesna

14
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Ajšpiler). - (New impression). - Belgrade : The Museum
of the Victims of Genocide : Roma Culture Center, 1995
Каталог Изложба Јасеновац представља прво издање
Музеја и припремљен је у сарадњи са Музејом Војводине из
Новог Сада. Ово је уједно и прва изложба Музеја од његовог
оснивања. О страдању Рома се веома мало писало. Први
је то учинио Драгољуб Ацковић књигом Страдање Рома
у Југославији (Београд: АБЦ Глас, 1994), у којој преноси
низ сведочанстава из мемоарских записа, доноси документа о слању Рома у логоре НДХ и спискове страдалих
Рома на јасеновачким стратиштима.15 Ову књигу на енглеском језику, под називом Roma Suffering in Jasenovac Camp,
Музеј жртава геноцида објављује 1995. године заједно са
Ромским културним центром.
Самостална издавачка делатност Музеја жртава геноцида почиње 1995. године издавањем Зборника о раду
Државне комисије за ратне злочине и злочине геноцида:
•

Зборник о раду Државне комисије за ратне
злочине и злочине геноцида : (од 20. марта 1992.
до 23. јула 1993). Књ. 1 приредила Комисија за
прикупљање података ради утврђивања злочина
против човјечности и међународног права који
су почињени над становништвом српске и других
национа
лности у вријеме оружаних сукоба у
Хрватској и другим дјеловима земље; (одговорни
уредник Милан Булајић), 1995.

•

Зборник о раду Државне комисије за ратне
злочине и злочине геноцида : (од 20. марта 1992.
до 23. јула 1993.). Књ. 2 приредила Комисија за
прикупљање података ради утврђивања злочина
против човјечности и међународног права који
су почињени над становништвом српске и других
Наташа Симић
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геноцида и холокауста
у школама у Републици
Србији“, у Геноцид и
злочини Независне Др
жаве Хрватске над
Србима, Јеврејима и
Ромима у Другом свје
тском рату, Зборник
саопштења и сјећања,
ур. Смиља Аврамов
(Бања Лука: Удружење
Јасеновац-Доња Градина,
2014), 377–389; Jasmina
Tutunović-Trifunov i
Nenad Antonijević,
„Saradnja Muzeja žrta
va genocida i škola
-jedan primer: Deveta
beogradska gimnazija
‘Mihailo Petrović-Alas’ na
Novom Beogradu - 2017.,
2018., 2019. godine“, u
Zbornik radova: Osma
naučna konferencija sa
međunarodnim učešćem
Stradanje Srba, Jevreja,
Roma i ostalih na teritoriji
bivše Jugoslavije, ur.
Života Radosavljević
(Beograd: Fakultet za
poslovne studije i pravo;
Fakultet za informacione
tehnologije i inženjerstvo,
2021), 289–305. Јасмина
Тутуновић-Трифунов,
„Специјална библиотека
Музеја жртава Геноцида:
Место образовања о
страдању деце у ра
товима“, Верзал: часопис
за културну баштину
и науку о књизи Година
I, број 1 (2021): 69–79.
Mirković, „Izdanja Mu
zeja žrtava genocida (uz
15
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национа
лности у вријеме оружаних сукоба у
Хрватској и другим дјеловима земље; (одговорни
уредник Милан Булајић), 1995.

10-godišnjicu Zakona
o osnivanju Muzeja
žrtava genocida)“, 54.

Уредништво музејске издавачке делатности је у периоду
од 2014. до 2021. године формирало неколико колекција
(збирки) и поједина своја издања уврстила у њих:
•
•
•
•
•

Библиотека Сведочанства
Библиотека Посебна издања
Библиотека Каталози изложби
Библиотека Докторске дисертације
Едиција Sine ira et studio, Без гнева и пристрасности.

Од серијских публикација Музеј жртава геноцида 2014.
године покреће Годишњак за истраживање геноцида који
излази симболично 22. априла, на дан пробоја последњих
заточеника концентрационог логора Јасеновац. Годишњак
је од 2005. до 2012. године излазио као монографска
публикација. У овом периоду издато је пет зборника који
заједно чине колекцију или збирку под називом Годишњак
Музеја жртава геноцида. Ову збирку чине следећи наслови:
•
•

•
•
•

11
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Геноцид у 20. веку на просторима југослове
нских
земаља (2005),
Израелско-српска научна размена у проучавању
холокауста = Israeli-Serbian Academic Excange in
Holocaust Research (2008),
Драгоје Лукић - родитељ покошеног нараштаја (2008),
Прилози истраживању злочина геноцида и ратних
злочина (2009),
Истраживања и меморијализација геноцида и
ратних злочина (2012).

Предговор

Године 2019, заједно са Одбором за Јасеновац Светог
Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве,
почиње објављивање зборника радова са симпозијума Новомученици: Полиперспектива.
Издавачка продукција Музеја жртава геноцида је
разноврсна и свеобухватна, али свакако треба издвојити
неколико издања у којима се налазе спискови жртава:
Били су само деца: Јасеновац гробница 19.432 девојчице
и дечака: каталог изложбе чији су приређивачи Драгоје
Лукић, Јован Мирковић; Јадовно књига 1. и 2. аутора Ђуре
Затезала; Идентитет жртава стрељаних у Краљеву
октобра 1941. ауторке Силвије Крајаковић; Жртве Другог
светског рата из ваљевске општине аутора Милорада
Белића, као и већ поменута издања Roma Suffering in
Jasenovac Camp и Зборник о раду Државне комисије за
ратне злочине и злочине геноцида. Ово су само неки од
наслова са овом тематиком.
Свакако, из издавачке продукције треба издвојити
две библиографије: Библиографија радова о страдању
Рома у Другом светском рату на територији Југославије
аутора Драгана Милошевића и Библиографија радова
о концентрационом логору Земун (1941-1944) Душана
Никодијевића, као значајну грађу за изучавање ових
тема. Најтиражније издање Музеја жртава геноцида у
протеклих тридесет година је монографија Повратак
из мртвих аутора Николе Костура која је штампана у
тиражу од 1.500 примерака.
Музеј жртава геноцида је одлучио да поводом јубилеја - тридесетогодишњице оснивања Музеја, приступи
изради нове и свеобухватне библиографије музејских
издања, која би била приређена у складу са савременим
библиографским стандардима описа публикација како би
у облику библиографије упутили стручну и ширу јавност
у досадашње резултате свог рада.
Библиографије представљају значајан део библио
течког фонда у библиотекама музеја. Оне су оригинални
Наташа Симић
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Наташа Симић, Би
блиографија едиције
„Десанкини мајски
разговори” (Електро
нски извор) : 1993-2018
(Београд : Задужбина
„Десанка Макси
мовић” : Народна
библиотека Србије,
2019), 11.
16

Наташа Ј. Симић,
„Отргнут од заборава : Биобиблиографија Григорија Божовића“, Бележница
Година 22, бр. 41
(2021): 30.
17
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извор информација које су неопходне за истраживачки
рад. Израда библиографија је захтеван и изазован посао,
а јасност и употребљивост библиографије условљени су
правилима библиографског описа и класификације.16 У
опште задатке сваке библиографије убрајају се истраживачка темељитост, тачност, поузданост, доследност,
прегледност и потпуност описивања, усклађени са унапред
задатим правилима која треба јединствено примењивати.
Методологија рада на библиографији не разликује
се од приступа и процеса израде других научно-истра
живачких пројеката. Приликом израде библиографије
разликујемо неколико фаза. Прва и најважнија је одређивање теме и испитивање обима и доступности материјала, затим одређивање правила за описивање грађе и,
на крају, прикупљање грађе, њена селекција, описивање и
класификација.
Тема ове Библиографије је издавачка делатност
Музеја жртава геноцида. Критеријум за одабир грађе био
је омеђени временски период. Као почетна година узета
је година оснивања Музеја, а пошто је Библиографија
условљена јубилејом, година која закључује ову библиографију је 2022. година у којој се навршава тачно тридесет
година постојања Музеја.
Прикупљање грађе за библиографију захтева највише
знања, стрпљења, истраживачке вештине, упорности и дара
за аналитично и стручно сагледавање података. С обзиром
на то да сваку библиографију треба прихватити као само
релативно потпун збир библиографских јединица, и ова
библиографија ће, упркос напорима ауторке, у одређеном
смислу испољити своју некомплетност.
Поузданост библиографије је основни предуслов њене
вредности. Једини начин да се то постигне јесте описивање
публикације са књигом у руци, de visu.17 Рад на библиографијама је дуготрајан и исцрпљујући, али библиографским
јединицама урађеним са књигом у руци се највише верује и
доживљавају се као документ у који нико не треба сумњати.
∣
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Потребно је истаћи и потешкоће на које се наилазило приликом израде Библиографије. Током израде ове
Библиографије учињени су знатни напори да се побољша,
односно уједначи квалитет свих каталошких јединица, па је,
где год је било неопходно, урађена редакција записа. Фаза
која је најдуже трајала била је фаза редиговања већ унетих
записа. Редакција је углавном била потребна у старијим
записима, тако да су урађене извесне измене и допуне
ради усаглашавања постојеће теорије и савремене праксе.
Временом су се бројеви у оквиру одређених УДК група
мењали, те се та промена испољила и у библиографским
записима у зависности од датума њиховог креирања.18
У том смислу учињени су напори да се уједначе
библиографске јединице, да се побољша њихов квалитет
и информа
тивност и да се на тај начин добије слика
јединственог принципа који ће олакшати коришћење
Библиографије. Стандардизацијом елемената и њиховог
распореда постиже се уједначеност описа који треба, без
обзира на форму публикација, да обезбеди целовитост и
тачност података.19
Библиографија издања Музеја жртава геноцида
обухвата публикације које су протеклих тридесет година
издате као самостална издања или суиздавачка издања.
Садржи 127 библиографских јединица подељених у два
дела, две одвојене целине исте важности, настале као
резултат дугогодишње традиције издаваштва Музеја.
Савремено библиотекарство подразумева примену рачу
нарских информационих технологија, стварање базе података и њихову кумулативност и приступачност. Електронски
узајамни каталог обухвата књижну и некњижну грађу,
серијске публикације и аналитичку обраду прилога.20
Библиографија је урађена на основу креираних и редигованих записа електронског каталога Народне библиотеке
Србије и записа преузетих из узајамне базе COBISS.SR.
Први део садржи библиографски попис монографија чији је самостални издавач Музеј. Овај део садржи
Наташа Симић
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Ана Савић, Српска
библиотекарска библиографија моногра
фских публикација :
1974-2009 (Београд :
Народна библиотека
Србије, 2010), 17.
18

Amra Rešidbegović,
„Osnovi poznavanja
bibliogrаfije”, Bosniaca
Godina III, br. 3 (1998):
70.
19

Драгослава Родаљевић, „Библиографија у COBISS
окружењу: приређивање библиографија
у локалним базама
COBISS са примерима исписа у бази COBISSNBU (база Народне библиотеке Ужице)“, Сусрети библиографа у
спомен на др Георгија
Михаиловића Година XVI (2008): 468.
20
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International Sta
ndard Bibliographic
Desctipton for Mono
graphic Publications.
Ana Savić, prev., Među
narodni standardni
bibliografski opis (ISBD):
po preporukama Radne
grupe za ISBD odobrio
Stalni odbor Sekcije
IFLA-e za katalogizaciju
(Beograd: Narodna
biblio teka Srbije,
2016).
21

Machine Readable
Cataloguing Format
22

Међународни станда
рдни број књиге
23

24

COBISS.SR-ID
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76 јединица поређаних хронолошки по години издавања. Библиографски и садржински опис за овај део
Библиографије рађен је у складу са међународним
стандардом ISBD(М)21 за монографске публикације,
Комуникационим форматом за машински читљиво каталогизирање и размену библиографских информација COMARC/B22 и Правилником и приручником за израду
абецедних каталога Еве Вероне. Класификација је рађена
према систему Универзалне децималне класификације –
УДК. Библиографски опис је на језику и писму публикације. Све библиографске јединице монографских публикација пописаних у овом делу Библиографије садрже
следеће елементе: ауторску или колективну одредницу,
наслов публикације или наслов зборника, име и презиме
аутора односно уредника, место издавача, назив издавача,
годину издања, место штампања, штампарију, материјални
опис публикације, податак о колекцији (уколико постоји),
тираж, ISBN23 број уколико га има (неке монографије се у
бази налазе без ISBN броја), УДК број, ID24 – идентификациони број у електронском каталогу Народне библиотеке
Србије.
Ради боље прегледности издаваштва, у табеларним и
шематским приказима биће приказан број издатих књига
сваке године. Овакав приказ нам уједно показује које
године је издат најмањи, односно највећи број монографија. На овакав начин се прати континуитет и ритам издавачке продукције Музеја жртава геноцида.
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Година

Број публикација

Година

Број публикација

1995.

2

2012.

4

1996.

1

2013.

1

1999.

1

2014.

5

2002.

1

2015.

4

2004.

1

2016.

6

2005.

1

2017.

5

2006.

2

2018.

5

2007.

3

2019.

4

2008.

3

2020.

8

2009.

4

2021.

10

2010.

1

Април 2022.

2

2011.

2

Укупно
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16

2
10

2 11
11
1

2

3
3

8

4
1
2

4
4
5

1
5

1995
2006
2012
2018

17

1996
2007
2013
2019

∣

Предговор

5
6

1999
2008
2014
2020

4

2002
2009
2015
2021

2004
2010
2016
2022

2005
2011
2017

1995
1996
1999
2002
2004
2005
2006

2
1
1
1
1
1
2

2007

3

2008

3

2009
2010
2011

4
1
2

2012
2013
2014

4
1
5

2015

4

2016

6

2017

5

2018

5

2019

4

2020

8

2021
2022

10
2

Наташа Симић
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18

2

1995
1996

1

1999

1

2002

1

2004

1

2005

1

2006

2

2007

3

2008

3

2009

4

2010

1

2011

2

2012

4

2013

1

2014

5

2015

4

2016

6

2017

5

2018

5

2019

4

2020

8

2021

10

АПРИЛ 2022

2

Графички прикази издаваштва Музеја жртава геноцида
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Други део садржи библиографски попис моно
гра
фија чији је суиздавач Музеј. Овај део садржи 49
јединица поређаних хронолошки по години изда
вања. Библиографски и садржински опис за овај део
Библиографије рађен је у складу са међународним
стандардом ISBD(М) за монографске публикације. Овај део
Библиографије урађен је по истом принципу и по истим
стандардима као и предходни део.
Ради боље прегледности издаваштва у табеларним
и шематским приказима биће приказан годишњи број
издатих књига чији је суиздавач био Музеј. Највећи
број монографија Музеј је издао у сарадњи са Музејом
Војводине из Новог Сада - укупно 5. Затим следи суиздаваштво са Прометејом и Малим историјским друштвом
из Новог Сада - 4 заједничке монографије. Музеј жртава
геноцида појављује се као суиздавач неколико публикација заједно са издавачима из Републике Српске, Босне
и Херцеговине и Црне Горе. У првом табеларном и
графичком приказу биће представљено издаваштво по
години издавања, а у следећем табеларном приказу биће
побројани сви суиздавачи Музеја са бројем заједничких
издања.

Наташа Симић
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Година

Број
публикација

Година

Број
публикација

1994.

1

2010.

2

1995.

2

2011.

2

1997.

3

2014.

5

1999.

2

2016.

4

2000.

2

2017.

1

2001.

2

2018.

4

2003.

1

2019.

5

2004.

1

2020.

7

2005.

1

2021.

3

2009.

1

Укупно

49

Табеларни приказ суиздаваштва Музеја жртава геноцида по
години издавања и броју публикација

Ради боље прегледности, поред табеларног следе и
графички прикази. У графичким приказу ће бити предста
вљено суиздаваштво по години издавања.
3

1

2

7

3
2
2
2
1
1
1
1

5

4

2
1
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1994

1995

1997

1999

2000

2001

2003

2004

2005

2009

2010

2011

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1994
1995

1
2

1997

3

1999

2

2000

2

2001
2003
2004
2005
2009
2010

2
1
1
1
1
2

2011

2

2014

5

2016
2017
2018

4
1
4

2019

5

2020
2021

7
3
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1

1994
1995
1997
1999
2000
2001
2003
2004
2005
2009
2010
2011
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2
3
2
2
2
1
1
1
1
2
2
5
4
1
4
5
7
3

Графички прикази суиздаваштва Музеја по години издавања и броју
публикација

Боља прегледност суиздаваштва Музеја жртава геноцида приказана је у следећем графичком приказу у којем
је приказано место и назив сваког суиздавача као и њихов
заједнички број издања. Како се у неким издањима поред
Музеја налази још неколико издавача, у овој табели ће бити
побројани сви издавачи тј. суиздавачи.
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Српски брод, Општина Српски брод

1

Сребреница, СО Сребреница – Братунац

1

Скелани, Јавна установа Археолошки музеј „Римски муниципиум”

1

Ријека од Фоче, Народна библиотека „Шклопотница“

1

Приједор, Национални парк „Козара“

2

Осечина, Народна библиотека Осечина

1

Нови Сад, Прометеј

4

Нови Сад, Музеј Војводине

4

Нови Сад, Мало историјско друштво

4

Никшић, Институт за српску културу

2

Мионица, Библиотека „Милован Глишић”

1

Лакташи, Графомарк

1

Крагујевац, Спомен-музеј „21. октобар"

1

Доња Градина, Јавна установа спомен подручја Доња Градина

1

Београд, Факултет за пословне студије и право

1

Београд, Удружење Срба из Хрватске

3

Београд, Удружење логораша и потомака Јасеновац у Независној Држави…

1

Београд, Српско културно друштво „Зора“

1

Београд, Српски генеалошки центар

1

Београд, Српска књижевна задруга

1

Београд, Свет књиге

1

Београд, Савез јеврејских општина Србије

1

Београд, Одбор за Јасеновац Светог Архијерејског Сабора Српске…

6

Београд, Књижевни клуб „Бранко Раичевић“

1

Београд, Институт за славистику Руске академије наука

1

Београд, Институт за новију историју

3

Београд, Завичајно удружење Славонаца, потомака и пријатеља Славонаца

1

Београд, Архив Српске православне цркве

1

Београд, Roma Culture Center

1

Београд, Prominterpress

1

Београд, Штит-М

2

Београд, Фонд Стратешке културе Москва

1

Београд, Стручна књига

3

Београд, Представништво Републике Српске у Србији

1

Бања Лука, Удружење архивских радника Републике Српске

2

Бања Лука, Архив Републике Српске

3

Бања Лука, Бесједа

1

Апатин, Библиотека „Миодраг Борисављевић”

1
0

Графички приказ свих суиздавача са бројем заједничких монографија
Наташа Симић
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10

Сабина Ђуркић,
Селектив на библи
ографија завичајних
аутора Кладова : до
2018. године (Кладово
: Библиотека „Центар
за културу”, 2021), 17
25

Наташа Ј. Симић,
Вељко Ђоковић и
Славко Поледица,
„Селективна библи
ографија Војислава
Карановића“, у Поезија
Војислава Карановића:
Десанкини мајски
разговори, Београд, 16.
новембар 2020, ур.
Светлана Шеатовић
(Београд: Задужбина
„Десанка Максимовић”;
Народна библиотека
Србије; Институт
за књижевност и
уметност, 2021), 332.
26
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Библиографије су саме по себи извор информација,
а регистри треба да буду додатни извор података за даље
истраживање или вршење различитих анализа. Регистри
омогућавају да грађа буде осветљена са више аспеката
преко којих корисник на врло једноставан и брз начин
долази до потребних информација. Регистри проширују
границе библиографије и увећавају њену информативну
вредност.25 Избор регистара извршен је на основу пописане грађе. Библиографију издања Музеја жртава геноцида
прате именски регистар, регистар наслова, предметни и
хронолошки регистар. Оба дела ове Библиографије имају
по четири регистра.
Именски регистар садржи попис имена свих аутора
без обзира на врсту ауторства, укључујући како примарно
тако и секундарно ауторство. Уколико дело представља рад
више аутора, наведена су сва њихова имена. Регистар је
урађен по азбучном редоследу јединствених одредница.26
Именски регистар, поред усвојених, садржи и неусвојене
облике личних имена, као и упутни систем који упућује са
неусвојеног облика имена на усвојени. У именском регистру, поред имена аутора стоји број јединица у којима је тај
аутор заступљен. Именски регистар је урађен ћириличним
писмом без обзира на писмо публикације.
У регистру наслова, азбучним редоследом пописани
су сви наслови заступљени у Библиографији. Сви забележени наслови наведени су писмом саме публикације, а
уколико је наслов преведен на неки други језик и тај наслов
је увршћен у регистар. После сваког наслова следи број
библиографске јединице којој припада.
Предметни регистар садржи попис предметних одре
дница у облику у којем их уноси каталогизатор. Предметни
регистар има и одређен број упутница које упућују са
једног облика предметне одреднице на други. Уз сваку
предметну одредницу наведен је број јединице на коју се
односи та одредница.

∣

Предговор

Хронолошки регистар даје преглед објављивања у току
једне календарске године. Библиографске јединице су
груписане по хронолошком принципу, док су у оквиру
сваке године поређане азбучним редом према презимену
аутора. Хронолошки регистар даје преглед монографија по
годинама издања и тиме доприноси лакшем сагледавању
учесталости објављивања монографских публикација.
На овај начин се истиче могућност бржег прегледа броја
штампаних књига у току једне календарске године.
Уводни део ове Библиографије састоји се од предговора
на српском и енглеском језику, списка литературе која
је коришћена приликом израде предговора и рецензија.
Следи библиографска грађа која је подељена у два дела
једнаке важности: Библиографија издања Музеја жртава
геноцида чији је издавач Музеј и Библиографија издања
Музеја жртава геноцида чији је суиздавач Музеј. Сваки од
ових делова Библиографије има регистре. Библиографија
се завршава Белешком о аутору.
Библиографија спада у ред специјалних библиографија, са јасно утврђеним критеријумом на основу којег је
прикупљана и описана грађа. За Библиографију издања
Музеја жртава геноцида можемо рећи да је ретроспе
ктивна јер је у њој приказано издаваштво ранијег периода,
али је исто тако и текућа јер прати савремену издавачку
продукцију Музеја.
Ова Библиографија урађена за јубилеј - тридесет година
Музеја жртава геноцида, представља комплетно издаваштво Музеја. У овој Библиографији на исти начин су
описане монографије, изложбени каталози и зборници
радова.
Циљ ове Библиографије јесте да се на једном месту
прикаже комплетна продукција Музеја жртава геноцида од
његовог оснивања (1992. године) до данас. Библиографија
је намењена истраживачима који желе да проучавају
геноциде и злочине на простору некадашње Југославије
и данашње Србије, као и свима онима који желе више да
Наташа Симић
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сазнају о концентрационим логорима широм света. Један
од основних циљева приликом израде ове Библиографије
јесте да се будућим истраживачима ове теме олакша истраживачки пут и прикаже тридесетогодишње издаваштво
Музеја жртава геноцида.
Основни задатак Библиографије је информисање
јавности о достигнућима и идејама с циљем да те информа
ције што брже и лакше дођу до свог корисника. Овом
Библиографијом покушано је да се читаоцима, истраживачима и сарадницима приближи рад и издавачка дела
тност Музеја, која је значајна не само за посетиоце, већ и
за запослене у Музеју. Она може да буде полазна база за
даља истраживања. У времену велике понуде различитих
информација на светској мрежи, може слободно да се
каже да је библиографија спона између истраживача и
његовог циља.
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РЕЦЕНЗИЈЕ
Сведочанство једног времена
Врсни познавалац библиотечко-информационе дела
тности и историје српског библиотекарства, виши библиотекар Наташа Симић је, своје знање, умеће и богато искуство у изради библиографија, усмерила на нови издавачки
подухват. Реч је о публикацији Библиографија издања
Музеја жртава геноцида (1992-2022) у издању Музеја
жртава геноцида из Београда, који је, препознајући њену
културно-историјску важност, ову библиографију у оквиру
своје издавачке делатности уврстио у свој пројекат.
Исцрпним предговором, двојезичним (упоредо на
српском и енглеском језику), кao и табеларним и шема
тским приказима, ауторка је документовала методологију
свог рада. По вокацији дипломирани историчар, а
запослена као библиотекар у Народној библиотеци Србије,
имала је привилегију да буде на „извору информација“.
Приступајући овом захтевном библиотечком изазову,
веома је систематично, најпре дефинишући обимност
и доступност грађе, обавила селекцију и класификацију
грађе, користећи ресурсе електронске базе COBISS.
SR. Грађа за израду ове селективне библиографије је
разноврсна: тематски зборници радова са научних скупова,
изложбени каталози, фотомонографије, монографске
публикације, електронски извори (CD-ROM). Временски
омеђена, обу
хвата период од три деценије (1992-2022),
где је почетна година уједно и година оснивања Музеја.
Библиографском испису претходила је, свакако, пажљива
исправка (редакција) већ унесених и креираних записа,
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кроз усклађивање и примену нових правила и УДК бројева.
Каталогизација библиотечке грађе и извора урађена је у
програмском пакету COBISS. Према упутствима Међуна
родног стандарда за библиографски опис монографских
публикација ISBD(M), у формату COMARC B, књижна
грађа је обрађена у масци М, методом „de visu“ (са књигом
у руци).
Корпус ове Библиографије која сведочи о геноциду
над Србима, Јеврејима, Ромима и припадницима других
народа и националних мањина, осмишљен је у две целине.
Први део садржи библиографски попис монографија чији
је самостални издавач Музеј жртава геноцида и садржи 76
библиографских јединица. Други део се састоји од библиографског пописа монографија чији је суиздавач Музеј
жртава геноцида и садржи 49 јединице.
Библиографски описи оба дела су веома исцрпни. Прва
јединица у оквиру прве целине почиње колективном одре
дницом под насловом Зборник о раду Државне комисије за
ратне злочине и злочине геноцида (од 20. марта 1992. do
23. јула 1993), коју је приредила Комисија за прикупљање
података ради утврђивања злочина против човечности и
међународног права који су почињени над становништвом
српске и других националности у време оружаних сукоба
у Хрватској и другим деловима земље, (штампана 1995.
године). Свака од ових целина пропраћена је регистрима,
урађеним по различитим критеријумима, у циљу лакшег
сналажења и претраживања грађе. У питању су 4 регистра:
именски, предметни, регистар наслова и хронолошки регистар. Именски регистар, уазбучено поређан према презимену аутора, подразумева ауторске одреднице, било да је
у питању примарни аутор – аутор текста, или секундарни
аутори: приређивач, сакупљач, аутор додатног текста,
фотограф, рецензент, уредник, преводилац и др. Сваки од
наведених аутора урађен је и у нормативној бази CONOR.
Регистар наслова je такође уазбучен, уз поштовање писма
саме публикације, као и предметни, док је хронолошки
Наташа Симић
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регистар формиран по години издавања. Осим регистара,
Библиографију прате и илустрације у виду табеларних
приказа и графикона у предговору ауторке, затим списак
коришћене литературе и биографија ауторке.
У Библиографији доминирају публикације на српском
језику (ћир. и лат.). Део представљене грађе је и двојезичан: упоредо на српском и енглеском, српском и руском,
српском и немачком, а забележена је и једна публикација
штампана упоредо на српском и ромском језику. Неколико
публикација је на енглеском, немачком, руском језику и по
једна на македонском и италијанском језику.
Представљање јавности књиге Библиографија издања
Музеја жртава геноцида (1992-2022) је неопходно у документовању историјских токова на овим просторима и
чувању сећања на нека минула времена. Књига Наташе
Симић својеврсна је потврда и сведочанство историјске
истине, а тај задатак је успешно реализовала кроз овај
захтеван изазов. Представљена грађа извор је драгоцених
података за будућа истраживања са овом тематиком, а
може послужити као додатно школско информативно
учило наставницима историје.
Ирена Зечевић,
виши библиотекар
Библиотека Матице српске, Нови Сад
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Библиографија издања Музеја жртава геноцида
(1992-2022)

Ове године Музеј жртава геноцида прославља значајан
јубилеј - тридесет година од оснивања. Прави начин да
Музеј обележи тридесет година свог постојања је објављивање пригодне монографије, тачније целокупне библиографије музејских издања. Рукопис Библиографија Музеја
жртава геноцида (1992-2022), који ми је предат на читање
и рецензију, поред српско-енглеског предговора и литературе коришћене за писање предговора, садржи још две
тематске целине: библиографије музејских издања које
су изузетно добро конципиране и саставни су део будуће
монографије. Oба дела Библиографије допуњена су и одговарајућим регистрима, а на крају Библиографије Музеја
жртава геноцида налази се Белешка о аутору.
Аутор Библиографије, Наташа Симић, историчар
и виши библиотекар, запослена у Народној библиотеци Србије, професионално je приступила изради
Библиографије издања Музеја жртава геноцида (19922022) руководећи се савременим међународним правилима за библиографски опис монографских публикација
ISBD(M), са јасно профилисаном намером и циљем да
јавности прикаже целокупну издавачку делатност Музеја
током протеклих тридесет година.
У предговору, Наташа Симић детаљно приказује историјат настанка Музеја жртава геноцида, објашњава његове
задатке и активности, представља издавачку дела
тност
Музеја и упознаје нас са Библиотеком Музеја жртава
геноцида и њеним фондом од преко 7.000 публикација.
Подсећања ради, првобитна идеја о оснивању установе
која би се бавила проучавањем и меморијализацијом геноцида датира од краја осамдесетих година прошлог века.
Коначно, Музеј жртава геноцида основан је на основу
Закона о оснивању објављеном у Службеном гласнику
Републике Србије бр. 49/92 од 16. јула 1992. године; као
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институција, Музеј функционише од јануара 1995. године.
Дан који се на посебан начин обележава у Музеју жртава
геноцида је 22. април - Дан сећања на жртве Холокауста,
геноцида и других жртава фашизма у Другом светском
рату. Овај дан се истовремено обележава и као државни
празник Републике Србије. Сваког 22. априла Музеј традиционално организује пригодно представљање својих нових
издања и планове за наредну годину.
Ауторка је у исцрпном предговору, на српском и енглеском језику, образложила методологију рада на библиографији музејских издања, начин прикупљања и селе
кцију грађе, одредила корпус грађе који ће обрађивати de
visu (са књигом у руци) и дефинисала временски период
који је омеђен на три деценије 1992-2022, где је почетна
година заправо година оснивања Музеја, а завршна 2022.
година - година у којој Музеј обележава тридесет година
свог постојања. Каталогизација библиотечке грађе и
извора урађена је у програмском пакету COBISS, према
упутствима Међународног стандарда за библиографски
опис монографских публикација у формату COMARC B.
Овако комплетну библиографију, која пружа истраживачима исцрпне податке и информације, имамо захваљујући
изузетно професионалном залагању и труду Наташе
Симић да детаљно опише постојећу грађу и изврши реда
кцију старих записа у узајамном електронском каталогу
Народне библиотеке Србије.
Корпус грађе која чини ову Библиографију сведочи о
геноциду над Србима, Јеврејима, Ромима и припадницима
других народа и националних мањина, јасно је подељен је
у две целине. Прва целина садржи библиографију издања
Музеја жртава геноцида чији је самостални издавач Музеј и
садржи 76 библиографских јединица. Друга целина садржи
библиографију издања Музеја жртава геноцида чији је
суиздавач Музеј и садржи 49 библиографских јединица.
У овој Библиографији на исти начин су описане
монографије, изложбени каталози и зборници радова.
Наташа Симић
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Библиографске јединице описане су веома детаљно на
језику и писму публикације. Описи библиографских
јединица садрже ауторство (примарно и секундандарно),
наслов дела, име и презиме аутора или уредника, издавача,
годину и место издања, штампарију и место штампања,
материјални опис публикације, УДК број, ISBN број и ID
број записа у електронском каталогу Народне библиотеке
Србије. У Библиографији су претежно публикације на
српском језику, заступљена су оба писма (ћирилично
и латинично писмо). Један део представљене грађе је
двојезичан са упоредним текстом на српском и енглеском,
српском и немачком, српском и руском језику. Занимљива
је и публикација која је штампана упоредно на српском
и ромском језику. Описане су и публикације на страним
језицима, њих неколико и то на енглеском, немачком,
руском, италијанском и македонском језику.
Саставни део сваке библиографије уобичајено су
одговарајући регистри који представљају додатну вредност
ове Библиографије издања Музеја жртава геноцида (19922022). Наташа Симић је, уз сваку тематску целину, израдила
по четири регистра: именски, регистар наслова, предметни
и хронолошки. Избор регистара извршен је на основу
пописане грађе. Ауторка је одабрала да именски регистар
изради азбучним редоследом имена аутора (укључујући све
облике ауторства, примарно или секундарно), ћириличним
писмом без обзира на писмо публикације и да уз свако
име аутора дода број библиографске јединице у којој је
аутор заступљен. Регистар наслова чине пописани наслови
заступљени у библиографији који су дати азбучним
редом, писмом публикације и сваки наслов прати број
библиографске јединице којој припада пописани наслов.
Предметни регистар представља попис предметних
одредница онако како их је каталогизатор унео. Уз сваку
предметну одредницу наведен је број јединице на коју се
односи та одредница. Хронолошки регистар приказује
издавачку продукцију у току једне календарске године са
43

∣

Рецензије

једне стране, а са друге стране омогућава да се сагледа и
прати учесталост објављивања публикација током свих
протеклих година. Библиографске јединице су груписане
по хронолошком принципу, у оквиру сваке године поређане
су азбучним редом према презимену аутора.
Библиографија издања Музеја жртава геноцида
пригодно је илустрована одабраним фотографијама
репрезентативних издања Музеја и допуњена табелама и
графиконима ради лакшег сналажења и разумевања издавачке продукције Музеја током три деценије постојања.
Из графикона је приметно да је 1996. године издавачка
дела
тност Музеја жртава гедоцида веома мала: Музеј
као самостални издавач публикује само једну монографију. Највећу издавачку продукцију Музеј жртава геноцида имао је 2021. године - десет публикованих монографија. Када је реч о издавачкој делатности у којој је Музеј
жртава геноцида суиздавач, из табела се види да је Музеј
најчешће сарађивао са Музејом Војводине из Новог Сада,
те су заједно издали пет публикација. Највећу издавачку
продукцију Музеј жртава геноцида као суиздавач бележи
2020. године - седам публикованих монографија, а 2000.
године најмању - само једна публикација.
Библиографије су примарно полазна тачка свих истраживача будући да представљају оригиналан извор инфо
рмација и пружају веома исцрпне податке о теми која се
истражује; такође, упућују и на додатне изворе релевантне
за тренутно истраживање. Библиографија Музеја жртава
геноцида (1992-2022) се може сврстати у свеобухватну и
исцрпну библиографију која је урађена према савременим
библиографским стандардима са детаљно описаним
библиографским јединицама. Сасвим сигурно можемо
рећи да је ова библиографија музејских издања поуздана,
темељна, тачна и доследна. Једини начин да се све ово
наведено достигне у изради библиографије јесте управо
описивање публикације са књигом у руци - de visu, што је
ауторка Наташа Симић доследно применила у свом раду.
Наташа Симић
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Ова Библиографија је пример и полазиште будућим
истраживачима теме геноцида над Србима, Јеврејима
и Ромима на подручју бивше Југославије и данашње
Републике Србије.
Библиографија Музеја жртава геноцида (1992-2022)
по типу библиографије припада специјалним библиографијама са јасно утврђеним критеријумом на основу којег
је прикупљана и описана грађа, али она је истовремено
и ретроспективна будући да је приказано издаваштво из
претходног периода; коначно, можемо закључити да је
и текућа библиографија јер прати савремену издавачку
продукцију Музеја.
Колегиница Наташа Симић детаљно је прикупила грађу,
направила селекцију грађе, проучила издавачку делатност,
груписала издања Музеја жртава геноцида у две целине и на
један инспиративан начин то преточила у једну врло лепо
конципирану специјалну, ретроспективну и текућу библиографију која може бити вишеструко корисна будућим
истраживачима који се баве темом геноцида над Србима,
Јеврејима и Ромима на подручју бивше Југославије и
данашње Републике Србије. Ауторка је успела у рукопису
да сачува објективан став препуштајући читаоцима да
фотографије, табеле, графикони и библиографија издања
Музеја жртава геноцида говоре за себе. Имајући све то у
виду, сматрамо да ће публиковање Библиографије Музеја
жртава геноцида (1992-2022) ауторке Наташе Симић бити
од великог значаја за ширу научну, стручну и културну
јавност. Због тога свесрдно препoручујемо овај рукопис за
штампу.
др Татјана Брзуловић-Станисављевић
дипломирани библиотекар саветник
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Војислав Максимовић, Основе теорије библиографије са примјерима (Београд, Наро
дна библиотека Србије, 1987), 16.
27

Вељко Ђурић Мишина,
Прве две деценије Музеја
жртава геноцида (Београд, Музеј жртава
геноцида, 2015), 8.
28

49

A bibliography is a list of books and all types of publications,
classified following a particular system. Its main purpose is to
provide information about reference literature. It is primarily
a creative, professional and scientific activity, inseparable from
other scientific disciplines, which provides a very diverse, rich
source of data and information.27 The subject of bibliographic
research and listing can be any type of human creativity
expressed in writing, in the form of handwritten or printed text.
Determining the subject of a bibliography usually depends
on the current requirements of a given scientific discipline,
jubilees or personal interests, and rarely on pre-determined
programmes. The Bibliography of the Editions of the Genocide
Victims’ Museum was created on the occasion of the thirtieth
anniversary of the Museum’s establishment.
The idea of establishing

a special institution that would be
dedicated to the study and memorialisation of genocide gained
importance in the late 1980s. At the scientific conference
“Jasenovac 1945-1988”, held in Belgrade on the 21st and 22nd
of November 1988, organised by the Serbian Academy of
Sciences and Arts and the Committee for the collection of
materials on genocide against the Serbian and other nations
in Yugoslavia in the 20th century, it was suggested that there
was a need for establishing a Genocide Victims Museum. A
proposal was submitted to the National Assembly of the SFRY,
but was rejected at the request of the Croatian delegation.28
After the 1990s military conflict and the break-up of the
Socialist Federal Republic of Yugoslavia, the Genocide
Victims Museum was established pursuant to the Law on

Establishment, which was published in the Official Gazette of
the Republic of Serbia No 49/92 as of 16 July 1992.
The Genocide Victims’ Museum was registered with its
headquarters in Kragujevac, and the entire activity, except for
accounting, took place in Belgrade29, where the work premises
and organisational units were located. Institutionally, the
Museum started its operation in January 1995. The Committee
for the collection of materials on genocide against the Serbian
and other nations in Yugoslavia in the 20th Century was
abolished in 1994, two years after the establishment of the
Genocide Victims Museum.30
The Museum’s primary task is to preserve the lasting
memory of Serbs who were victims of genocide, and to collect,
process and use data on genocide against Serbs, Jews, Roma
and members of other nations and national minorities. The
Museum’s tasks also include collecting, processing and keeping
data on individual and group victims of genocide, forced
displacement, hostage-taking, deportation, forced labour,
looting of property, use of prohibited methods and means
of warfare, destruction and looting of cultural and historical
monuments and goods,31 as well as collecting, processing
and keeping material on genocide crimes, perpetrators and
rescuers of genocide victims. In addition, the Museum experts
work on identifying and marking the victims’ murder sites,
providing cultural and historical materials and knowledge to
be used for cultural, educational and informational purposes,
and cooperate with similar national and international
institutions.
One of the most important research endeavors of the
Genocide Victims Museum is the project “Victims of War
1941-1945”, which implies the revision of the 1964 census.32
The goal of the project is to identify the individual victims of
the Second World War with full identification, regardless of
national, religious, ethnic, ideological and military-formation
affiliation. In addition to this project, the Museum has been
developing several other projects such as: Crimes in Kosovo
Наташа Симић
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The Museum is located at the address: 11
Nikole Pašića Square
29

Ненад Антонијевић,
„О Mузеју жртава
геноцида“, у Збо
рник радова: Прва
међународна конфе
ренција Холокау ст
над Србима, Јеврејима
и Ромима у Другом
светском рату, Београд,
Србија, 27. јануар 2014.
године, ур. Војислав
Вученовић, Вјекослав
Соловјов и Едит Дер
Шерегељ (Београд:
Факултет за посло
вне студије и право;
Факултет за страте
шки и оперативни менаџмент, 2014), 18.
30

Law on Establishment
of the Genocide Victims’
Museum, Official Ga
zette of the RS No 49
(1992), Article 3
31

Jovan Mirković,
„Publications of the
Genocide Victims Mu
seum (on the 10th
anniversary of the Law
on the Establishment of
the Genocide Victims’
Museum)“, Deset godina
Muzeja žrtava genocida
nad Srbima, Jevrejima
i Romima, (Belgrade:
Fond za istraživanje
genocida i Stručna
knjiga, 2003): 47
„This census was pu
blished in an internal
publication, available
for scientific research,
32
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which consists of 15
books and a phototype
edition of the internal
publication of the
Federal Bureau of
Statistics on 1966.“
Ђурић Мишина, Прве
две деценије Музеја
жртава геноцида, 43.
33

34

Ibid: 18.

https://www.2.muzej
genocida.rs/biblioteka
(viewed on 5th October,
2021).
35
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and Metohija in the 20th century, Chronology and lexicon of
crimes, Children victims of war, Crimes against humanity
in armed conflicts in the second Yugoslavia in the period
1991-1995. NATO aggression against the Federal Republic of
Yugoslavia and others.33
For the realization of projects, the Museum cooperates
and exchanges experiences with other museums, institutions
and individuals both in the country and abroad. The
cooperation on related topics with individual museums and
institutes should be particularly pointed out. Some of them are:
Yad Vashem in Jerusalem, Holocaust Museum in Washington,
Wiesenthal Center in Vienna and Jerusalem, SHOAH Center in
Los Angeles, Wiesenthal Center for Tolerance in Los Angeles,
Dokumentationsarchiv des Osterreichischen Wiederstandes
in Vienna, Documentation Center for collecting materials on
the 1991-1995 war conflicts in Banja Luka, Documentation
Center ‘’Veritas’’ and many others.
The Day of Remembrance for the victims of the Holocaust,
genocide and other victims of fascism in the Second World
War is a national holiday that is celebrated on 22nd April, in
memory of the breakthrough of a group of prisoners of the
Ustashi death camp in Jasenovac in 1945. On this day, the
Genocide Victims Museum is organizing a special presentation
of its new editions and plans for next year.34
The library of the Genocide Victims Museum was entered
in the register of special libraries on 18th July, 2007.35 It has
more than 7,000 monographic publications, and serial
publications include: magazines, anthologies and yearbooks.
The book fund of the library includes materials related to the
First and Second World War, history of Yugoslavia, political
parties and movements, international relations, war crimes,
genocide, concentration camps, memoirs, monographs of
places, biographies and reference materials which include
encyclopedias, lexicons, dictionaries and handbooks. The
library fund within the museum reflects the profile and
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interests of the parent organisation and is designed to provide
relevant information in the shortest time possible.36
The books are placed and sorted according to the
UDC system,37 and within the groups they are arranged in
alphabetical order. The fund was formed mainly from donated
books. Significant gifts are “Dragoje Lukić Fund” which has
711 books, “Špiro Lagator Fund” of 407 books, then a large
number of donated books by General Jefta Šašić, publicists
Branko Bokan, Branislav Božović and others.38 Apart from
being gifted, publications are acquired through exchange and
purchase.
The Genocide Victims Museum, placed in Belgrade, is a
cultural institution of national importance. During its thirtyyear existence (1992-2022), the museum has developed
numerous and diverse forms of work, from scientific
research and organizing professional gatherings, through the
formation of the museum fund and specific databases, to the
implementation of educational programs. All these activities
were accompanied by publishing, which is one of the basic
types of work of this museum institution. In the earlier period,
the historian and museologist, Jovan Mirković39 paid special
attention to the study of the museum’s publishing activities,
describing publications from that original period on the
occasion of the tenth anniversary of the museum’s founding.
Engaged in publishing activity, the museum provides its
collection with its own publications and the publications of a
large number of institutions the museum cooperates with. It
should be mentioned that almost all editions of the Museum
are in all important library collections, around the world, and
thus the Museum occupies an important place in general
museology and historiography. Thanks to international
cooperation, the Museum’s publications are also available in
libraries in Russia, Great Britain, the United States, Germany,
Poland, Bulgaria, the Czech Republic and all other libraries
around the world.

Наташа Симић

∣

Гордана Шеатовић,
„Специјална библи
отека Музеја жртава
геноцида“, Зборник
радова са стручних
скупова Музејског
друштва Србије. Gordana Šeatović, "Special Library of the Museum of Genocide
Victims", Corpus of
works of the profe
ssional meetings of
the Museum Society
of Serbia (2010): 73.
36

УДК: Универзална
децимална класи
фикација (енг. Universal Decimal Classification - UDC). Илинка
Смиљанић и др., прир.,
Универзална децимална
класификација: сажете
таблице (Београд: Народна библиотека Србије, 2013).
37

Ђурић Мишина, Прве
две деценије Музеја
жртава геноцида, 45.
38

Jovan Mirković,
„Izdanja Muzeja žrta
va genocida, Deset go
dina Muzeja žrtava
genocida nad Srbima,
Jevrejima i Romima,
(Beograd : Fond za
istraživanje genocida
i Stručna knjiga,
2003); Jovan Mirković,
„Izdanja Muzeja Žrtava
Genocida i građa o
ljudskim gubicima u
izdanjima muzeja“,
Dijalog povjesničara/
istoričara 7 (2002).
On several occasions,
39
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Jovan Mirković gave
public lectures on the
museum’s publishing
activities (https://
www.2.muzejgenocida.
rs/jovan-mirkovic).
Veljko Đurić Mišina,
historian, later referred
to the publishing acti
vities of the museum, as
part of the occasional
publications
that
were published on
the occasion of the
museum’s jubilees.
Вељко Ђурић Мишина,
Прве две деценије
Музеја жртава гено
цида, Београд: Музеј
жртава геноцида, 2015;
- Veljko Đurić Mišina,
First two decades of the
Museum of Genocide
Victims, Belgrade:
Museum of Genocide
Victims, 2015; Вељко
Ђурић Мишина, Четврт
века Музеја жртава
геноцида, Београд:
Музеј жртава геноцида,
2021. - Veljko Đurić
Mišina, A Quarter of a
Century of the Genocide
Victims Museum, Belgra
de: the Genocide Vi
ctims’ Museum, 2021
Ненад Антонијевић,
„Место и улога Музеја
жртава геноцида у
упознавању омладине
са тематиком геноцида
и холокауста у шко
лама у Републици Срби
ји“,Геноцид и злочини
Независне државе
Хрватске над Србима,
Јеврејима и Ромима у
Другом светском рату,
Зборник саопштења
и свједочења, (Ban ja
Luka, 2014);
40
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The museum’s publishing activity represents the final
step in the process of establishing the culture of memory.
It synthesizes long and complex processes, publishing the
results of documentary and professional-scientific work.
Furthermore, the publishing activity has the task of raising
awareness of the necessary continuation of the memory of
war victims, and to popularize the relevant areas in order to
acquaint the readers with all the horrors of war and torture in
camps around the country and elsewhere. In accordance with
that, the publishing service of the Genocide Victims Museum
has branched out its production in order to satisfy the multiple
requirements that have been set before it. The publishing
activity of the museum was also of great importance for the
successful organization and realization of the educational
activities of the museum.40
Among the monographic publications, the books are most
represented, but there are also several exhibition catalogs.
Most editions are published in printed form but there are
also a few editions on CD ROM. Most editions are in Serbian,
but there are also publications that have been translated into
English, and one publication has been translated into Italian,
Erano solo bambini.
The first two publications for which the Museum appears
as a co-publisher are: Catalog of the exhibition held during
April and May 1994 in the Gallery of the National Fund and
the book by Dragoljub Acković in English.
•
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Изложба Јасеновац, систем усташких логора
смрти: Изложбени простор Галерије народног
фонда, Београд, април - мај 1994 = Exibition
Jasenovac, the system of ustasha death camps: Exibition
Room Gallery of the People’s Fund, Belgrade, April May 1994/ (аутор изложбе и каталога Младенко
Кумовић; превод на енглески језик Ренди Мејџор;
фотографије Славица Љубичић, Милица Ђукић). Нови Сад: Музеј Војводине; Београд: Музеј жртава

Foreword

геноцида, 1994. (author of the exhibition and catalogue
- Mladenko Kumović; English translation by Randy
Major; photographs by Slavica Ljubičić, Milica Đukić).
- Novi Sad: Museum of Vojvodina; Belgrade: Genocide
Victims Museum, 1994.
•

Roma Suffering in Jasenovac Camp / Dragoljub Acković;
(translated by Ljubomir Vukosavljević, Vesna Ajšpiler).
- (New impression). - Belgrade: The Genocide Victims’
Museum: Roma Culture Center, 1995.

The Jasenovac Exhibition catalog is the first edition of
the Museum and was prepared together with the Museum of
Vojvodina from Novi Sad. This is also the first exhibition of
the Museum since it was founded. Very little has been written
about the suffering of the Roma. Dragoljub Acković was the
first to do so with his book Страдање Рома у Југославији
(*The Suffering of Roma in Yugoslavia) (Belgrade: ABC
Glas, 1994), in which he conveys testimonies from memoirs,
documents on sending Roma to NDH camps (*Camps of
the Independent State of Croatia) and lists of Roma victims
at Jasenovac execution sites.41 This book in English, entitled
Roma Suffering in Jasenovac Camp, was published by the
Genocide Victims Museum in 1995 together with the Roma
Cultural Center.

Ненад Антонијевић,
„Музеј жртава гено
цида“,Настава историје,
VI/12 (2000); Ненад
Антонијевић, Јасмина
Тутуновић-Трифунов,
„Сарадња Музеја жрта
ва геноцида и школа један пример: Девета
београдска гимназија
Михаило Петровић Алас
на Новом Београду
- 2017., 2018., 2019.
годинe“, Зборник
радова са Осме на
учне конференције
са међународним уче
шћем: Страдање Срба,
Јевреја, Рома и осталих
на територији бивше
Југославије - Corpus
of works of the Eighth
Scien tific Conference
with International Participation: The Suffering of Serbs, Jews, Roma and Others in the
Former Yugoslavia,
(Belgrade: Facul ty of
Business Studies and
Law, Faculty of Strategic and Operational
Management, Genocide Victims Museum,
2021);
Jovan Mirković,
„Izdanja Muzeja žrtava
genocida (on the 10th
anniversary of the Law
on the Establishment of
the Genocide Victims
Museum)“, Deset godina
Muzeja žrtava genocida
nad Srbima, Jevrejima
i Romima, (Belgrade :
Genocide Research Fund
and Stručna knjiga,
2003), p.54.
41

The independent publishing activity of the Genocide
Victims Museum began in 1995 with the publication of the
Proceedings of the State Commission for War Crimes and
Genocide Crimes:
•

Зборник о раду Државне комисије за ратне злочине
и злочине геноцида: (од 20. марта 1992. до 23. јула
1993.). Књ. 1 приредила Комисија за прикупљање
података ради утврђивања злочина против човје
чности и међународног права који су почињени над
Наташа Симић
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становништвом српске и других националности у
вријеме оружаних сукоба у Хрватској и другим дјеловима земље; (одговорни уредник Милан Булајић).
1995. - Corpus of the work of the State Commission for
War Crimes and Crimes of Genocide: (from 20th March,
1992 to 23rd July, 1993). Book 1 prepared by the Data
Collection Commission to establish crimes against
humanity and international law committed against the
population of Serbs and other nationalities during the
armed conflicts in Croatia and other parts of the country;
(Editor-in-Chief Milan Bulajić). 1995
•

Зборник о раду Државне комисије за ратне злочине
и злочине геноцида: (од 20. марта 1992. до 23. јула
1993.). Књ. 2 приредила Комисија за прикупљање
података ради утврђивања злочина против човје
чности и међународног права који су почињени над
становништвом српске и других националности у
вријеме оружаних сукоба у Хрватској и другим дјеловима земље; (одговорни уредник Милан Булајић).
1995. - Corpus of works of the State Commission for War
Crimes and Crimes of Genocide: (from 20th March, 1992
to 23rd July, 1993). Book 2 prepared by the Data Collection
Commission to establish crimes against humanity and
international law committed against Serbs and other
nationalities during the armed conflicts in Croatia
and other parts of the country; (Editor-in-Chief Milan
Bulajić). 1995

In the period from 2014 to 2021, the editorial board of the
museum publishing activity formed several collections and
included some of its editions in them:
•
•
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Библиотека Сведочанства (Collection – Testimonials)
Библиотека Посебна издања (Collection - Special
Editions)

Foreword

•
•
•

Библиотека Каталози изложби
(Collection Exhibition Catalogues)
Библиотека Докторске дисертације (Collection Doctoral dissertations)
Едиција Sine ira et studio, Без гнева и пристрасности
(Edition Sine ira et studio, Without anger and bias)

Among the serial publications, the Genocide Victims
Museum in 2014 launched the Yearbook for Genocide
Research, which is published symbolically on 22nd April, the
day of the breakthrough of the last detainees of the Jasenovac
concentration camp. The yearbook was being published as
a monographic publication from 2005 to 2012. During this
period, five collections were published, which together make
up a collection called Годишњак Музеја жртава геноцида
(*Yearbook of the Museum of Genocide Victims). This collection
consists of the following titles:
•

•

•

•

•

Геноцид у 20. веку на просторима југословенских
земаља - Genocide in the 20th century on the territory of
Yugoslav countries (2005),
Израелско-српска научна размена у проучавању
холокауста = Israeli-Serbian Academic Excange in
Holocaust Research (2008),
Драгоје Лукић - родитељ покошеног нараштаја
- Dragoje Lukić - the parent of the mown generation
(2008),
Прилози истраживању злочина геноцида и ратних
злочина - Contributions to the research of genocide and
war crimes (2009),
Истраживања и меморијализација геноцида и
ратних злочина - Research and memorialization of
genocide and war crimes (2012).

In 2019, together with the Committee for Jasenovac of the
Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church, the
Наташа Симић
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publishing of the collection of papers from the symposium
Новомученици:
Полиперспектива
(*New
Martyrs:
Polyperspective) has begun.
The publishing production of the Genocide Victims
Museum is diverse and comprehensive, but there are certainly
several editions that list the victims, such as: Били су само
деца: Јасеновац гробница 19.432 девојчице и дечака (*They
were only children: Jasenovac, necropolis of 19,432 girls and
boys): catalogue of the exhibition organized by Dragoje Lukić,
Jovan Mirković; Јадовно књига, volume 1 and 2, author Đuro
Zatezalo; The identity of the victims shot in Kraljevo in October
1941 by Silvija Krajaković; Victims of the Second World War from
the Municipality of Valjevo by Milorad Belić, and the already
mentioned editions of Roma Suffering in Jasenovac Camp
and Зборник о раду Државне комисије за ратне злочине и
злочине геноцида /*Corpus on the work of the State Commission
for War Crimes and Genocide Crimes/. These are just some of
the titles on this topic.
Assuredly, two bibliographies should be singled out from
the publishing production: Библиографија радова о страдању
Рома у Другом светском рату на територији Југославије
/*Bibliography of works on the suffering of Roma in the
Second World War in Yugoslavia/ by Dragan Milošević and
Библиографија радова о концентрационом логору Земун
/*Bibliography of works on the Zemun concentration camp/:
(1941-1944) by Dušan Nikodijević, as important material
for studying these topics. The highest-circulation edition of
the Genocide Victims Museum in the past thirty years is a
monograph entitled Повратак из мртвих /*Return from the
Dead/ by Nikola Kostur, which was printed in a circulation of
1,500 copies.
On the occasion of the jubilee, the thirtieth anniversary
of the museum’s founding, the Genocide Victims Museum
decided to start creating a new and comprehensive
bibliography of museum editions, which would be prepared
according to the rules of bibliographic description and
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classification modern bibliographic standards of publication
descriptions, in order to inform the professional and general
public in the form of bibliography about the outcomes of their
work so far.
Bibliographies represent a significant part of the library
collection in museum libraries. They are the original source
of information necessary for research work. The creation
of bibliographies is a demanding and challenging job, and
the clarity and usability of the bibliography are conditioned
by the rules of bibliographic description and classification.42
The general tasks of each bibliography include research
thoroughness, accuracy, reliability, consistency, clear layout,
and comprehensiveness of description, in line with predefined
rules, which should be applied uniformly.
The methodology of work on the bibliography does
not differ from the approach and process of making other
scientific research projects. When creating a bibliography,
we distinguish several phases. The first and most important is
determining the topic and examining the scope and availability
of materials, then determining the rules for describing the
material and finally collecting the material, followed by
selection, description and classification.
The topic of this bibliography is the publishing activity of
the Genocide Victims Museum. The criterion for selecting
the material was a limited period of time. The year of the
museum’s founding was taken as the starting year, and as the
bibliography is conditioned by the jubilee, the year 2022 is
the year that concludes this bibliography, because it is exactly
thirty years of the Museum’s existence.
Collecting materials for a bibliography requires the high
extent of knowledge, patience, research skills, perseverance
and a gift for analytical and professional review of data.
Regarding that each bibliography should be accepted as only a
relatively complete set of bibliographic units, this bibliography
will, despite the author’s efforts, in a certain sense indicate its
incompleteness.
Наташа Симић
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Наташа Симић, Би
блиографија едиције
'Десанкини мајски
разговори' (Electronic
source): 1993-2018
(Belgrade: Endowment
“Desan ka Maksimo
vić”: National Library
of Ser bia, 2019.): 11.
42
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Наташа Ј. Симић,
„Отргнут од заборава:
Биобиблиографија
Григорија Божовића“,
Бележница - year 22,
no. 41 (2021): 30.
43

Ана Савић, Српска
библиотекарска библи
ографија монографских
публикација: 1974-2009
(Београд: Народна
библиотека Србије,
2010): 17.
44

Amra Rešidbego
vić, ‘’Osnovi poznavanja bibliografije’’,
Bosniaca God. 3, br.
3 (1998): 70.
45
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The reliability of the bibliography is a basic prerequisite
for its value. The only way to achieve this is to describe
the publication with a book in hand, de visu.43 The work on
bibliographies is long and exhausting, but bibliographic
units made with a book in hand are the most trusted and are
perceived as a document that no one should doubt.
It is necessary to point out the difficulties encountered
during the preparation of the bibliography. During the
preparation of this bibliography, significant efforts were
made to improve, i.e., unify the quality of all catalog units, so,
wherever necessary, the records were edited. The phase that
lasted the longest was the phase of editing already entered
records. The editorial office was mostly needed in older
records, so certain changes and additions were made due to
the harmonization of the existing theory and modern practice.
Over time, the numbers within certain UDC groups have
changed, and this change has manifested itself in bibliographic
records depending on the date of their creation.44
In that sense, efforts have been made to standardise
bibliographic units, to improve their quality and
informativeness, and in that way to get a picture of a
unique principle that will facilitate the use of bibliography.
By standardising the elements and their arrangement,
uniformity is achieved, which should, regardless of the form
of publications, ensure the integrity and accuracy of data.45
Bibliography of Editions of the Genocide Victims’
Museum includes publications that have been published as
independent publications for the past thirty years. It contains
127 bibliographic units divided into two parts, two separate
units of equal importance, created as a result of a long tradition
of museum publishing. Modern librarianship implies the
application of computer information technologies, the creation
of databases and their cumulativeness and accessibility. The
mutual electronic catalogue includes literary and non-literary
materials, serial publications and analytical processing of
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articles.46 The bibliography was made on the basis of created
and edited records of the electronic catalogue of the National
Library of Serbia and records taken from the mutual database
COBISS.SR.
The first part contains a bibliographic list of monographs
in which the museum is an independent publisher. This
section contains 76 items arranged chronologically by year
of publication. The bibliographic and content description
for this part of the bibliography was made in accordance
with the international ISBD standard (М)47 for monographic
publications, in Communication format for machine-readable
cataloguing and exchange of bibliographic information COMARC/B48 and the Regulations and Manual for the Making
of Alphabetical Catalogues by Eve Verona. The classification
was made according to the system of Universal Decimal
Classification - UDC. The bibliographic description is in
the language and script of the publication. All bibliographic
units of monographic publications listed in this part of
the bibliography contain the following elements: author’s
or collective designation, title of the publication or title of
the corpus of works, name and surname of the author or
editor, place of publisher, publisher, year of publication,
place of printing, printing house, material description of the
publication, data about the collection (if any), circulation,
ISBN49 number if any (some monographs are in the database
without ISBN number), UDC 50 number , ID51 – identification
number in the electronic catalogue of the National Library of
Serbia.
For the purpose of better clarification of the publishing
work, the annual number of published books will be shown
in tabular and schematic presentations. This presentation
also illustrates in which year the smallest or largest number
of monographs was published. This way, the continuity and
rhythm of the publishing production of the Genocide Victims
Museum is monitored.
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Драгослава Родаље
вић, „Библиографија
у COBISS окружењу:
приређивање библи
ографија у локал ним
базама COBISS са
примерима исписа
у бази COBISSNBU
(база Народне библио
теке Ужице)“, Сусрети
библиографа у спомен на
др Георгија Михаиловића
Година XVI (2008): 468.
46

International Standard
Bibliographic Desctipton
for Monographic Publications. Ana Savić, prev.,
Međunarodni standardni
bibliografski opis (ISBD):
po preporukama Radne
grupe za ISBD odobrio
Stalni odbor Sekcije
IFLA-e za katalogizaciju
(Beograd: Narodna
biblioteka Srbije, 2016).
47

Machine Readable
Cataloguing Format
48

International Sta
ndard Book Number
49

Universal decimal
classification
50

51

COBISS.SR-ID
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Year

Number of
publications

Year

Number of
publications

1995

2

2012

4

1996

1

2013

1

1999

1

2014

5

2002

1

2015

4

2004

1

2016

6

2005

1

2017

5

2006

2

2018

5

2007

3

2019

4

2008

3

2020

8

2009

4

2021

10

2010

1

2022

2

2011

2

In total

76

Tabular presentation of the publishing of the Genocide Victims Museum
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2
10

2 11
11
1

2

3
3

8

4
1
2

4
4
5

1
5

1995
2006
2012
2018

1996
2007
2013
2019

5
6

1999
2008
2014
2020

4

2002
2009
2015
2021

2004
2010
2016
2022
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2005
2011
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1995

2

1996

1

1999

1

2002

1

2004

1

2005

1

2006

2

2007

3

2008

3

2009

4

2010

1

2011

2

2012

4

2013

1

2014

5

2015

4

2016

6

2017

5

2018

5

2019

4

2020

8

2021

10

2022
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2

1995
1996

1

1999

1

2002

1

2004

1

2005

1
2

2006
2007

3

2008

3
4

2009
2010

1
2

2011

4

2012
2013

1
5

2014
4

2015

6

2016
2017

5

2018

5
4

2019

8

2020

10

2021
APRIL 2022
АПРИЛ

2

Graphic presentations of the publishing activity of the Genocide
Victims Museum
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The second part contains a bibliographic list of monographs
in which the museum is a co-publisher. This section contains
49 items listed chronologically by year of publication.
Bibliographic and content description for this part of the
bibliography was made in accordance with the international
standard ISBD(M) for monographic publications. This part
of the bibliography is done applying the same principle and
according to the same standards as the previous part.
For the purpose of better perceptibility of the publishing
house, tabular and schematic presentations will show the
annual number of published books in which the museum is
a co-publisher. The museum published the largest number of
monographs with the Museum of Vojvodina from Novi Sad, 5
in total. This is followed by co-publishing with Prometej and
Malo istorijsko društvo /The Small Historical Society/ from
Novi Sad with 4 joint monographs.
The Genocide Victims Museum appears as a co-publisher
in several publications together with publishers from
Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina and Montenegro.
The first tabular and graphic presentation will present the
publishing house by year of publication, and the next tabular
presentation will list all co-publishers of the museum with the
number of joint editions.
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Year

Number of
publications

Year

Number of
publications

1994

1

2010

2

1995

2

2011

2

1997

3

2014

5

1999

2

2016

4

2000

2

2017

1

2001

2

2018

4

2003

1

2019

5

2004

1

2020

7

2005

1

2021

3

2009

1

In total

49

Tabular presentation of the co-publishing of the Genocide Victims
Museum by year of publication and number of publications

In addition to the tabular presentation, the following is the
graphic presentations for better visibility. The graphic display
will show co-publishing by year of publication.
1 2
		
3
3

7

2
2
2
1
1
1
1

5

4

2
1

2
4

5

1994

1995

1997

1999

2000

2001

2003

2004

2005

2009

2010

2011

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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1994

1

1995

2

1997

3

1999

2

2000

2

2001

2

2003

1

2004

1

2005

1

2009

1

2010

2

2011

2

2014

5

2016

4

2017

1

2018

4

2019

5

2020

7

2021
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1994
1995
1997
1999
2000
2001
2003
2004
2005
2009
2010
2011
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021

1
2
3
2
2
2
1
1
1
1
2
2
5
4
1
4
5
7
3

Graphic presentations of museum co-publishing by year of publication and number
of publications

A better overview of the co-publishing of the Genocide
Victims Museum is shown in the following graphic presentation,
which shows the place and name of each co-publisher, as
well as their joint number of editions. As in some editions, in
addition to the museum, there are several other publishers in
this table, all publishers and co-publishers will be listed.
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Srpski brod, Municipality Srpski brod

1

Srebrenica, Municipality of Srebrenica - Bratunac

1

Skelani, Public Institution Archaeological Museum…

1

Rijeka od Foče, National Library "Šklopotnica"

1

Prijedor, ''Kozara'' National Park

2

Novi Sad, The Museum of Vojvodina

4

Novi Sad, Prometej

4

Nikšić, Institute for Serbian Culture

2

Mionica, Library ''Milovan Glišić

1

Laktaši, Grafomark

1

Kragujevac, Memorial Museum "October 21"

1

Donja Gradina, Public institution of Donja Gradina…

1

Belgrade, Serbian Literary Association

1

Belgrade, Serbian Genealogical Center

1

Belgrade, Serbian Cultural Association "Zora"

1

Belgrade, Roma Culture Center

1

Belgrade, Republika Srpska Representative Office…

1

Belgrade, Prominterpress

1

Belgrade, Native Association of Slavonians,…

1

Belgrade, Moscow Strategic Culture Fund

1

Belgrade, Institute of Slavic Studies of the Russian…

1

Belgrade, Institute of Recent History

3

Belgrade, Committee for Jasenovac of the Holy…

6

Belgrade, ''Branko Raičević'' Literary Club

1

Belgrade, Association of Serbs from Croatia

3

Belgrade, Association of Jewish Communities of…

1

Belgrade, Association of Detainees and…

1

Belgrade, Archives of the Serbian Orthodox Church

1

Belgrade, Svet knjige

1

Belgrade, Stručna knjiga

3

Belgrade, Štit-М

2

Belgrade, Faculty of Business Studies and Law

1

Banja Luka, Association of Archival Workers of the…

2

Banja Luka, Archives of Republika Srpska

3

Banja Luka, Besjeda

1

Apatin, Library "Miodrag Borisavljević"

1

Osečina, the National Library of Osečina

1

Novi Sad, Small Historical Society

4
0

1

2

3

4

5

6

Graphic presentation of all co-publishers with the number of joint monographs
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7

Сабина Ђуркић, Селе
ктивна библиографија
завичајних аутора Кла
дова до 2018. године
(Кладово: Библиотека
'Центар за културу',
2021): 17
52

Наташа Ј. Симић,
Вељко Ђоковић и Славко
Поледица, „Селективна
библиографија Воји
слава Карановића“,
у Поезија Војислава
Карановића: Десанкини
мајски разговори, Бео
град, 16. новембар 2020,
ур. Светлана Шеатовић
(Београд: Задужбина
„Десанка Максимовић”;
Народна библиотека
Србије; Институт за
књижевност и уметност,
2021), 332.
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Bibliographies are themselves a source of information,
and registers should be an additional source of data for further
research or various analyses. The registers enable the material to be illuminated from several aspects, through which the
user can get the necessary information in a very simple and
swift way. The registers expand the boundaries of the bibliography and increase its informative value.52 The selection
of the register was made on the basis of the listed materials.
The Bibliography of Editions by the Genocide Victims’ Museum
is accompanied by a register of names, a register of titles, and
a chronological register. Both parts of this bibliography have
four registers.
The name register contains a list of names of all authors
regardless of the type of authorship, including both primary
and secondary authorship. If the work is the work of several
authors, all their names are provided. The register is made in
Cyrilic alphabet order of unique determinants.53 In addition to
the adopted ones, the name register also contains non-adopted
forms of personal names, as well as a reference system that
points from the non-adopted form of names to the adopted
ones. In the name register, next to the author’s name, there
is the number of units in which that author is represented.
The name register is made in Cyrillic letters, regardless of the
letters of the publication.
In the register of titles, all titles represented in the bibliography are listed in Cyrilic alphabet order. All recorded
titles are listed in the letter of the publication itself, and if the
title has been translated into another language, that title has
also been entered in the register. Each title is followed by the
number of the bibliographic item to which it belongs.
The subject register contains a list of subject determinants, in the form in which they are entered by the cataloger.
The subject register also has a number of references that refer
from one form of the subject determinant to another. Next to
each subject determinant there is the number of the unit to
which that determinant refers.
∣
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The chronological register provides an overview of publications during one calendar year. Bibliographic units are
grouped according to the chronological principle, while within
each year they are arranged in alphabetical order according
to the author’s surname. The chronological register provides
an overview of monographs by year of publication and thus
contributes to easier comprehension of the frequency of
publishing monographic publications. Thus, the possibility
of a faster review of the number of printed books during one
calendar year is emphasized.
The introductory part of this bibliography consists pre
faces in Serbian and English, lists of literature used in the
preparation of the preface and reviews. The following is the
bibliographic material that is divided into two parts of equal
importance: Bibliography of the Genocide Victims Museum
publishing in which the museum is the publisher and
Bibliography of the Genocide Victims Museum in which the
museum is a co-publisher. Each of these parts of the biblio
graphy has registers. The bibliography ends with a note on the
author.
The bibliography is classified as one of the special biblio
graphies, with a clearly defined criterion on the basis of which
the material was collected and described. Bibliography of the
Editions of the Genocide Victims’ Museum can be claimed to be
of a retrospective character since it shows the publishing of
an earlier period, but it is also current because it follows the
museum’s contemporary publishing production.
This bibliography, prepared for the jubilee, which is the
thirtieth anniversary of the Genocide Victims Museum, represents the total of editions published by the museum. This
bibliography describes monographs, exhibition catalogues
and corpuses of works in the same manner.
The aim of this bibliography is to present in one place the
complete production of the Genocide Victims Museum from
its founding in 1992 until today. The bibliography is intended
Наташа Симић

∣

72

for researchers who want to investigate genocides and crimes
in the former Yugoslavia and today’s Serbia, as well as for all
those who want to learn more about concentration camps
around the world. One of the basic goals for the creation of
this Bibliography is to facilitate the research path of future
researchers on this topic and to present the thirty-year long
publishing activity of the Genocide Victims Museum.
The main task of the bibliography is to inform the public
about achievements and ideas in order to get that information
as quickly and easily as possible to its user. This bibliography
is an attempt to bring closer to the readers, researchers and
associates the work and publishing activities of the Museum,
which is important not only for the visitors, but also for the
employees of the Museum. It can be a starting point for further
research. At a time when there is a large supply of different
information on the world wide web, it can be said unreservedly
that a bibliography is a link between a researcher and his goal.
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REVIEWS
A testimony of a particular period of time
An excellent connoisseur of library and information activities and the history of Serbian librarianship, a senior librarian,
Natasa Simić, directed her knowledge, skills and rich experience in creating bibliographies to a new publishing endeavor.
It is the publication Bibliography of Editions of the Genocide
Victims’ Museum (1992-2022) published by the Genocide
Victims Museum from Belgrade, which, reco
gnising the
cultural and historical importance, included this bibliography
within its publishing activities into its project.
With an exhaustive bilingual preface, in Serbian and
English, as well as tabular and schematic presentations, the
author documented the methodology of her work. By profe
ssion, a historian, and employed as a librarian at the National
Library of Serbia, she had the privilege of being at the
“source of information”. Approaching this demanding library
challenge, she performed the selection and classification of
materials very systematically, first defining the scope and
availability of materials, using the resources of the electronic
database COBISS.SR. The materials for the production of
this selective biblio
graphy is diverse: thematic colle
ctions
of papers from scientific conferences, exhibition catalogues,
photomonographs, monographic publications, electronic
sources (CD-ROM). Limited in time, it covers a period of three
decades (1992-2022), where the starting year is also the year
of the founding of the Museum. The bibliographic printout
was certainly preceded by a careful modification (editing) of
already entered and created records, through harmonisation
75

and application of new rules and UDC numbers. Cataloguing of
library materials and sources was done in the COBISS software
package. According to the instructions of the International
Standard for Bibliographic Description of Monographic
Publications ISBD (M), in the COMARC B format, the book
materials were processed in the M mask, using the de visu
method (with a book in hand).
The corpus of this bibliography, which testifies to the
genocide of Serbs, Jews, Roma and members of other nations
and national minorities, is designed in two parts. The first
part includes a bibliographic list of monographs in which the
Genocide Victims Museum is an independent publisher and
contains 76 bibliographic items. The second part consists of
a bibliographic list of monographs in which the Genocide
Victims Museum is a co-publisher and contains 49 units.
Bibliographic descriptions of both works are very exhau
stive. The first unit within the first part begins with a colle
ctive determinant, a collection entitled: Зборник о раду
Државне комисије за ратне злочине и злочине геноцида:
(од 20. марта 1992. do 23. јула 1993.) - Corpus of works of
the State Commission for War Crimes and Genocide Crimes:
(20th March, 1992 to 23rd July, 1993), prepared by the Data
Collection Commission to establish crimes against humanity
and interna
tional law committed against Serbs and other
nationalities during the armed conflicts in Croatia and other
parts of the country, published in 1995. Each of these units
is acco
mpanied by registers, made according to different
criteria, in order to facilitate finding and searching the materials. There are 4 registers: register of names, subject register,
title register and chronological register. The register of names
is arranged in Cyrillic alphabetical order according to the
author’s surname, includes authorial determinants, whether
it is the primary author - the author of the text, or secondary
authors: editor, collector, author of additional text, photographer, reviewer, editor, translator, etc. Each of the mentioned
authors was presented in the normative base CONOR. The
Наташа Симић
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register of titles is also in Cyrillic alphabetical order with
respect to the letter of the publication itself, as well as the
subject, while the chronological register is formed by the year
of publication. In addition to registers, the bibliography is
accompanied by illustrations in the form of tables and graphs
in the author’s preface, then a list of used literature and the
author’s biography.
The bibliography is dominated by publications in the
Serbian language (Cyrillic and Latin). Part of the presented
materials is also bilingual: simultaneously in Serbian and
English, Serbian and Russian, Serbian and German, and one
publication printed in parallel in the Serbian language and the
Roma language was noted. Several publications are in English,
German, Russian and one in Macedonian and one in Italian.
Promotion and public presentation of the book
Bibliography of the Editions of the Genocide Victims’ Museum
(1992-2022) is necessary in documenting historical trends in
this area and preserving the memory of some past times. This
book by Nataša Simić is a kind of confirmation and testimony
of historical truth, and she successfully realized that task
through this demanding challenge. The presented material
is a source of valuable data for future research on this topic,
and can serve as an additional school informational teaching
source for history teachers.

Irena Zečević,
senior librarian
Matica Srpska Library, Novi Sad
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Bibliography Of The Editions Of Genocide Victims’
Museum (1992-2022)
This year, the Genocide Victims Museum is celebrating a
significant jubilee, thirty years since its founding. The suitable
way for the museum to mark the thirtieth anniversary of its
existence is to publish an appropriate monograph, more
precisely the entire bibliography of museum editions. The
manuscript Bibliography of Editions of the Genocide Victims’
Museum (1992-2022), which was submitted to me for
reading and review, Serbian-English preface and literature
used to write the preface, contains two other thematic units,
bibliographies of museum editions which are extremely well
conceived and are part of a future monograph. Both parts of
the bibliography have been supplemented with appropriate
registers, and at the end of the bibliography of the Genocide
Victims Museum there is a note about the author.
The author of the bibliography, Nataša Simić, historian and
senior librarian, employed at the National Library of Serbia,
professionally approached the creation of Bibliography of
Editions of the Genocide Victims’ Museum/ (1992-2022), guided
by modern international rules for bibliographic description
of monographic publications (ISBD), and clearly profiled
intention and purpose of showing the public the entire
publishing activity of the museum during the past thirty years.
In the foreword, Natasa Simić presents in detail the
history of the Genocide Victims Museum, explains its tasks
and activities, presents the museum’s publishing activities and
introduces us to the Library of the Genocide Victims Museum
and its fund of over 7,000 publications. As a reminder, the
original idea of establishing an institution that would deal with
the study and memorialisation of genocide dates back to the
late 1980s. Eventually, the Genocide Victims Museum was
established pursuant to the Law on Establishment published in
the Official Gazette of the Republic of Serbia no. 49/92 on 16th
July, 1992, the museum has been operating as an institution
79

∣

Reviews

since January 1995. The day that is celebrated in a special
way in the Genocide Victims Museum is 22nd April, the Day
of Remembrance for the victims of the Holocaust, genocide
and other victims of fascism in the Second World War. This
day is also marked as a national holiday of the Republic of
Serbia. Every 22nd April, the museum traditionally organizes
the presentation of its new editions and plans for the following
year.
In an exhaustive preface, the author explained in Serbian
and English the methodology of work on the bibliography of
museum publications, the method of collecting and selecting
materials, and then determined the corpus of materials to
be processed de visu (with a book in hand) and defined the
time period limited to three decades 1992-2022, where the
initial year is actually the year of the museum’s founding
and the final year is 2022, in which the museum celebrates
thirty years of its existence. Cataloguing of library materials
and sources was done in the COBISS software package,
according to the instructions of the International Standard
for Bibliographic Description of Monographic Publications
in COMARC B Format. There is a complete bibliography in
front of us, which provides researchers with comprehensive
data and information, thanks to the extremely professional
commitment and efforts of Natasa Simić to describe the
existing materials in detail and edit old records in the mutual
electronic catalogue of the National Library of Serbia.
The corpus of materials that makes up this bibliography
testifies to the genocide of Serbs, Jews, Roma and members
of other nations and national minorities, is clearly divided into
two parts. The first volume contains a bibliography of editions
of the Genocide Victims Museum, in which the museum is
an independent publisher, and contains 76 bibliographic
items. The second part contains a bibliography of editions
of the Genocide Victims Museum, in which the museum is a
co-publisher with 49 bibliographic units.
This bibliography describes monographs, exhibition
catalogues and collections of works in the same manner.
Bibliographic units are described in great detail in the language
Наташа Симић
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and script of the publication. Descriptions of bibliographic
units include authorship (primary and secondary), title of the
work, name and surname of the author or editor, publisher,
year and place of publication, printing house and place
of printing, material description of the publication, UDC
number, ISBN number and ID number of the electronic
catalog of the National library of Serbia. The bibliography
primarily contains publications in the Serbian language, both
alphabets (Cyrillic and Latin alphabets) are represented. One
part of the presented materials is bilingual with comparative
text in Serbian and English, Serbian and German, Serbian
and Russian. The publication, which was printed concurrently
in the Serbian and the Roma language, is also appealing.
Publications in foreign languages are also described, several
of them in English, German, Russian, Italian and Macedonian.
An integral part of every bibliography is usually consisted
of the appropriate registers that represent the added value of
this Bibliography of Editions of the Genocide Victims’ Museum
(1992-2022). Natasa Simić, with each thematic unit, made
four registers: register of names, title register, subject register
and chronological register. The selection of the registers was
made on the basis of the listed materials. The author chose
to create a register of names in Cyrilic alphabetical order of
the author’s name (including all forms of authorship, primary
or secondary), in Cyrillic letter regardless of the publication
letter and with each author’s name add the number of the
bibliographic unit in which the author is represented. The
register of titles consists of the listed titles represented in the
bibliography, which are given in alphabetical order, the letter
of the publication and each title is accompanied by the number
of the bibliographic unit to which the listed title belongs. The
subject register is a list of subject determinants as entered by
the cataloger. Next to each determinant there is the number of
the unit to which that determinant refers. The chronological
register shows the publishing production during one calendar
year on the one hand, and on the other hand it allows to see
and monitor the frequency of publishing publications during
all previous years. Bibliographic units are classified according
81

∣

Reviews

to the chronological principle, within each year they are
arranged in Cyrillic alphabet order according to the author’s
surname.
Bibliography of Editions of the Genocide Victims’ Museum
is illustrated with selected photographs of representative
museum publications and supplemented with tables and
graphs to make it easier to navigate and understand the
museum’s publishing production during its three decades
of existence. It is noticeable from the graph that in 1996, the
publishing activity of the Genocide Victims Museum, with the
museum as an independent publisher, is very small, only one
monograph was published. The Genocide Victims Museum had
the largest publishing production in 2021 with ten published
monographs. When it comes to the publishing activity in
which the Genocide Victims Museum of is a co-publisher,
the tables show that the museum most often cooperated with
the Museum of Vojvodina from Novi Sad, and together they
published five publications. The Genocide Victims Museum
recorded the largest publishing production as a co-publisher
in 2020 with seven published monographs, and in 2000 the
minimum production with only one publication.
Bibliographies are primarily the starting point of
all researchers as they represent an original source of
information and provide very comprehensive data on the
topic being researched, they also point to additional sources
relevant to current research. Bibliography of Editions of the
Genocide Victims’ Museum (1992-2022) can be classified
into a comprehensive and exhaustive bibliography prepared
according to modern bibliographic standards with detailed
bibliographic units. Certainly, this bibliography of museum
editions is reliable, thorough, accurate and consistent. The
only way to achieve all this in the production of bibliography is
to describe the publication with a book in hand, de visu, which
the author, Nataša Simić, has consistently applied in her work.
This bibliography is an example and a starting point for future
researchers engaged in research on the topic of genocide
against Serbs, Jews and Roma in the former Yugoslavia and
today’s Republic of Serbia.
Наташа Симић
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Bibliography of Editions of the Genocide Victims’ Museum
(1992-2022), according to the type of bibliography belongs
to special bibliographies with clearly defined criteria on the
basis of which the material was collected and described,
but it is also retrospective since the publishing activity from
the previous period is shown, and finally we can conclude
that it is also an ongoing bibliography since it follows the
contemporary publishing production of the museum.
The colleague, Natasa Simić, collected materials in
detail, made a selection of materials, studied publishing
activity, grouped the editions of the Genocide Victims
Museum into two parts and in an inspiring way translated
it into a very nicely conceived special, retrospective and
current bibliography that can be useful to future researchers
dealing with the topic of genocide against Serbs, Jews
and Roma in the former Yugoslavia and today’s Republic
of Serbia. The author managed to preserve an objective
attitude in the manuscript, leaving the readers to let the
photographs, tables, graphs and bibliography of the edition
of the Genocide Victims Museum speak for themselves.
Having all that in mind, we believe that the publication of
this manuscript Bibliography of Editions of the Genocide
Victims’ Museum (1992-2022), by Natasa Simić will be of
great importance for the wider scientific, professional and
cultural public. Therefore, we wholeheartedly recommend
this manuscript for print.

Tatjana Brzulović-Stanisavljević, PhD
Graduate Librarian Advisor

БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА МУЗЕЈА ЖРТАВА
ГЕНОЦИДА У КОЈИМА ЈЕ МУЗЕЈ ИЗДАВАЧ
1.

341.485(497.1)”1992/1993”(093.2)(082)
341.322.5(=163.41)(497.1)”1992/1993”(093.2)
ZBORNIK o radu Državne komisije za ratne zločine
i zločine genocida : (od 20. marta 1992. do 23. jula 1993.).
Knj. 1 / [priredila] Komisija za prikupljanje podataka radi
utvrđivanja zločina protiv čovječnosti i međunarodnog
prava koji su počinjeni nad stanovništvom srpske i drugih
nacionalnosti u vrijeme oružanih sukoba u Hrvatskoj i
drugim djelovima zemlje] ; [odgovorni urednik Milan
Bulajić]. - Beograd : Muzej žrtava genocida, 1995 (Beograd :
Stručna knjiga). - 793 str. : faks. ; 24 cm
(Broš.)
COBISS.SR-ID 99865351
2.
341.322.5(497.1)”1992/1993”(082)
341.485(497.1)”1992/1993”(082)
ZBORNIK o radu Državne komisije za ratne zločine
i zločine genocida : (od 20. marta 1992. do 23. jula 1993.).
Knj. 2 / [priredila] Komisija za prikupljanje podataka radi
utvrđivanja zločina protiv čovječnosti i međunarodnog
prava koji su počinjeni nad stanovništvom srpske i drugih
nacionalnosti u vrijeme oružanih sukoba u Hrvatskoj i
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drugim djelovima zemlje ; [odgovorni urednik Milan Bulajić].
- Beograd : Muzej žrtava genocida, 1995 (Beograd : Stručna
knjiga). - Str. 799-1278 : ilustr., faks. ; 24 cm
Deo teksta preveden na engl. jezik. - Na vrhu nasl. str.:
Savezna Republika Jugoslavija komisija za prikupljanje
podataka radi utvrđivanja zločina protiv čovječnosti i
međunarodnog prava koji su počinjeni nad stanovništvom
srpske i drugih nacionalnosti u vrijeme oružanih sukoba u
Hrvatskoj i drugim djelovima zemlje. - Registri.
(Broš.)
COBISS.SR-ID 105849863
3.
341.485(=163.41)(497.13)”1941/1945”
341.322.5(497.13)”1941/1945”
ЗИНАИЋ, Петар, 1919-2008
Геноцид на Кордуну и околици : [1941-1945.] / Петар
Зинаић. - Београд : Музеј жртава геноцида, 1996 (Београд :
Стручна књига). - VIII, 586 стр. : илустр. ; 25 cm
Слика аутора. - Тираж 1.000.
COBISS.SR-ID 117681159
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4.
94(=163.41)(497.1)”1941/1945”
343.819.5(497.13)”1941/1945”
341.322.5(497.13)”1941/1945”
341.485(497.13)”1941/1945”
329.18:27-662(497.13)”1941/1945”
322:27-767(456.31:497.13)”1941/1945”
БУЛАЈИЋ, Милан, 1928-2009
Jasenovac : ustaški logori smrti - srpski mit? : hrvatski
ustaški logori genocida nad Srbima, Jevrejima i Ciganima
/ Milan Bulajić. - Beograd : Muzej žrtava genocida, 1999
(Beograd : Stručna knjiga). - 863 str. : ilustr. ; 24 cm
Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:
str. 830-837.
(Karton)
COBISS.SR-ID 72255756
5.
341.485(=163.41)(497.13)(093.2)
341.322.5(=163.41)(497.13)(093.2)
ЛАСТАВИЦА, Дане, 1928-2016
Геноцид над српским народом среза Перушић
(Лика) : 1941-1945. и 1991-? / Дане Ластавица ; [предговор
Никола Гаћеша]. - Београд : Музеј жртава геноцида, 2002
(Сремска Каменица : Сентграф). - 726 стр. : илустр. ; 25 cm
Тираж 300. - Предговор: стр. 7-10. - Стр. 11-12: Рецензија
/ Милутин Ђуричић. - Стр. 681-687: Рецензија / Милан
Булајић. - Биљешка о писцу: стр. 695-697. - Напомене и
библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр.
689-692.
(Картон)
COBISS.SR-ID 181259783
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6.
94(497.115)”1941/1945”(093.2)
341.485(=163.41)(497.115)”1941/1945”(093.2)
341.322.5(=163.41)(497.115)”1941/1945”(093.2)
АНТОНИЈЕВИЋ, Ненад, 1969Албански злочини над Србима на Косову и Метохији
за време Другог светског рата : документа Државне
комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових
помагача / Ненад Антонијевић. - 1. изд. - Крагујевац :
Музеј жртава геноцида, 2004 (Београд : Фото футура). 251 стр. : фотогр. ; 20 cm
Ауторова слика. - Тираж 300. - Стр. 7-8: Извод из
рецензије / Љубодраг Димић. - Белешка о аутору: стр. 251.
- Напомене и библиографске референце уз текст.
ISBN 86-906329-0-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 118365964
7.
341.322.5-053.2(497.13)”1941/1945”(083.824)
341.485(=163.41)(497.13)”1941/1945”(083.824)
94(497.13)”1941/1945”(083.824)
ЛУКИЋ, Драгоје, 1928-2005
Били су само деца : Јасеновац гробница 19.432
девојчице и дечака : каталог изложбе / [приредили Драгоје
Лукић, Јован Мирковић] ; [(избор документационог
материјала из књиге Драгоја Лукића)]. - Београд : Музеј
жртава геноцида, [2005?] (Београд : Графомарк). - [52]
стр. : фотогр. ; 25 cm
Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Податак о ауторима
преузет из колофона. - Реквијем за дечје душе: стр. [3-4]. Рекли су о књизи "Били су само деца": стр. [48].
(Брош.)
COBISS.SR-ID 121533708
Наташа Симић
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8.
341.322.5-053.2(497.13)”1941/1945”(083.824)(0.034.2)
94(497.1)”1941/1945”(083.824)(0.034.2)
ЛУКИЋ, Драгоје, 1928-2005
Били су само деца [Електронски извор] : Јасеновац
гробница 19.432 девојчице и дечака : дигитална изложба
= They Were Only Children : Jasenovac crypt of 19.432 girls
and boys : digital exibition / [аутори и приређивачи Драгоје
Лукић, Јован Мирковић] ; (избор документационог материјала из књиге Драгоја Лукића)] ; превод на енглески
Миљенка Пероло, Нада Николић, Душан Кнежевић]. - 2.
измењено изд. - Београд : Музеј жртава геноцида, 2006
(Београд : Datacubed : Бибидис). - 1 електронски оптички
диск (CD-ROM) : слика, текст ; 12 cm
Насл. са насловног екрана. - Упоредо срп. текст и
енгл. превод. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 300. - Реквијем за дечје душе: стр. [3]. Електронски текстуални подаци.
ISBN 86-906329-2-1
COBISS.SR-ID 136836876
9.
355.1-058.65(497.11)”19”
314.83-022.252(497.11)”19”
ВРУЋИНИЋ, Душан
Демографски губици Србије проузроковани ратовима
у XX веку / Душан Врућинић. - 1. изд. - Београд : Музеј
жртава геноцида, 2007 (Земун : Жиг). - 204 стр. : илустр. ;
23 cm
Тираж 500. - Речник појмова: стр. 193-195. - Напомене и
библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр.
199-203. - Регистар. - Summary: Demographic loss in Serbia
caused by the wars in the 20th century.
ISBN 978-86-906329-2-3
COBISS.SR-ID 138281996
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10.
343.819.5(497.13)”1941”(093)
341.322.5(497.13)”1941”(093)
ЗАТЕЗАЛО, Ђуро, 1931-2017
Јадовно. Књ. 2, Зборник докумената / Ђуро Затезало.
- 1. изд. - Београд : Музеј жртава геноцида, 2007 (Ваљево :
Александрија). - 906 стр. : илустр. ; 25 cm
На пресавијеном делу омота ауторова слика и белешка о
њему. - Тираж 1.000. - Summary: From the Preface to the
Collection of the Documents. - Напомене и библиографске
референце уз текст. - Регистри.
ISBN 978-86-906329-4-7 (картон са омотом)
COBISS.SR-ID 145796108
11.
343.819.5(497.13)”1941”
341.322.5(497.13)”1941”
ЗАТЕЗАЛО, Ђуро, 1931-2017
Јадовно. Књ. 1, Комплекс усташких логора 1941. / Ђуро
Затезало. - 1. изд. - Београд : Музеј жртава геноцида, 2007
(Ваљево : Александрија). - 821 стр. : илустр. ; 25 cm
На пресавијеном делу омота ауторова слика и белешка о
њему. - Тираж 1.000. - Summary: The Jadovno - Complex
of the Ustasha Concentracion Camps 1941. - Напомене и
библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр.
805-815. - Регистри.
ISBN 978-86-906329-3-0 (картон с омотом)
COBISS.SR-ID 142264332
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12.
341.322.5-053.2(497.13)”1941/1945”(083.824)
94(497.1)”1941/1945”(083.824)
LUKIĆ, Dragoje
"Erano solo bambini" : Jasenovac tomba di 19.432 bambine e
bambini : catalogo della mostra = "They Were Only Children" :
Jasenovac crypt of 19.432 girls and boys : catalogue of exibition
/ [autori Dragoje Lukić, Jovan Mirković ; nella mostra che
avete visto è presentato il materiale documentario del libro di
Dragoje Lukic ; traduzione dal serbo in italiano Angela Abadessa,
Maddalena Antonino, Alessia Discornia ; translation in English
Miljenka Perolo, Nada Nikolić, Dušan Knežević]. - 3e ed.
modificata = 3rd modifyed ed. - Belgrado : Museo delle vittime
del genocidio = Belgrade : Museum of genocide victims, 2006
(Valjevo : Alexandrija). - 47 str. : fotogr. ; 25 cm
Prevod dela: Bili su samo deca. - Kor. nasl. - Tekst uporedo na ital. i
engl. jeziku. - Podatak o autorima preuzet iz kolofona. - Tiraž 300.
ISBN 978-86-906329-4-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 136952844
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13.
343.819.5(497.13)”1941”
341.485(=163.41)(497.13)”1941”
341.322.5(497.13)”1941”
БЈЕЛИЋ, Миодраг, 1954Сабирни усташки логор у Славонској Пожеги 1941.
године / Миодраг Бјелић. - Београд : Музеј жртава
геноцида, 2008 (Београд : Жиг). - 126 стр. : илустр. ; 25 cm
Ауторова слика. - Тираж 500. - Биографија: стр. 125-126.
- Напомене и библиографске референце уз текст. Библиографија: стр. 123-124.
ISBN 978-86-906329-6-1 (картон)
COBISS.SR-ID 149759244
14.
341.485”1941/1945”(082)
ИЗРАЕЛСКО-српска научна размена у проучавању
холокауста =Israeli-Serbian Academic Excange in
Holocaust Research : зборник радова са научног скупа,
Јерусалим - Јад Вашем, 15-20. јун 2006. = collection of
papers from the academic conference, Jerusalem - Yad
Vashem 15-20. June 2006. / [уредник Јован Мирковић ;
превод са српског на енглески и с енглеског на српски
Зоран Јањетовић]. - Београд : Музеј жртава геноцида,
2008 (Београд : Жиг). - 476 стр. ; 24 cm. - (Годишњак
Музеја жртава геноцида : тематски број)
Радови упоредо на срп. и енгл. језику. - Тираж 500. Реч уредника: стр. 9-10. - Напомене и библиографске
референце уз текст.
ISBN 978-86-906329-7-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 154024460
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15.
341.322.5-053.2(497.13)”1941/1945”
012 Лукић Д.
016:929 Лукић Д.
ЛУКИЋ, Драгоје, 1928-2005
Драгоје Лукић - родитељ покошеног нараштаја /
[уредник Јован Мирковић]. - Београд : Музеј жртава
геноцида, 2008 (Београд : Жиг). - 346 стр. : илустр. ; 25 cm.
- (Годишњак Музеја жртава геноцида : тематски број)
Ауторове слике. - Тираж 500. - Стр. 11-15: Предговор
/ Јован Кесар. - Биографска белешка: стр. 345-346. Напомене и библиографске референце уз текст. - Стр.
329-337: Библиографија радова Драгоја Лукића / Миливој
Родић, Јован Мирковић. - Литература о Драгоју Лукићу:
стр. 339-340.
ISBN 978-86-906329-5-4 (картон)
COBISS.SR-ID 148552716
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16.
341.322.5(497.115)”1941/1944”(093.2)
341.485(=163.41)(497.115)”1941/1944”(093.2)
94(497.115)”1941/1944”(093.2)
АНТОНИЈЕВИЋ, Ненад, 1969Албански злочини над Србима на Косову и Метохији
у Другом светском рату : документа / Ненад Антонијевић.
- 2., измењено и допуњено изд. - Београд : Музеј жртава
геноцида, 2009 (Београд : Жиг). - 208 стр. : илустр. ; 25 cm
Део текста упоредо на срп. и енгл. језику. - Ауторова слика.
- Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. [209]. - Напомене и
библиографске референце уз текст.
ISBN 978-86-906329-9-2 (картон)
COBISS.SR-ID 167695372
17.
341.485(=163.41)(497.115)”1941/1944”(083.824)
341.322.5(=163.41)(497.115)”1941/1944”(083.824)
АНТОНИЈЕВИЋ, Ненад, 1969Страдање Срба под окупацијом на Косову и
Метохији : 1941-1944 = Sufferings of the Serbs under
occupation in Kosovo and the Metohija : 1941-1944 /
[аутори Ненад Антонијевић, Ненад Ђорђевић, Лука
Тадић ; превод на енглески језик Зоран Јањетовић]. 1. изд. - Београд : Музеј жртава геноцида = Museum of
Genocide Victims, 2009 (Краљево : Пергамент). - [72]
стр. : фотогр. ; 17 x 25 cm
Део текста упоредо на срп. и енгл. језику. - Тираж 500. Стр. [72]: О изложби / Љубодраг Димић.
ISBN 978-86-86831-00-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 158499084
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18.
341.322.3(497.1)”1939/1945”(093.2)
341.49(497.1)”1946/1950”(093.2)
343.15:344.3(497.1)”1946/1950”
НЕМАЧКИ ратни злочини 1941-1945. : пресуде
југословенских војних судова / [приредио] Ђорђе Н.
Лопичић. - Београд : Музеј жртава геноцида, 2009
(Београд : Жиг). - 510 стр., [14] стр. таблама ; 24 cm
Тираж 500. - Стр. 11-12: Напомена уредника / уредник.
- Стр. 13-16: Предговор / Ђорђе Лопичић. - Белешка о
аутору: стр. [511]. - Summary ; Zusammenfassung.
ISBN 978-86-906329-8-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 154736908
19.
341.485(497.1)”1941/1945”(082)
341.322.5(497.1)”1941/1945”(082)
ПРИЛОЗИ истраживању злочина геноцида и
ратних злочина : зборник радова / [уредник Јован
Мирковић]. - Београд : Музеј жртава геноцида, 2009
(Београд : Жиг). - 292 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Годишњак
Музеја жртава геноцида : тематски број)
Тираж 500. - Стр. 9-10: Уз ово издање / уредник. Напомене и библиографске референце уз текст. Библиографија уз већину радова. - Summaries.
ISBN 978-86-86831-01-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 170091276
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20.
341.322.3(497.1)”1939/1945”(093.2)
341.49(497.1)”1946/1950”(093.2)
343.15:344.3(497.1)”1946/1950”
МАЂАРСКИ ратни злочини 1941-1945 : пресуде
југословенских судова / приредио Ђорђе Н. Лопичић. Београд : Музеј жртава геноцида, 2010 (Београд : Жиг). 515 стр. : фотогр. ; 25 cm
Ауторова слика. - Тираж 500. - Стр. 15: Напомена уз ово
издање / Уредник. - Стр. 17-25: Предговор / Ђорђе Н.
Лопичић. - Белешка о аутору: стр. [517]. - Напомене и
библиографске референце уз текст. - Summary.
ISBN 978-86-86831-02-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 174338572
21.
341.322.5(497.1)”1941/1945”(083.824)
355.48-058.65(497.1)”1941/1945”(083.824)
"ГУБИМ невино свој живот због неваљали и
проклети људи" : злочини геноцида и ратни злочини
против цивилног становништва на југословенским
просторима 1941-1945. године (са документарних
фотографија) : [каталог изложбе] / [уредник каталога
Јован Мирковић ; превод на енглески Зоран Јањетовић]
= "I'm Losing my Life Because of Wicked and Cursed
People" : the Crime of Genocide and War Crimes Against
Civilian Population in the Yugoslav Territory 1941-1945
(with documentary photographs) : [catalogue of exhibition]
/ [catalogue editor Jovan Mirković ; translation into English
Zoran Janjetović]. - Београд : Музеј жртава геноцида =
Belgrade : Museum of Genocide Victims, 2011 (Београд :
Жиг = Beograd : Žig). - [64] стр. : илустр. ; 24 cm
Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 300.
ISBN 978-86-86831-04-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 183169292
Наташа Симић
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22.
341.322.5-053.2(497.13)”1941/1945”(083.824)
341.485(=163.41)(497.13)”1941/1945”(083.824)
94(497.13)”1941/1945”(083.824)
ЛУКИЋ, Драгоје, 1928-2005
Били су само деца : Јасеновац гробница 19.432
девојчице и дечака : каталог изложбе = They Were
Only Children : Jasenovac crypt of 19.432 girls and boys :
catalogue of exibition / [аутори изложбе, editors of exibition
and catalogue Драгоје Лукић и Јован Мирковић ; превод
на енглески, translation into English Миљенко Пероло,
Нада Николић, Душан Кнежевић]. - 4. измењено изд. =
4th modifyed ed. - Београд : Музеј жртава геноцида =
Belgrade : Museum of genocide victims, 2011 (Београд :
Жиг). - [48] стр. : илустр. ; 17 x 23 cm
Кор. насл. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Податак о
ауторима преузет из колофона. - Тираж 500. - Summary.
ISBN 978-86-86831-05-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 186225676
23.
323.12(=411.16)(497.11)”1941/1944”
341.485(=411.16)(497.1)”1941/1944”
94(497.11)”1941/1944”
БОЖОВИЋ, Бранислав, 1921-2016
Страдање Јевреја у окупираном Београду 1941-1944
/ Бранислав Божовић. - 2. измењено и допуњено изд. Београд : Музеј жртава геноцида, 2012 (Београд : Фота
Футура). - 366 стр. : илустр. ; 24 cm
Ауторова слика. - Тираж 500. - Стр. 7-13: Предговор /
Милан Ристовић. - Напомене и библиографске референце
уз текст. - Резимеи на више језика. - Библиографија: стр.
345-348. - Регистар.
ISBN 978-86-86831-06-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 188393228
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24.
341.322.5(491.13)”1941/1945”(082)
343.819.5(=163.41)(497.13)”1941/1945”(082)
341.485(=411.16)(497.1)”1941/1945”(082)
725.945(497.11)(082)
ИСТРАЖИВАЊА и меморијализација геноцида
и ратних злочина : зборник радова / [уредник Јован
Мирковић]. - Београд : Музеј жртава геноцида, 2012
(Београд : Жиг). - 286 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Годишњак
Музеја жртава геноцида : тематски број)
Тираж 500. - Напомена уредника: стр. 7. - Напомене и
библиографске референце уз текст. - Библиографија уз
сваки рад.
ISBN 978-86-86831-10-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 192013068
25.
341.322.5
ЛОПИЧИЋ Јанчић, Јелена Ђ., 1972Ratni zločini protiv ranjenika, bolesnika i civilnog
stanovništva : teorija i praksa / Jelena Đ. Lopičić-Jančić. Beograd : Muzej žrtava genocida, 2012 (Beograd : Hadar). 155 str. ; 24 cm
Tiraž 250. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija: str. 148-154.
ISBN 978-86-86831-11-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 192459276

Наташа Симић

∣
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26.
341.4:341.33
341.322.5:343.2/.7
ЛОПИЧИЋ Јанчић, Јелена Ђ., 1972Status ranjenika i bolesnika u međunarodnom i
krivičnom pravu / Jelena Đ. Lopičić-Jančić. - Beograd : Muzej
žrtava genocida, 2012 (Beograd : Dosije studio). - 298 str. ; 24
cm
Tiraž 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija: str. 275-298.
ISBN 978-86-86831-09-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 188944908
27.
341.322.5(497.11)”1941”
94(497.11 Краљево)”1941”
КРЕЈАКОВИЋ, Силвија, 1971Идентитети жртава стрељаних у Краљеву октобра
1941. / Силвија Крејаковић. - Београд : Музеј жртава
геноцида, 2013 (Београд : Жиг). - 251 стр. : илустр. ; 25 cm
Ауторкина слика. - Прилози: стр. 103-235. - Стр. 245-247:
Рецензија / Љубодраг Димић. - Белешка о аутору:
стр. 249. - Напомене и библиографске референце уз
текст. - Библиографија: стр. 237-240. – Summary ;
Zusammenfassung. - Регистар.
ISBN 978-86-86831-12-5 (картон)
COBISS.SR-ID 199792652
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28.
94(497.11)”1914”(093.2)
341.322.5(497.11)”1914”(093.2)
341.485(=163.41)”1914”(093.2)
355.48(497.11)”1914”(093.2)
БОЈКОВИЋ, Слађана, 1963Извештаји о великом злочину : документи о аустроугарским злочинима уочи и после Церске битке / Слађана
Бојковић, Милоје Пршић. - Београд : Музеј жртава геноцида,
2014 (Горњи Милановац : Графопринт). - 128 стр. : илустр. ;
21 cm. - (Библиотека Сведочанства / [Музеј жртава геноцида,
Београд] ; књ. 2)
Тираж 200. - Стр. 5-7: Реч издавача / [Вељко Ђурић Мишина].
- Напомене и библиографске референце уз текст.
ISBN 978-86-86831-18-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 210146828
29.
94(497.11)”1914”(093.2)
341.322.5(497.11)”1914”(093.2)
341.485(=163.41)”1914”(093.2)
355.48(497.11)”1914”(093.2)
БОЈКОВИЋ, Слађана, 1963Извештаји о великом злочину. 2, Документи о аустроугарским зверствима уочи и после Колубарске битке / Слађана
Бојковић, Милоје Пршић, Радован Пилиповић. - Београд : Музеј
жртава геноцида, 2014 (Горњи Милановац : Графопринт). 157 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Сведочанства / [Музеј
жртава геноцида, Београд] ; књ. 3)
Тираж 200. - Стр. 5-8: Реч издавача / [Вељко Ђурић Мишина].
- Напомене и библиографске референце уз текст.
ISBN 978-86-86831-20-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 211653132
Наташа Симић
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30.
93/94
ГОДИШЊАК Музеја жртава геноцида / за издавача Вељко Ђурић Мишина. - 2014, св. 6. - Београд : Музеј
жртава геноцида, 2014. –244 стр.; 24 cm
Годишње. - Од 2005-2012. излазио као монографска
серија.- Наставља се као: Godišnjak za istraživanje genocida
= ISSN 2406-2901
ISSN 2406-2898 = Годишњак Музеја жртава геноцида
COBISS.SR-ID 215543820
31.
343.819.5(497.13)”1941/1945”
341.485(=163.41)(497.13)”1941/1945”
341.322.5(497.13)”1941/1945”
ЈОВАНОВИЋ, Александар С., 1931Бег из јасеновачког пакла / Александар С. Јовановић.
- Београд : Музеј жртава геноцида, 2014 (Горњи
Милановац : Графопринт). - 200 стр. : илустр. ; 22 cm.
- (Библиотека Сведочанства / [Музеј жртава геноцида,
Београд])
Тираж 339. - Стр. 5-6: Реч уредника / [Вељко Ђурић
Мишина]. - Напомене и библиографске референце уз
текст. - Библиографија: стр. 197-200.
ISBN 978-86-86831-14-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 206601740

Наташа Симић
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32.
94(497.113 Срем)”1941/1945”
341.485(=163.41)(497.13)”1941/1945”
766:32(497.113)”1939/1945”
ЊЕГОВАН, Драго, 1955Плакатирање геноцида : каталог немачких и хрва
тских нацистичко-усташких плаката и летака у Срему за
време Другог светског рата (1941-1945) / Драго Његован.
- 1. изд. - Београд : Музеј жртава геноцида, 2014 (Горњи
Милановац : Графопринт). - 209 стр. : илустр. у бојама ; 31
cm
Ауторова слика. - Тираж 300. - На прелим. стр. белешка о
аутору. - Напомене и библиографске референце уз текст.
- Библиографија: стр. 207-(210). - Књиге од истог аутора:
стр. (211-212).
ISBN 978-86-86831-13-2 (картон)
COBISS.SR-ID 212314124
33.
069.5:341.485(497.11)”1995/2015”
ЂУРИЋ Мишина, Вељко, 1953Прве две деценије Музеја жртава геноцида / [Вељко
Ђурић Мишина]. - Београд : Музеј жртава геноцида,
2015 (Горњи Милановац : Графопринт). - 64 стр. : илустр.
; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / Музеј жртава
геноцида)
Податак о аутору преузет из колофона. - На насл.
стр. место издавања и: Крагујевац. - Тираж 300. Библиографија: стр. 52.
ISBN 978-86-86831-24-8 (картон)
COBISS.SR-ID 217687308
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34.
069.5:341.485(497.11)”1995/2015”
ĐURIĆ Mišina, Veljko, 1953First two decades of the Museum of Genocide Victims
/ [Veljko Đurić Mišina] ; [translation Veljko Nikitović]. Belgrade : Museum of Genocide Victims, 2015 (Gornji
Milanovac : Grafoprint). - 64 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Special
edition)
Prevod dela: Прве две деценије Музеја жртава геноцида.
- Na nasl. str. mesto izdavanja: Kragujevac-Beograd, 2015. Tiraž 300. - Bibliografija: str. 52.
ISBN 978-86-86831-25-5 (karton)
COBISS.SR-ID 218506252
35.
341.485(=163.41)(497.13)”1941/1945”
341.322.5(497.13)”1941/1945”
821.163.41-94
КОСТУР, Никола, 1920-1994
Повратак из мртвих / Никола Костур. - Београд : Музеј
жртава геноцида, 2015 (Горњи Милановац : Графопринт).
- 134 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Сведочанства /
Музеј жртава геноцида, Београд ; књ. 3)
Ауторове слике. - Тираж 1.500. - Реч издавача: стр. 7-9. Стр. 13-17: Предговор / Станко Драгосављевић.
ISBN 978-86-86831-23-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 214256396

Наташа Симић
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36.
93/94
ГОДИШЊАК за истраживање геноцида / за
издаваче Вељко Ђурић Мишина, Славољуб Јовановић.
- 2015, св. 7. - Београд : Музеј жртава геноцида ;
Крагујевац : Спомен музеј “21. октобар”, 2015- (Горњи
Милановац : Графопринт). –218 стр.; 24 cm
Годишње. - Је наставак: Godišnjak Muzeja žrtava genocida
= ISSN 2406-2898
ISSN 2406-2901 = Годишњак за истраживање геноцида
COBISS.SR-ID 215545868
37.
75.04:94(100)”1939/1945” (083.824)
БЕЛЕЗИ великих злочина / [фотографије Борис
Субашић]. - Београд : Музеј жртава геноцида, 2016 (Горњи
Милановац : Графопринт). - 44 стр. : илустр. ; 21 cm. (Библиотека Каталози изложби)
Кор. насл. - Тираж 200. - Стр. 7-9: Предговор / Душан
Миловановић. - Стр. 11-16: Ка просветљењу и катарзи /
Душан Миловановић.
(Брош.)
COBISS.SR-ID 1542599145

Наташа Симић
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38.
93/94
ГОДИШЊАК за истраживање геноцида / за
издаваче Вељко Ђурић Мишина, Славољуб Јовановић.
- 2016, св. 8. - Београд : Музеј жртава геноцида ;
Крагујевац : Спомен музеј “21. октобар”, 2015- (Горњи
Милановац : Графопринт). –401 стр.; 24 cm
Годишње. - Је наставак: Godišnjak Muzeja žrtava genocida
= ISSN 2406-2898
ISSN 2406-2901 = Годишњак за истраживање геноцида
COBISS.SR-ID 215545868
39.
341.322.5(497.11)”1941/1945”(083.89)
316.75(497.11)”20”
94(497.11 Смедеревски крај)”1941/1945”
ДЕВИЋ, Немања, 1989Смедеревски крај у Другом светском рату : жртве рата
/ Немања Девић. - Београд : Музеј жртава геноцида, 2016
(Горњи Милановац : Графопринт). - 571 стр. : табеле ; 25
cm
Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. 569. - Напомене и
библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр.
559-568.
ISBN 978-86-86831-26-2 (картон)
COBISS.SR-ID 222569484
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40.
341.322(=163.41)(497.6)”1992/1995”(083.81)
355.1-058.65(=163.41)(497.6)”1992/1995”(083.81)
КЊИГА мртвих Срба Сребреница 19921995. - Београд : Музеј жртава геноцида, 2016 (Горњи
Милановац : Графопринт). - 100 стр. ; 21 cm
Тираж 500.
(Брош.)
COBISS.SR-ID 1542585833
41.
271.222(497.11)-9(497.13)”1941/1945”
341.485(=411.16)(497.13)”1941/1945”
ПИЛИПОВИЋ, Радован, 1979Ореоли и сенке : (расправе из историје Српске
Православне Цркве у Независној Држави Хрватској
1941-1945. године) / Радован Пилиповић ; [фотографије
Милутин Мраовић - Локић ... и др.]. - Београд : Музеј
жртава геноцида, 2016 (Београд : Барипринт). - 207 стр. :
илустр. ; 31 cm
Ауторова слика. - Тираж 500. - Стр. 203-205: Белешка о
аутору / И. М. - Напомене и библиографске референце уз
текст. - Summary: Alojzije Stepinac and Christian experience
of history.
ISBN 978-86-86831-30-9 (картон)
COBISS.SR-ID 224930572
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Наташа Симић

∣

42.
94(497.11 Бежанија)”19”(093.2)
908(497.11 Бежанија)”19”(093.2)
341.322.5(497.11)”19”(093.2)
ФАБИЈАНЕЦ, Фрањо, 1946Жртве села Бежаније у светским ратовима / Фрањо
Фабијанец. - Београд : Музеј жртава геноцида, 2016
(Горњи Милановац : Графопринт). - 106 стр. : илустр. ; 24
cm
Тираж 300. - Библиографија: стр. 75.
ISBN 978-86-86831-29-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 226573580
43.
341.322.5(497.115)”1941/1944”
341.485(=163.41)(497.115)”1941/1944”
94(497.115)”1941/1944”
АНТОНИЈЕВИЋ, Ненад, 1969Kосовo и Mетохијa : 1941-1945. годинa : ратни злочини
/ Ненад Антонијевић. - Београд : Музеј жртава геноцида,
2017 (Горњи Милановац : Графопринт). - 628 стр. :
илустр. ; 25 cm. - (Библиотека Докторске дисертације /
[Музеј жртава геноцида, Београд])
Књига је ауторова докторска дисертација одбрањена
2016. године на Филозофском факултету у Београду. Тираж 300. - Предговор: стр. 9-22. - Биографија аутора:
стр. 627-628. - Прилози: стр. 575-615. - Напомене и
библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр.
555-572.
ISBN 978-86-86831-40-8 (картон)
COBISS.SR-ID 247757068
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44.
93/94
ГОДИШЊАК за истраживање геноцида / за
издаваче Вељко Ђурић Мишина, Славољуб Јовановић.
- 2017, св. 9. - Београд : Музеј жртава геноцида ;
Крагујевац : Спомен музеј “21. октобар”, 2015- (Горњи
Милановац : Графопринт). –337 стр.; 24 cm
Годишње. - Је наставак: Godišnjak Muzeja žrtava genocida
= ISSN 2406-2898
ISSN 2406-2901 = Годишњак за истраживање геноцида
COBISS.SR-ID 215545868
45.
343.819(497.5)”1992”(093.3)
323.12(=163.41)(497.1)”19”(093.3)
821.163.41-94
341.322.5(=163.41)(497.15)”1941/1945”
ЗУРОВАЦ, Слободан, 1954Црна Лора / Слободан Зуровац. - 1. изд. - Београд :
Музеј жртава геноцида, 2017 (Београд : Невен). - 238 стр. :
фотогр. ; 21 cm
Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз
текст. - Библиографија: стр. 234-241.
ISBN 978-86-86831-42-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 245550348

Наташа Симић
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46.
341.322.5(=163.41)(497.5)”19”
341.485(=163.41)(497.5)”19”
908(497.5 Стрмен)
908(497.5 Црквени Бок)
908(497.5 Ивањски Бок)
КЉАИЋ-Вејновић, Маја, 1971У раљама геноцида: страдања становништва Стрмена,
Црквеног Бока и Ивањског Бока у ХХ виjеку / Маја Кљаић
Вејновић, Никола Д. Турајлић. - Београд : Музеј жртава
геноцида, 2017 (Горњи Милановац : Графопринт). - 268
стр. : илустр. ; 25 cm
Слике аутора. - На оба спојна листа геогр. карте. - Тираж
500. - Реч издавача: стр. 7-8. - О ауторима: стр. 265-266.
- Напомене и библиографске референце уз текст. Библиографија: стр. 262-264.
ISBN 978-86-86831-37-8 (картон)
COBISS.SR-ID 231287820
47.
32:929 Недић М.(082)
323(497.1)”1941/1944”(082)
94(497.11)”1941/1944”(082)
ОКРУГЛИ сто 'Генерал Милан Недић и домаћа
управа у Србији 1941-1944. године-научни погледи'
(2017 ; Београд)
Генерал Милан Недић и домаћа управа у Србији 19411944. године : научни погледи. - Београд : Музеј жртава
геноцида, 2017 (Горњи Милановац : Графопринт). - 191
стр. ; 24 cm.

Наташа Симић

∣
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Тираж 250. - Стр. 7-10: Говор са отварања округлог стола
/ Вељко Ђурић Мишина. - Напомене и библиографске
референце уз текст. - Библиографија уз већину радова. Summaries.
ISBN 978-86-86831-38-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 231695372
48.
341.322.5(497.11)”1941/1944”(083.89)
341.322.5(497.11)”1944/1953”(083.89)
94(497.11 Ваљево)”1941/1953”
БЕЛИЋ, Милорад, 1954Жртве Другог светског рата из Ваљевске општине :
припадници поражених формација, стрељани, нестали /
Милорад Белић. - Београд : Музеј жртава геноцида, 2018
(Ваљево : Топаловић). - 155 стр. : илустр. ; 24 cm
Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. 153. - Напомене и
библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр.
147-151.
ISBN 978-86-86831-46-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 268099084
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49.
93/94
ГОДИШЊАК за истраживање геноцида / за
издаваче Вељко Ђурић Мишина, Маријана Станковић.
- 2018, св. 10. - Београд : Музеј жртава геноцида ;
Крагујевац : Спомен музеј “21. октобар”, 2015- (Горњи
Милановац : Графопринт). –218 стр.; 24 cm
Годишње. - Је наставак: Godišnjak Muzeja žrtava genocida
= ISSN 2406-2898
ISSN 2406-2901 = Годишњак за истраживање геноцида
COBISS.SR-ID 215545868
50.
94(497.11 Ужички крај)”1944”(093.2)
341.322.5(497.11)”1944”(093.2)
КРАСИЋ, Богић Ђ., 1949Ужички округ 1944. године / Богић Ђ. Красић.
- Београд : Музеј жртава геноцида, 2018 (Горњи
Милановац : Графопринт). - 535 стр. : илустр. ; 24 cm
Кор. ств. насл: Ужички крај 1944. године. - Тираж 300.
- Стр. 533-534: Рецензија / Бојан Б. Димитријевић. Биографија аутора: стр. 535. - Напомене и библиографске
референце уз текст. - Библиографија: стр. 531-532.
ISBN 978-86-86831-41-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 260466956

Наташа Симић
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51.
329.18”(100)1938/1941(095.2)
323.285(497.1)”1938/19410”(093.2)
323(497.1)”1938/1941”(093.2)
МИЛИЋЕВИЋ, Владета Н., 1898-1969(?)
Ustaša : hrvatska revolucionarna organizacija / Владета
Н. Милићевић. - Београд : Музеј жртава геноцида, 2018
(Горњи Милановац : Графопринт). - 135 стр. : илустр. ; 21
cm. - (Библиотека Сведочанства ; књ. 4)
Тираж 250. - Стр. 5-8: Владета Н. Милићевић-кратак
животопис / Вељко Ђурић Мишина. - Стр. 9-15: Спрега
и повезаност хрватских усташа, бугарске ВМРО и
Римокатоличке цркве тридесетих година ХХ века према
безбедоносним изворима Краљевине Југославије /
Радован М. Пилиповић. - Стр. 17-24: Предговор / Вељко
Ђурић Мишина. - Напомене и библиографске референце
уз текст.
ISBN 978-86-86831-44-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 265188108
52.
94(4-12)”1914/1918”
341.485(=163.41)(497.13)”1941/1945”
94(497.1)”1939/1945”
821.163.41-94
ТУБИЋ, Никола, 1896-1991
Записи шидског писара у вихоровима два светска
рата / Никола Тубић ; (приредила Слободанка-Данка
Којадиновић). - Београд : Музеј жртава геноцида, 2018
(Горњи Милановац : Графопринт). - 121 стр. : илустр. ; 21
cm. - (Библиотека Сведочанства ; књ. 5)
133

∣

Библиографија издања Музеја жртава геноцида у којима је Музеј издавач

Тираж 250. - Стр. 5-7: Реч уредника / Ненад Антонијевић.
- Реч приређивача: стр. 9-19. - На корицама белешка о
аутору. - Напомене и библиографске референце уз текст.
ISBN 978-86-86831-47-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 269968140
53.
93/94
ГОДИШЊАК за истраживање геноцида / за
издаваче Вељко Ђурић Мишина, Маријана Станковић.
- 2019, св. 11/1. - Београд : Музеј жртава геноцида ;
Крагујевац : Спомен музеј “21. октобар”, 2015- (Горњи
Милановац : Графопринт). –218 стр.; 24 cm
Годишње. - Је наставак: Godišnjak Muzeja žrtava genocida
= ISSN 2406-2898
ISSN 2406-2901 = Годишњак за истраживање геноцида
COBISS.SR-ID 215545868

Наташа Симић
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54.
93/94
ГОДИШЊАК за истраживање геноцида / за
издаваче Вељко Ђурић Мишина, Маријана Станковић.
- 2019, св. 11/2. - Београд : Музеј жртава геноцида ;
Крагујевац : Спомен музеј “21. октобар”, 2015- (Горњи
Милановац : Графопринт). –218 стр.; 24 cm
Годишње. - Је наставак: Godišnjak Muzeja žrtava genocida
= ISSN 2406-2898
ISSN 2406-2901 = Годишњак за истраживање геноцида
COBISS.SR-ID 215545868
55.
343.819.5(497.13+497.15)”1941/1945”
341.322.5(497.13+497.15)”1941/1945”
341.485(=163.41)(497.13+497.15)”1941/1945”
94(497.1)”1941/1945”
НИКОДИЈЕВИЋ, Душан, 1968Јасеновац између броја и жртве : прилог проучавању
броја жртава у систему концентрационог логора
Јасеновац / Душан Никодијевић. - Београд : Музеј жртава
геноцида, 2019 (Горњи Милановац : Графопринт). - 215
стр. : илустр. ; 24 cm
Тираж 250. - Стр. 5-10: Предговор главног и одговорног
уредника / [Вељко Ђурић Мишина]. - О аутору: стр.
213. - Напомене и библиографске референце уз текст. Библиографија: стр. 202-203. - Регистар имена.
ISBN 978-86-86831-54-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 279872780
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56.
343.819.5(497.13+497.15)”1941/1945”(082)
341.485(497.13+497.15)”1941/1945”(082)
НОВОМУЧЕНИЦИ : полиперспектива I : зборник
радова / уредио Јован (Ћулибрк) ; New Martyrs :
polyperspective I : collected Papers / edited by Jovan
(Ćulibrk). - Београд : Музеј жртава геноцида = Museum of
genocide victims, 2019 (Врњци : Интерклима-графика). 106 стр. : илустр. ; 24 cm
Текстови на срп., рус. и енгл. језику. - Тираж 200. - Стр.
1-2: Предговор / Јован (Ћулибрк). - Резимеи на више
језика. - Регистар.
ISBN 978-86-86831-48-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 274129932

Наташа Симић
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57.
93/94
ГОДИШЊАК за истраживање геноцида / за
издаваче Вељко Ђурић Мишина, Маријана Станковић.
- 2020, св. 12/1. - Београд : Музеј жртава геноцида ;
Крагујевац : Спомен музеј “21. октобар”, 2015- (Горњи
Милановац : Графопринт). –218 стр.; 24 cm
Годишње. - Је наставак: Godišnjak Muzeja žrtava genocida
= ISSN 2406-2898
ISSN 2406-2901 = Годишњак за истраживање геноцида
COBISS.SR-ID 215545868
58.
93/94
ГОДИШЊАК за истраживање геноцида / за
издаваче Вељко Ђурић Мишина, Маријана Станковић.
- 2020, св. 12/2. - Београд : Музеј жртава геноцида ;
Крагујевац : Спомен музеј “21. октобар”, 2015- (Горњи
Милановац : Графопринт). –218 стр.; 24 cm
Годишње. - Је наставак: Godišnjak Muzeja žrtava genocida
= ISSN 2406-2898
ISSN 2406-2901 = Годишњак за истраживање геноцида
COBISS.SR-ID 215545868

Наташа Симић
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59.
341.322.5(497.11)”1941”
341.322.5(497.11)”1941”(083.81)
94(497.11 Краљево)”1941”
КРЕЈАКОВИЋ, Силвија, 1971Идентитети жртава стрељаних у Краљеву октобра
1941. / Силвија Крејаковић. - 2. изд. - Београд : Музеј
жртава геноцида, 2020 (Горњи Милановац : Графопринт).
- 296 стр. : илустр. ; 24 cm
Тираж 200. - Стр. 5-7: Реч уредника / Вељко Ђурић
Мишина. - Стр. 288-290: Рецензија / Љубодраг Димић. Белешка о ауторки: стр. 281. - Напомене и библиографске
референце уз текст. - Библиографија: стр. 277-280 и
282-284. - Summary ; Zusammenfassung. - Регистар.
ISBN 978-86-86831-65-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 28351753
60.
355.1-053.18(497.11)”1912/1913”(083.81)
94(497.11)”1912/1913”
355.48(497.11)”1912/1913”
МИЛИЋЕВИЋ, Милић, 1964Губици официра Краљевине Србије у ратовима 19121913. године / Милић Ј. Милићевић. - Београд : Музеј
жртава геноцида, 2020 (Горњи Милановац : Графопринт).
- 71 стр. : фотогр. ; 21 cm
Тираж 200. - Стр. 5-7: Реч уредника / Вељко Ђурић
Мишина. - Биографија: стр. 65-66. - Напомене и
библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр.
66-68.
ISBN 978-86-86831-64-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 28450825
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61.
013(=214.58)(497.1)”1945/2019”
341.322.5(=214.58)(497.1)”1941/1945”
94(497.1)”1941/1945”
МИЛОШЕВИЋ, Драган, 1966Библиографија радова о страдању Рома у Другом
светском рату на територији Југославије / Драган
Милошевић = Bibliography of Works About the Suffering
of the Roma Population During the Second World War on
the Territory of the Former Yugoslavia / Dragan Milošević
= I bibliografia e tekstunengo tar i jašin/samudaripen e
Romengo an dujto lumiako maripe pi teritoria e Jugoslaviaki.
- Београд = Belgrade : Музеј жртава геноцида = Musem of
Genocide Victims, 2020 (Горњи Милановац : Графопринт =
Gornji Milanovac : Grafoprint). - 100 стр. : илустр. ; 24 cm
Насл. на прелим стр.: Библиографија радова о страдању
Рома у Другом светском рату на територији претходне
Југославије. - Тираж 100. - Регистри.
ISBN 978-86-86831-61-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 21433865
62.
341.322.5(497.111)”1944”(093.2)
94(497.1)”1939/1945”(093.2)
94(497.11 Београд)”1944”(093.2)
ПАУНОВИЋ, Тијана, 1979Жртве англоамеричких бомбардовања Београда 1944.
године : матичне књиге умрлих београдских православних
и римокатоличких цркава и муслиманске џамије као извор
за истраживање жртава англоамеричког бомбардовања
1944. године / Тијана Пауновић. - Београд : Музеј жртава
геноцида, 2020 (Горњи Милановац : Графопринт). - 194
стр. : илустр. ; 30 cm
Тираж 200. - Стр. 5-6: Предговор издавача / Вељко Ђурић
Мишина. - Напомене и библиографске референце уз
текст. - Библиографија: стр. 16-17.
ISBN 978-86-86831-50-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 25308169
Наташа Симић

∣
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63.
341.322.5(497.11)”19”(093.2)
94(497.11)”19”(093.2)
ФАБИЈАНЕЦ, Фрањо, 1946Ратне жртве насеља општине Сурчин у 20. веку /
Фрањо Фабијанец. - Београд : Музеј жртава геноцида,
2020 (Горњи Милановац : Графопринт). - 209 стр. :
илустр. ; 24 cm
Тираж 300. - Стр. 5-6: Слово уредника / [Вељко Ђурић
Мишина]. - Биографија: стр. 207.
ISBN 978-86-86831-56-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 283901964
64.
343.819.5(497.11)”1941/1944”
341.322.5(497.1)”1941/1944”
94:341.485(=411.16)(497.11)”1941/1944”
ЦВЕТКОВИЋ, Драган, 1969Од Топовских шупа до Сајмишта :
квантитативна анализа холокауста у окупираној
Србији / Драган Цветковић. - Београд : Музеј
жртава геноцида, 2020 (Београд : Републички завод
за статистику). - 208 стр. : илустр. ; 24 cm
Тираж 100. - Напомене уз текст. - Библиографија:
стр. 186-193. - Summary: From “Topovske šupe”
Concentration Camp to “Sajmište” Concentration
Camp ; Zusammenfassung: Vom KZ Toposvke šupe
(Kanonen-Schuppen) bis zum KZ “Sajmište” / “Semlin
Judenlager”.
ISBN 978-86-86831-60-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 20823817
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65.
94(497.11 Крагујевац)”1941”
341.322.5(497.11)”1941”
355.1-058.65(497.11)”1941”(083.81)
БРКИЋ, Станиша, 1950-2013
Име и број : Крагујевачка трагедија 1941 / Станиша
Бркић. - Београд : Музеј жртава геноцида, 2021 (Београд :
Intra Net Centar). - 311 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Sine
ira et studio = Без гнева и пристрасности)
Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз
текст. - Библиографија: стр. 299-301. - Summary.
ISBN 978-86-86831-72-9
COBISS.SR-ID 46443273
66.
93/94
ГОДИШЊАК за истраживање геноцида / за
издаваче Вељко Ђурић Мишина, Маријана Станковић.
- 2021, св. 13/1. - Београд : Музеј жртава геноцида ;
Крагујевац : Спомен музеј “21. октобар”, 2015- (Горњи
Милановац : Графопринт). –218 стр.; 24 cm
Годишње. - Је наставак: Godišnjak Muzeja žrtava genocida
= ISSN 2406-2898
ISSN 2406-2901 = Годишњак за истраживање геноцида
COBISS.SR-ID 215545868

Наташа Симић

∣
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67.
069.5:341.485(497.11)”1995/2020”
ЂУРИЋ Мишина, Вељко, 1953Четврт века Музеја жртава геноцида / [Вељко Ђурић
Мишина]. - Београд : Музеј жртава геноцида, 2021 (Горњи
Милановац : Графопринт). - 179 стр. : илустр. ; 24 cm. (Библиотека Посебна издања / Музеј жртава геноцида)
Податак о аутору преузет са стр. 5. - На насл. стр. назив
места издавања и: Крагујевац. - Тираж 200.
ISBN 978-86-86831-66-8 (картон)
COBISS.SR-ID 34834185
68.
341.322.5(497.11)”1941”
341.322.5(497.11)”1941”(083.81)
КРЕЈАКОВИЋ, Силвија, 1971Идентитети жртава стрељаних у Краљеву октобра
1941. / Силвија Крејаковић. - Београд : Музеј жртава
геноцида, 2021 (Београд : Intra Net Centar). - 377 стр. :
илустр. ; 24 cm. - (Едиција Sine ira et studio = Без гнева и
пристрасности)
Тираж 500. - Стр. 373-375: Рецензија / Љубодраг Димић. Белешка о ауторки: стр. 377. - Напомене и библиографске
референце уз текст. - Библиографија: стр. 359-364. Summary ; Zusammenfassung. - Регистар.
ISBN 978-86-86831-71-2
COBISS.SR-ID 45201417
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69.
341.322.5(430:492)”1915/1919”(093.81)
343.819.5(430:492)”1915/1919”
341.322.5(430:492)”1915/1919”
316.75(497.11)”20”
94(4)”1914/1918”
ЛУКИЋ, Ненад, 1971Срби заробљеници у немачким логорима 1915-1919.
године : попис умрлих / Ненад Лукић, Милан Тлачинац.
- Београд : Музеј жртава геноцида, 2021 (Горњи
Милановац : Графопринт). - 79 стр. : илустр. ; 24 cm + 1
електронски оптички диск (CD-ROM); 12 cm
Кор. ств. насл.: Срби у немачким логорима 1915-1919.
године. - Тираж 200. - Стр. 5: Слово уредника / [Вељко
Ђурић Мишина]. - Напомене и библиографске референце
уз текст. - Библиографија. стр. 73-75.
ISBN 978-86-86831-68-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 36973065
70.
343.819.5(497.13)”1941/1945”
341.322.5(497.13)”1941/1945”
НИКОДИЈЕВИЋ, Душан, 1968Јасеновац између броја и жртве : прилог проучавању
броја жртава у систему концентрационог логора
Јасеновац / Душан Никодијевић. - 2. изд. - Београд : Музеј
жртава геноцида, 2021 (Београд : Intra Net Centar). - 215
стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Sine ira et studio = Без
гнева и пристрасности)
Тираж 500. - Стр. 1-3: (Не)пребројане жртве Јасеновца /
Предраг Ј. Марковић. - О аутору: стр. 231. - Напомене и
библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр.
217-219. - Summary. - Регистар.
ISBN 978-86-86831-74-3
COBISS.SR-ID 50544137
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71.
343.819.5(497.13+497.15)”1941/1945”(082)
341.485(497.13+497.15)”1941/1945”(082)
316.75(4-12)”19/20”(082)
НОВОМУЧЕНИЦИ : полиперспектива V : зборник
радова / уредили Јован (Ћулибрк), Стефан Радојковић ;
New Martyrs : polyperspective V : collected Papers / edited
by Jovan (Ćulibrk), Stefan Radojković. - Београд : Музеј
жртава геноцида = Museum of genocide victims, 2021
(Врњци : Интерклима-графика). - 194 стр. : илустр. ; 24 cm
Текстови на срп., рус. и енгл. језику. - Тираж 400. - Стр.
7-13: Предговор / Јован (Ћулибрк). - Резимеи на више
језика. - Регистар.
ISBN 978-86-86831-70-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 35158793
72.
343.819.5(497.13+497.15)”1941/1944”
341.322.5(497.13+497.15)”1941/1944”(093.2)
РИСТАНОВИЋ, Раде, 1983Логор на Сајмишту : сведочења двојице заточеника /
Раде Ристановић. - Београд : Музеј жртава геноцида, 2021
(Горњи Милановац : Графопринт). - 201 стр. : илустр. ; 21
cm. - (Библиотека Сведочанства / Музеј жртава геноцида ;
књ. 6)
Текст ћир. и лат. - Тираж 150. - Стр. 5-8: Реч уредника /
[Вељко Ђурић Мишина]. - На корицама белешка о аутору.
- Напомене и библиографске референце уз текст. Библиографија: стр. 53-56.
ISBN 978-86-86831-78-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 38231049
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73.
027.54(497.11):355.4”1941”(083.824)
355.4(497.11):069.9”1941”(083.824)
РИСТИЋ, Дејан, 1972Сећања из пепела : Народна библиотека Србије : 19412021. : Народна библиотека Србије од 7. до 28. септембра
2021. године / [аутор изложбе и каталога Дејан Ристић]
; [превод Татјана Домазет] = Memories from the ashes :
National Library of Serbia : 1941-2021 : National Library of
Serbia, September 7th till 28th 2021 / [author Dejan Ristić]
; [translation Tatjana Domazet]. - Београд=Belgrade :
Музеј жртава геноцида =Genocide victimsʼ museum, 2021
(Београд : Intra Net centar). - 42 стр. : илустр. ; 20 x 20 cm
Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 300. Стр. 36-42: Осамдесет година од спаљивања Народне
библиотеке у Београду / Владимир Пиштало = Eighty
years since the burning of the National Library of Serbia in
Belgrade / Vladimir Pištalo.
ISBN 978-86-86831-73-6
COBISS.SR-ID 49399049

Наташа Симић
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74.
343.819.5(497.11)”1941/1944”
94:341.485(=411.16)(497.11)”1941/1944”
ЦВЕТКОВИЋ, Драган, 1969Од Топовских шупа до Сајмишта : квантитативна
анализа холокауста у окупираној Србији / Драган
Цветковић. - 2. изд. - Београд : Музеј жртава геноцида
= Genocide victims’ museum, 2021 (Београд : Intra Net
Centar). - 288 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Sine ira et
studio = Без гнева и пристрасности)
Тираж 300. - Напомене и библиографске референце
уз текст. - Библиографија: стр. 257-265. - Summary:
From “Topovske šupe” Concentration Camp to “Sajmište”
Concentration Camp ; Zusammenfassung: Vom KZ Toposvke
šupe (Kanonen-Schuppen) bis zum KZ “Sajmište” / “Semlin
Judenlager”.
ISBN 978-86-8683-175-0
COBISS.SR-ID 55098121
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75.
314.151.3-054.7(=411.16)(497.1:569.4)"1948/1952"(093.2)
94(=411.16)(497.1)"1948/1952"(093.2)
РАДОВАНОВИЋ, Милан, 1986Исељавање Јевреја из Југославије у Израел : (1948–
1952) / Милан Радовановић. - Београд : Музеј жртава
геноцида = Genocide victims’ museum, 2022 (Београд :
Intra Net Centar). - 421 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Sine
ira et studio = Без гнева и пристрасности ; књ. 5)
"Основу ове монографије чини текст дисертације са
темом 'Исељавање Јевреја из Југославије у Израел (19481952)', одбрањене на Филозофском фак. Универзитета у
Београду, у септембру 2015. године.--> стр. 15. - Тираж
250. - О аутору: стр. 381-382. - Напомене и библиографске
референце уз текст. - Библиографија: стр. 383-421.
ISBN 978-86-8683-176-7
COBISS.SR-ID 61328649

Наташа Симић
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76.
013:[069.5:341.485(497.11)"1992/2022"
016:341.485
СИМИЋ, Наташа, 1972Библиографија издања Музеја жртава геноцида : (19922022) / Наташа Симић = Bibliography of the editions
of the Genocide Victims’ Museum : (1992-2022) / Nataša
Simić ; [превод Оливера Ристић]. - Београд : Музеј жртава
геноцида, 2022 (Београд : Intra.net centar). - 261 стр. :
илустр. ; 24 cm. - (Едиција Varia / [Музеј жртава геноцида] ;
књ. 1)
Део текста упоредо на срп и енгл. језику. - Тираж 250. Стр. 37-39: Сведочанство једног времена / Ирена Зечевић
= Стр. 75-77: A testimony of a particular period of time /
Irena Zečević. - Стр. 43-47: Рецензија / Татјана БрзуловићСтанисављевић = Стр. 78-82: Bibliography of the editions
of Genocide Victims’ Museum (1992-2022) / Tatjana
Brzulović-Stanisavljević. - О аутору: стр. 261. - Напомене и
библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр.
29-34. - Регистри.
ISBN 978-86-86831-77-4
COBISS.SR-ID 63376905
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Антонијевић, Ненад, 1969- (аутор) 6, 16, 17
Антонијевић, Ненад, 1969- (аутор додатног текста) 43
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Б
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Субашић, Борис (фотограф) 37

Наташа Симић
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Т
Тадић, Лука, 1980- (аутор) 17
Тлачинац, Милан, 1964- (аутор) 69
Тубић, Никола, 1896-1991 (аутор) 52
Турајлић, Никола Д., 1954- (аутор)
46

Ћ
Ћулибрк, Јован, 1965- (аутор додатног текста, уредник) 56, 71
Ћулибрк, Невен, 1965- види Ћулибрк, Јован, 1965Ф
Фабијанец, Фрањо, 1946- (аутор) 42, 63
Ц
Цветковић, Драган, 1969- (аутор) 64, 74
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РЕГИСТАР НАСЛОВА
А
Албански злочини над Србима на Косову и Метохији за
време Другог светског рата 6
Албански злочини над Србима на Косову и Метохији у
Другом светском рату 16
Б
Бег из јасеновачког пакла 31
Белези великих злочина 37
Библиографија издања Музеја жртава геноцида (19922022) 76
Bibliography of Works About the Suffering of the Roma
Population During the Second World War on the Territory of
the Former Yugoslavia 61
Библиографија радова о страдању Рома у Другом светском
рату на територији Југославије 61
Били су само деца 7, 8, 22
Г
Генерал Милан Недић и домаћа управа у Србији 1941-1944.
године 47
Геноцид на Кордуну и околици 3
Геноцид над српским народом среза Перушић (Лика) 5
Годишњак за истраживање геноцида36, 38, 44, 49, 53, 54,
57, 58, 66
Годишњак Музеја жртава геноцида 30
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“Губим невино свој живот због неваљали и проклети људи” 21
Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912-1913.
Године 60
Д
Демографски губици Србије проузроковани ратовима у XX
веку 9
Драгоје Лукић - родитељ покошеног нараштаја 15
Е
Erano solo bambini : Jasenovac tomba di 19.432 bambine e bambini
: catalogo della mostra = “They Were Only Children” : Jasenovac
crypt of 19.432 girls and boys : catalogue of exibition / (autori
Dragoje Lukić, Jovan Mirković 12
Ж
Жртве англоамеричких бомбардовања Београда
Године 62
Жртве Другог светског рата из Ваљевске општине 48
Жртве села Бежаније у светским ратовима 42

1944.

З
Записи шидског писара у вихоровима два светска рата 52
Zbornik o radu Državne komisije za ratne zločine i zločine
genocida. Knj. 1 1
Zbornik o radu Državne komisije za ratne zločine i zločine
genocida. Knj. 2 2

Наташа Симић
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И
I bibliografia e tekstunengo tar i jašin/samudaripen e Romengo an
dujto lumiako maripe pi teritoria e Jugoslaviaki 61
Идентитети жртава стрељаних у Краљеву октобра 1941. 27, 59, 68
Извештаји о великом злочину 28
Извештаји о великом злочину. 2, Документи о аустроугарским
зверствима уочи и после Колубарске битке 29
Израелско-српска научна размена у проучавању холокауста 14
“I’m Losing my Life Because of Wicked and Cursed People” 21
Име и број 65
Исељавање Јевреја из Југославије у Израел 1948-1952. године 75
Israeli-Serbian Academic Excange in Holocaust Research 14
Истраживања и меморијализација геноцида и ратних злочина 24
Ј
Јадовно. Књ. 1, Комплекс усташких логора 1941. 11
Јадовно. Књ. 2, Зборник докумената 10
Jasenovac 4
Јасеновац између броја и жртве 55, 70
К
Књига мртвих Срба Сребреница 1992-1995
Kосовo и Mетохијa 43
Л
Логор на Сајмишту 72
М
Мађарски ратни злочини 1941-194520
Memories from the ashes 73
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40

Н
Немачки ратни злочини 1941-1945.
Новомученици 56, 71

18

О
Од Топовских шупа до Сајмишта
Ореоли и сенке 41

64, 74

П
Плакатирање геноцида 32
Повратак из мртвих 35
Прве две деценије Музеја жртава геноцида 33
Прилози истраживању злочина геноцида и ратних злочина 19
Р
Ратне жртве насеља општине Сурчин у 20. Веку 63
Ratni zločini protiv ranjenika, bolesnika i civilnog stanovništva 25
С
Сабирни усташки логор у Славонској Пожеги 1941. године 13
Сећања из пепела 73
Смедеревски крај у Другом светском рату 39
Срби заробљеници у немачким логорима 1915-1919. Године 69
Status ranjenika i bolesnika u međunarodnom i krivičnom pravu 26
Страдање Јевреја у окупираном Београду 1941-1944 23
Страдање Срба под окупацијом на Косову и Метохији 17
Sufferings of the Serbs under occupation in Kosovo and the Metohija 17

Наташа Симић

∣
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Т
The Bibliography of the Editions of the Genocide Victims’
Museum (1992-2022) 76
They Were Only Children 8, 22
У
У раљама геноцида: страдања становништва Стрмена,
Црквеног Бока и Ивањског Бока у ХХ виjеку 46
Ужички округ 1944. године 50
Ustaša51
Ф
First two decades of the Museum of Genocide Victims / (Veljko
Đurić Mišina) 34
Ц
Црна Лора

45

Ч
Четврт века Музеја жртава геноцида 67
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Б
Балкански ратови 1912-1913 – Србија 60
Бања Лука - Историја - 1941-1945 - Историјска грађа 42
Београд - Историја - 1944 - Историјска грађа 52
В
Ваљево - 1941-1953 48
Ватикан - Прозелитизам
- НДХ види Ватикан
- Независна Држава Хрватска - 1941-19454
Велики рат 1914-1918 види Први светски рат 1914-1918
Велики рат 1914-1918 види Ратни злочини
Војни судови - Пресуде - Југославија - 1946-1950 18, 20

Наташа Симић

∣
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Г
Геноцид
- Зборници 2
- НДХ види Геноцид
- Независна Држава Хрватска - 1941-1945 4
- Срби - Хрватска - 20в 46
Д
Други светски рат 1939-1945 - Југославија
- Историјска грађа 62
- У успоменама 52
- Политичка пропаганда – Срем 32
- Ужички крај - 1944 - Историјска грађа 50

Ж
Жртве комунизма - Ваљевски крај - 1944-1953 – Спискови
48
Жртве рата
- Бежанија - 20в - Историјска грађа 42
- Београд - 1944 - Историјска грађа 62
- Ваљевски крај - 1941-1944 – Спискови 48
- Деца
- Независна држава Хрватска - 1941-1945 15
- Независна Држава Хрватска - 1941-1945 Изложбени каталози 7, 8, 22
- Други светски рат 1939-1945 - Ужички крај - 1944 Историјска грађа 50
- Јасеновац (концентрациони логор) - 1941-1945 55
- Југославија - 1941-1945 - Изложбени каталози 21
- Крагујевац - 1941 - Пописи 65
- Краљево - 1941
- Пописи 66
- Спискови 59
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- Међународна заштита 26
- НДХ види Жртве рата
- Независна држава Хрватска - 1941-1945 40, 70
- Зборници 24
- Официри - Србија - 1912-1913 - Спискови 60
- Роми - Југославија - 1941-1945 – Библиографије 61
- Смедеревски крај - 1941-1945 - Спискови 39
- Срби
- Немачка - 1915-1919 – Спискови 69
- Холандија - 1915-1919 - Спискови 69
- Хрватска - 20в 46
- Србија
- 1941-1944 64
- 20в 9
- Сребреница - 1992-1995 – Пописи 40
- Старо сајмиште (концентрациони логор) - 1941-1944 72
- Сурчин (општина) - 20в - Историјска грађа 63
Жртве фашизма - 1941 27
- Краљево 59, 68
- НДХ види Жртве фашизма
- Независна Држава Хрватска - 1941-1945 - Зборници 19
И
Ивањски Бок - 20в

46

Ј
Јасеновац (концентрациони логор) 55
- 1941-1945 70
- Зборници 24
- Зборници 56, 71
- Независна Држава Хрватска - 1941-1945 4, 31
- Изложбени каталози 7, 22
Јасеновац. Концентрациони логор - НДХ види Јасеновац
(концентрациони логор)
Наташа Симић

∣
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Јасеновац. Концентрациони логор види Јасеновац
(концентрациони логор)
Јасеновац. Концентрациони логори види Јасеновац
(концентрациони логор)
Јевреји
- Београд - 1941-1944 23
- Геноцид - Београд - 1941-1944 23
- Југославија
Јеврејско питање 23
Југоисточна Европа - Култура сећања - 20в-21в –
Зборници 71
Југославија
- Историја - 1941-1945 – Библиографије 61
- Политичке прилике
- 1938-1941 - Историјска грађа 51
- 1941-1944 – Зборници 47
Југославија. Државна комисија за утврђивање злочина
окупатора и њихових помагача - Документи 6
К
клерикални фашизам - Усташе - НДХ види
Клерофашизам
Клерофашизам - Усташе - Независна Држава Хрватска 1941-1945 4
Концентрациони логор Земун види Старо сајмиште
(концентрациони логор) (Београд)
Концентрациони логори
- НДХ - 1941 види Концентрациони логори
- Независна Држава Хрватска - 1941 11
- Историјска грађа 10
- Немачка - 1915-1918 69
- Холандија - 1915-1918 69
Косово и Метохија – Историја 43
Краљево - Историја - 1941 27, 59, 66
Култура сећања - 21в 39
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Л
Лика 5
Логори - Хрватска - 1992 - У успоменама 45
Лукић, Драгоје, 1928-2005 - Биобиблиографије 15
М
Милићевић, Владета Н., 1898-1969(?) 51
Музеј жртава геноцида (Београд)
- 1995-2015 33
- 1995-2020 67
- 1992-2022

Н
Народна библиотека Србије (Београд - Бомбардовање 1941 - Изложбени каталози 73
Недић, Милан, 1877-1946 - Зборници 47
П
Перушић (срез) 5
Политички плакати - Срем - 1941-1945 32
Први светски рат 1914-1918 - Југоисточна Европа - У успоменама 52
Р
ратне жртве
- Деца - НДХ види Жртве рата
- Концентрациони логор Земун види Жртве рата
- Краљево - 1941 - Спискови види Жртве рата
ратне жртве види Жртве рата
Ратни злочини 25
Наташа Симић

∣
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- Други светски рат 1939-1945 - Југославија
- Зборници 19
- Историјска грађа 18, 20
- Косово и Метохија
- 1941-1945 43
- Изложбени каталози 17
- Историјска грађа 6, 16
- Крагујевац - 1941 65
- Југославија
- 1941-1945 - Изложбени каталози 21
- 1941-1944 - Изложбени каталози 37
- 1992-1993 - Зборници 2
- Кривично законодавство 26
- Први светски рат 1914-1918 - Србија - Историјска грађа
28, 29
- Усташе
- НДХ види Ратни злочини
- Независна Држава Хрватска - 1941-1945 - У успоменама 35
Ратни злочинци - Судски процеси - Југославија - 19461950 - Историјска грађа 18, 20
С
Сабирни исељенички и усељенички логор (Славонска
Пожега – 1941 13
Сабирни усташки логор (Славонска Пожега) види
Сабирни исељенички и усељенички логор (Славонска
Пожега)
Смедеревски крај - Историја - 1941-1945 39
Срби
- БиХ види Срби
- Геноцид
- 1914 - Историјска грађа 28, 29
- 1991-1993 1
- Косово и Метохија - 1941-1944
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- Изложбени каталози 17
- Историјска грађа 16
- 1941-1945 - Историјска грађа 6
- НДХ види Срби
- Независна држава Хрватска - 1941-194531, 32
- Зборници 56, 71
- Изложбени каталози 7, 22
- У успоменама 35, 52
- Славонија – 1941 13
- Жртве злочина - Косово и Метохија - 1941-1944 43
- Прогони
- Босна и Херцеговина - 20в 45
- Косово и Метохија - 1941-1944 - Изложбени каталози 17
- Хрватска - 20в 45
Србија
- Аустроугарска окупација - 1914 - Историјска грађа 28,
29
- Војна историја - 1912-1913 60
- Историја - 1941-1944 – Зборници 47
- Култура сећања - 21в 69
- Становништво - Опадање - 20в 9
Српска православна црква
- НДХ види Српска православна црква
- Независна Држава Хрватска - 1941-1945 41
Старо сајмиште (концентрациони логор) (Београд) - 19411944 63,72, 74
Стрмен - 20в 46
Сурчин (општина) - Историја - 20в - Историјска грађа 63
Т
Топовске шупе (концентрациони логор) (Београд) - 19411944 64, 74
Тубић, Никола, 1896-1991 – Дневници 50

Наташа Симић
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У
Усташа. Хрватска револуционарна организација - 1938-1941 Историјска грађа 51
Усташе
- 1938-1941 - Историјска грађа 51
- злочини - НДХ - 1941 види Усташе
- Злочини
- НДХ - 1941 види Усташе
- НДХ види Усташе
- Независна држава Хрватска - 1941-1945 15
- Независна Држава Хрватска - 1941 11, 13
- Историјска грађа 10
- 1941-1945 70
- Зборници 19, 56, 71
- Изложбени каталози 7, 8, 22
- Чапљина - 1941-1945 45
- Злочини види Усташе
- НДХ види Усташе
- Ратни злочини
- НДХ види Усташе
- Независна Држава Хрватска - 1941-1945 4, 31
Х
Холокауст
- Други светски рат - 1941-1945 – Зборници 14
- Други светски рат 1939-1945 - Југославија - Зборници 24
- Србија - 1941-1944 64, 74
Ц
Црквени Бок - 20в
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ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР
1995.
Zbornik o radu Državne komisije za ratne zločine i zločine
genocida(od 20. marta 1992. do 23. jula 1993.). Knj. 1 1
Zbornik o radu Državne komisije za ratne zločine i zločine
genocida : (od 20. marta 1992. do 23. jula 1993.). Knj. 2 2
1996.
Геноцид на Кордуну и околици : (1941-1945.) / Петар Зинаић

3

1999.
Jasenovac : ustaški logori smrti - srpski mit? : hrvatski ustaški logori
genocida nad Srbima, Jevrejima i Ciganima / Milan Bulajić 4
2002.
Геноцид над српским народом среза Перушић (Лика) : 19411945. и 1991-? / Дане Ластавица 5
2004.
Албански злочини над Србима на Косову и Метохији за
време Другог светског рата : документа Државне комисије за
утврђивање злочина окупатора и њихових помагача / Ненад
Антонијевић 6
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187

2005.
Били су само деца : Јасеновац гробница 19.432 девојчице
и дечака : каталог изложбе / (приредили Драгоје Лукић,
Јован Мирковић) 7
2006.
Били су само деца (Електронски извор) : Јасеновац гро
бница 19.432 девојчице и дечака : дигитална изложба =
They Were Only Children : Jasenovac crypt of 19.432 girls
and boys : digital exibition / (аутори и приређивачи Драгоје
Лукић, Јован Мирковић) 8
Erano solo bambini : Jasenovac tomba di 19.432 bambine e
bambini : catalogo della mostra = “They Were Only Children” :
Jasenovac crypt of 19.432 girls and boys : catalogue of exibition
/ autori Dragoje Lukić, Jovan Mirković 12
2007.
Демографски губици Србије проузроковани ратовима у XX
веку / Душан Врућинић 9
Јадовно. Књ. 2, Зборник докумената / Ђуро Затезало 10
Јадовно. Књ. 1, Комплекс усташких логора 1941. / Ђуро
Затезало 11
2008.
Сабирни усташки логор у Славонској Пожеги 1941. године
/ Миодраг Бјелић 13
Израелско-српска научна размена у проучавању холокауста / (уредник Јован Мирковић) 14
Драгоје Лукић - родитељ покошеног нараштаја / (уредник
Јован Мирковић) 15
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2009.
Албански злочини над Србима на Косову и Метохији у
Другом светском рату : документа / Ненад Антонијевић 16
Страдање Срба под окупацијом на Косову и Метохији : 19411944 = Sufferings of the Serbs under occupation in Kosovo
and the Metohija : 1941-1944 / (аутори Ненад Антонијевић,
Ненад Ђорђевић, Лука Тадић) 17
Немачки ратни злочини 1941-1945. : пресуде југослове
нских војних судова / (приредио) Ђорђе Н. Лопичић 18
Прилози истраживању злочина геноцида и ратних злочина :
зборник радова / (уредник Јован Мирковић) 19
2010.
Мађарски ратни злочини 1941-1945 : пресуде југослове
нских судова / приредио Ђорђе Н. Лопичић 20
2011.
“Губим невино свој живот због неваљали и проклети
људи” : злочини геноцида и ратни злочини против
цивилног становништва на југословенским просторима 1941-1945. године (са документарних фотографија) :
(каталог изложбе) / (уредник каталога Јован Мирковић) 21
Били су само деца : Јасеновац гробница 19.432 девојчице
и дечака : каталог изложбе = They Were Only Children :
Jasenovac crypt of 19.432 girls and boys : catalogue of exibition
/ (аутори изложбе, editors of exibition and catalogue Драгоје
Лукић и Јован Мирковић) 22
2012.
Страдање Јевреја у окупираном Београду 1941-1944 /
Бранислав Божовић 23
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Истраживања и меморијализација геноцида и ратних
злочина : зборник радова / (уредник Јован Мирковић) 24
Ratni zločini protiv ranjenika, bolesnika i civilnog
stanovništva : teorija i praksa / Jelena Đ. Lopičić-Jančić 25
Status ranjenika i bolesnika u međunarodnom i krivičnom
pravu / Jelena Đ. Lopičić-Jančić 26
2013.
Идентитети жртава стрељаних у Краљеву октобра 1941. /
Силвија Крејаковић 27
2014.
Извештаји о великом злочину : документи о аустроугарским
злочинима уочи и после Церске битке / Слађана Бојковић,
Милоје Пршић 28
Извештаји о великом злочину. 2, Документи о аустроуга
рским зверствима уочи и после Колубарске битке / Слађана
Бојковић, Милоје Пршић, Радован Пилиповић 29
Годишњак Музеја жртава геноцида 30
Бег из јасеновачког пакла / Александар С. Јовановић 31
Плакатирање геноцида : каталог немачких и хрватских нацистичко-усташких плаката и летака у Срему за време Другог
светског рата (1941-1945) / Драго Његован 32
2015.
Прве две деценије Музеја жртава геноцида / (Вељко Ђурић
Мишина) 33
First two decades of the Museum of Genocide Victims / (Veljko
Đurić Mišina) 34
Повратак из мртвих / Никола Костур 35
Годишњак за истраживање геноцида 36
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2016.
Белези великих злочина/ (фотографије Борис Субашић) 37
Годишњак за истраживање геноцида 38
Смедеревски крај у Другом светском рату : жртве рата /
Немања Девић 39
Књига мртвих Срба Сребреница 1992-1995 40
Ореоли и сенке : (расправе из историје Српске Православне
Цркве у Независној Држави Хрватској 1941-1945. године) /
Радован Пилиповић 41
Жртве села Бежаније у светским ратовима / Фрањо
Фабијанец 42
2017.
Kосовo и Mетохијa : 1941-1945. годинa : ратни злочини /
Ненад Антонијевић 43
Годишњак за истраживање геноцида 44
Црна Лора / Слободан Зуровац 45
У раљама геноцида: страдања становништва Стрмена,
Црквеног Бока и Ивањског Бока у ХХ виjеку / Маја Кљаић
Вејновић, Никола Д. Турајлић 46
Округли сто 'Генерал Милан Недић и домаћа управа у
Србији 1941-1944. године-научни погледи' 47
2018.
Жртве Другог светског рата из Ваљевске општине : припа
дници поражених формација, стрељани, нестали / Милорад
Белић 48
Годишњак за истраживање геноцида 49
Ужички округ 1944. године / Богић Ђ. Красић 50
Ustaša : hrvatska revolucionarna organizacija / Владета Н.
Милићевић 51
Записи шидског писара у вихоровима два светска
рата / Никола Тубић ; (приредила Слободанка-Данка
Којадиновић) 52
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2019.
Годишњак за истраживање геноцида 53
Годишњак за истраживање геноцида 54
Јасеновац између броја и жртве : прилог проучавању броја
жртава у систему концентрационог логора Јасеновац /
Душан Никодијевић 55
Новомученици: полиперспектива I : зборник радова /
уредио Јован (Ћулибрк) ; New Martyrs : polyperspective I :
collected Papers / edited by Jovan (Ćulibrk) 56
2020.
Годишњак за истраживање геноцида 57
Годишњак за истраживање геноцида 58
Идентитети жртава стрељаних у Краљеву октобра 1941. /
Силвија Крејаковић 59
Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912-1913.
године / Милић Ј. Милићевић 60
Библиографија радова о страдању Рома у Другом светском
рату на територији Југославије / Драган Милошевић 61
Жртве англоамеричких бомбардовања Београда 1944.
године : матичне књиге умрлих београдских православних
и римокатоличких цркава и муслиманске џамије као извор
за истраживање жртава англоамеричког бомбардовања
1944. године / Тијана Пауновић 62
Ратне жртве насеља општине Сурчин у 20. веку / Фрањо
Фабијанец 63
Од Топовских шупа до Сајмишта : квантитативна анализа
холокауста у окупираној Србији / Драган Цветковић 64
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2021.
Име и број : Крагујевачка трагедија 1941 / Станиша Бркић65
Годишњак за истраживање геноцида 66
Четврт века Музеја жртава геноцида / (Вељко Ђурић
Мишина) 67
Идентитети жртава стрељаних у Краљеву октобра 1941. /
Силвија Крејаковић 68
Срби заробљеници у немачким логорима 1915-1919. године :
попис умрлих / Ненад Лукић, Милан Тлачинац 69
Јасеновац између броја и жртве : прилог проучавању броја
жртава у систему концентрационог логора Јасеновац /
Душан Никодијевић70
Новомученици : полиперспектива V : зборник радова
/ уредили Јован (Ћулибрк), Стефан Радојковић ; New
Martyrs : polyperspective V : collected Papers / edited by
Jovan (Ćulibrk), Stefan Radojković 71
Логор на Сајмишту : сведочења двојице заточеника / Раде
Ристановић 72
Сећања из пепела : Народна библиотека Србије : 19412021. : Народна библиотека Србије од 7. до 28. септембра
2021. године / (аутор изложбе и каталога Дејан Ристић) 73
Од Топовских шупа до Сајмишта : квантитативна анализа
холокауста у окупираној Србији / Драган Цветковић 74
2022.
Исељавање Јевреја из Југославије у Израел 1948-1952.
године 75
Библиографија издања Музеја жртава геноцида
1992-2022.76
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БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА МУЗЕЈА ЖРТАВА ГЕНОЦИДА
У КОЈИМА ЈЕ МУЗЕЈ СУИЗДАВАЧ
1.
343.819.5(497.13)”1941/1945”(083.824)
341.322.5(=163.41)(497.13)”1941/1945”(083.824)
КУМОВИЋ, Младенко, 1949Изложба Јасеновац, систем усташких логора смрти :
Изложбени простор Галерије народног фонда, Београд,
април - мај 1994 = Exibition Jasenovac, the system of
ustasha death camps : Exibition Room Gallery of the People's
Fund, Belgrade, April - May 1994 / [аутор изложбе и каталога Младенко Кумовић ; превод на енглески језик Ренди
Мејџор ; фотографије Славица Љубичић, Милица Ђукић].
- Нови Сад : Музеј Војводине ; Београд : Музеј жртава
геноцида, 1994 (Нови Сад : Дневник). - 122 стр. : илустр. ;
23 x 23 cm
Податак о ауторима преузет с корица. - Упоредо срп. текст
и енгл. превод. - Текст штампан двостубачно. - Стр. 3-4:
Предговор / Милан Булајић.
(Брош.)
COBISS.SR-ID 74968839
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2.
341.485(=914.99)(497.13)

ACKOVIĆ, Dragoljub, 1952Roma Suffering in Jasenovac Camp / Dragoljub
Acković ; [translated by Ljubomir Vukosavljević, Vesna
Ajšpiler]. - [New impression]. - Belgrade : The Museum
of the Victims of Genocide : Roma Culture Center, 1995
(Beograd : Stručna knjiga). - 117 str. ; 24 cm
Tiraž 500.
(Broš)
COBISS.SR-ID 40150284
3.

341.485(=163.41)”1939/1945”(082)
341.322.5(=163.41)”1939/1945”(082)
ГЕНОЦИД над Србима у II светском рату :
Међународни научни скуп Одбора Српске академије
наука и уметности за сакупљање грађе о геноциду против
српског народа и других народа Југославијеу у XX веку,
одржан од 23. до 25. октобра 1991. године / приредио
Милан Булајић ; уредник Радован Самарџић. - Београд :
Музеј жртава геноцида : Српска књижевна задруга, 1995
(Београд : Култура). - 796 стр. : илустр. ; 24 cm
Тираж 1.000.
(Брош.)
COBISS.SR-ID 90909447
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4.
341.485(=214.58)(497.13+497.15)”1941/1945”
341.322.5(497.13+497.15)”1941/1945”
94(497.13+497.15)”1941/1945”
ACKOVIĆ, Dragoljub, 1952Roma Genocide in Jasenovac Camp / Dragoljub
Acković ; [translated by Ljubomir Vukosavljević, Vesna
Ajšpiler]. - Belgrade : The Museum of the Victims of
Genocide : Prominterpress, 1997 (Belgrade : Stručna knjiga).
- 173 str. ; 24 cm
Tiraž 500. - Str. 7-27: Ustashi Genocide Crimes against the
Gypsies (Roma) during World War II / Milan Bulajić.
(Broš)
COBISS.SR-ID 512139938
5.
343.819.5(497.13)”1941/1945”(082)
341.322.5(497.13)”1941/1945”(082)
341.485(=163.41)(497.13)”1941/1945”(082)
JASENOVAC, sistem ustaških logora smrti : saopštenja
sa Okruglog stola održanog u Beogradu 23.4.1996 /
[organizatori Muzej žrtava genocida (i Institut za savremenu
istoriju] ; [urednik Miloš Hamović]. - Beograd : Muzej žrtava
genocida : Stručna knjiga, 1997 (Beograd : Stručna knjiga). 240 str. : ilustr. ; 23 cm
"Povodom dana sećanja na žrtve genocida" --> nasl. str. Tiraž 500. - Beleške uz tekst.
(Broš.)
COBISS.SR-ID 53077250
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6.
343.819.5(497.13+497.15)”1941/1945”(083.824)
341.485(497.13)”1941/1945”(083.824)
341.322.5(497.13)”1941/1945”(083.824)
КУМОВИЋ, Младенко, 1949Изложба Јасеновац - систем усташких логора смрти :
Београд, 22. април 1997. = Exhibition Jasenovac - the System
of Ustasha Death Camps : Belgrade, April 22, 1997. / [аутор
изложбе и каталога Младенко Кумовић] ; [сведочења
припремио Драгоје Лукић] ; [превод на енглески Ренди
Мејџор] ; [фотографије Славица Љубичић, Милица
Ђукић]. - Нови Сад : Музеј Војводине = Novi Sad :
Museum of Voivodina ; Београд : Музеј жртава геноцида
= Belgrade : Museum of the Victims of Genocide, 1997
(Београд : Стручна књига). - 122 стр. : илустр. ; 23 x 23 cm
Кор. ств. насл.: Хрватска - Јасеновац - систем усташких
логора смрти. - Текст упор. на срп. и енгл. - Текст штампан
двостубачно. - Стр. 3-4: [Предговор] / Милан Булајић. Сведочења: стр. 111-122.
(Брош.)
COBISS.SR-ID 1024881805
7.
341.485(=163.41)(497.15)”1992/1993”
341.322.5(=163.41)(497.15)”1992/1993”
ЈЕЛИЋ, Дамјан М.
Голгота Срба, поново / Дамјан М. Јелић. - Београд :
Штит-М : Музеј жртава геноцида, 1999 (Београд : Српски
Гутенберг). - 150 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција
'Колективно памћење' ; књ. 2)
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Ауторова слика. - Тираж 1.000. - Стр. 7-14: Свједочанство
о усташким злочинима над српским цивилима општине
Оџак / Рајко Илишковић. - Стр. 139-140: Биљешка о аутору
/ Милан Боројевић. - Регистар.
(Брош.)
COBISS.SR-ID 155255047
8.
341.485(=163.41)(497.15)”1941/1945”
341.322.5(=163.41)(497.15)”1941/1945”
РИСТИЋ, Миленко
Срби у паклу усташког геноцида : (Доња Дубица
1941-1945) / Миленко Ристић, Милан Боројевић ; [превод
на енглески језик Светлана Раичевић]. - Београд :
Штит-М : Музеј жртава геноцида, 1999 (Београд : Српски
Гутенберг). - 78, 77 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Едиција
"Колективно памћење")
Насл. стр. приштампаног енгл. текста: Serbs in the Hell
of Ustashi Genocide / Milenko Ristic, Milan Borojevic. Оба текста штампана у међусобно обрнутим смеровима.
- Тираж 1.000. - Стр. 5-12: Предговор: Мртви живима
очи отварају / Анђелко Маслић. - Стр. 69-73: Ни богови
не могу избрисати оно што је било / Милован Бузаџић. Биљешка о ауторима: стр. 75-77.
(Брош.)
COBISS.SR-ID 145804295
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9.
343.819.5(497.5)”1941/1945”(093.2)
341.322.5-053.2(497.5)”1941/1945”(093.2)
ЛУКИЋ, Драгоје, 1928-2005
Bili su samo deca : Jasenovac - grobnica 19.432
devojčice i dečaka / Dragoje Lukić ; [predgovor Milovan
Buzadžić] ; [prevodioci Miljenka Perolo, Nada Nikolić].
- Laktaši : Grafomark ; Beograd : Muzej žrtava genocida,
2000 (Laktaši : Grafomark). - 2 knj. (252, 296 str.) : ilustr. ;
34 cm
Na koricama autorova slika i beleška o njemu. - Deo teksta
uporedo na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 1.000. - Knj. 1, str. 5-22:
Hrabro i nepristrasno ka istini = Bravely and impartially
towards the truth / Milovan Buzadžić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst.
ISBN 86-82875-15-2 (Grafomark; karton)
COBISS.SR-ID 97264908
10.
930.1(497.1)
343.819.5(497.13)
МИРКОВИЋ, Јован, 1943-2020
Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima
/ Jovan Mirković. - Laktaši : Grafomark ; Banja Luka :
Besjeda ; Beograd : Muzej žrtava genocida, 2000 (Laktaši :
Grafomark). - 551 str. : graf. prikazi ; 25 cm
Tiraž 500. - Beleška o autoru: str. 551. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 329-497.
- Registar.
COBISS.SR-ID 182092039

Наташа Симић

∣

202

203

∣

Библиографија издања Музеја жртава геноцида у којима је Музеј суиздавач

11.
343.819.5(497.13)”1941/1945”
341.322.5(497.13)
БУЛАЈИЋ, Милан, 1928-2009
Jasenovac na sudu : suđenje Dinku Šakiću / Milan
Bulajić ; [prevodilac na engleski jezik Lazar Macura]. Beograd : Muzej žrtava genocida : Stručna knjiga, 2001
(Beograd : Stručna knjiga). - 438 str., [2] savijena lista s
tablom, geograf. karte : ilustr. ; 24 cm
Na vrhu nasl. str.: Jasenovac - sistem ustaških logora
genocida "Balkanski Aušvic". - Tiraž 1.000. - Registri.
(Broš.)
COBISS.SR-ID 170348807
12.
341.485(=163.41)(497.13)”1941/1945”
821.163.41-94
ЛАСТАВИЦА, Дане, 1928-2016
Srpska mladost sreza Perušić (Lika) žrtve genocida : 19411945. / Dane Lastavica. - Beograd : Muzej žrtava genocida :
Stručna knjiga, 2001 (Beograd : Stručna knjiga). - 210 str. :
ilustr. ; 24 cm
Tiraž 500. - Bilješka o piscu: str. 197-198. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 200.
ISBN 978-86-419-1283-8 (SK; broš.)
COBISS.SR-ID 185892359
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13.
341.485(=163.41)(497.15)”1939/1945”
323.1(=163.41)(497.15)”1939/1945”
ПАНТИЋ, Михаило, 1924Страдање Срба општине Српски Брод за вријеме
Другог свјетског рата / Михаило Пантић. - Београд : Музеј
жртава геноцида ; Српски Брод : Општина, 2003 (Нови
Сад : Идеал). - 149 стр. ; 25 cm
Тираж 300. - Библиографија.
COBISS.SR-ID187472647
14.
94(497.13)”1941/1945”
341.322.5(497.13)”1941/1945”
341.485(=163.41)(497.13)”1941/1945”
ВЕЗМАР, Гојко
Ustaško-okupatorski zločini u Lici : 1941-1945 / Gojko
Vezmar. - 1. izd. - Kragujevac : Muzej žrtava genocida ;
Beograd : Udruženje Srba iz Hrvatske : Srpsko kulturno
društvo "Zora", 2004 (Beograd : Dinex). - XII, 527 str. :
ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / [Muzej žrtava genocida,
Udruženje Srba iz Hrvatske [i] Srpsko kulturno društvo
"Zora"])
Tiraž 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija: str. 503-512. - Registar.
ISBN 86-83809-09-9 (SKDZ; broš.)
COBISS.SR-ID 113635340
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15.
341.485(497.1)”19”(082)
341.322.5(497.1)”19”(082)
94(497.1)”19”(082)
ГЕНОЦИД у 20. веку на просторима југословенских
земаља : зборник радова са научног скупа, Београд, 22-23.
април 2003. / [организатори научног скупа Музеј жртава
геноцида, Крагујевац-Београд ... [и др.]] ; [уредник Јован
Мирковић]. - Крагујевац : Музеј жртава геноцида ; Београд :
Институт за новију историју, 2005 (Београд : Фото футура).
- 506 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Годишњак Музеја жртава
геноцида : тематски број)
Тираж 500. - Стр. 9-11: Реч на отварању / Никола
Б. Поповић. - Напомене уз текст. - Напомене и
библиографске референце уз текст. - Библиографија уз
поједине радове.
ISBN 86-906329-1-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 121997836
16.
341.322.5-053.2(497.13)”1941/1945”
94(497.1)”1941/1945”
343.818.5(497.13)”1941/1945”
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Раде
Дечји усташки концентрациони логор Јастребарско /
Раде Милосављевић. - Јагодина : Гамбит ; Доња Градина :
Јавна установа спомен подручја Доња Градина ; Београд :
Музеј жртава геноцида, 2009 (Београд : Alexandria). - 280
стр. : илустр. ; 25 cm
Тираж 1.000. - Библиографија: стр. 271-272. - Регистар.
ISBN 978-86-7624-042-5 (Гамбит; картон)
COBISS.SR-ID 167433484
Наташа Симић

∣
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17.
341.322.5(497.13)”1941”
АРАЛИЦА, Ђуро, 1929Усташки покољи Срба у глинској цркви / Ђуро
Аралица. - Београд : Музеј жртава геноцида : Удружење
Срба из Хрватске, 2010 (Београд : Жиг). - 270 стр. : илустр.
; 24 cm
Тираж 500. - Стр. 7-15: Уз ово издање / Јован Мирковић.
- Напомене и библиографске референце уз текст. Библиографија: стр. 265-270.
ISBN 978-86-86831-03-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 180548364
18.
341.322.3(497.1)”1939/1945”(093.2)
341.49(497.1)”1946/1950”(093.2)
343.15:344.3(497.1)”1946/1950”
РАТНИ злочини немачких окупатора у Југославији :
1941-1945. године : пресуде југословенских војних судова
/ приредила Јелена Ђ. Лопичић-Јанчић. - Београд : Музеј
жртава геноцида : Ј. Лопичић-Јанчић, 2010 (Београд :
БИГ). - 343 стр. ; 24 cm
Тираж 300. - Стр. 5-10: Предговор / Јелена Ђ. ЛопичићЈанчић.
ISBN 978-86-86831-07-1 (МЖГ; брош.)
COBISS.SR-ID 175002380
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19.
341.322.5(497.13)”1941”
АРАЛИЦА, Ђуро, 1929Усташки покољи Срба у глинској цркви / Ђуро
Аралица. - 2. изд. - Београд : Музеј жртава геноцида :
Удружење Срба из Хрватске, 2011 (Београд : Жиг). - 270
стр. : илустр. ; 24 cm
Тираж 500. - Стр. 7-15: Уз ово издање / Јован Мирковић.
- Напомене и библиографске референце уз текст. Библиографија: стр. 265-270.
ISBN 978-86-86831-08-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 187371276
20.
821.163.41-94
БЈЕЛИЋ, Миодраг, 1920Na kućnom pragu / Miodrag Bjelić. - Beograd : Zavičajno
udruženje Slavonaca, potomaka i prijatelja Slavonaca :
Književni klub “Branko Radičević” : Muzej žrtava genocida,
2011 (Beograd : Graftek). - 284 str., (1) presavijen list s geogr.
kartom : autorova slika ; 25 cm
Tiraž 200. - Beleška o piscu: str. 283. - Bibliografija: str.
279-281.
ISBN 978-86-85133-08-4 (karton)
COBISS.SR-ID 185419788

Наташа Симић

∣
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21.
341.322.5-053.2(497.13)”1941/1945”
341.485(=163.41)(497.13)”1941/1945”
94(497.13)”1941/1945”
МИРКОВИЋ, Јован, 1943-2020
Злочини над Србима у Независној Држави
Хрватској : фотомонографија / Јован Мирковић
; [превод на енглески Татјана Ћосовић] = Crimes
Against Serbs in the Independent State of Croatia :
photomonograph / Jovan Mirković ; [translation into
English Tatjana Ćosović]. - 1. изд. = 1st. ed. - Београд :
Свет књиге : Музеј жртава геноцида =Belgrade : Svet
knjige : Museum of genocide victims, 2014 (Нови Сад :
Сајнос ; = Novi Sad : Sajnos). - 347 стр. : илустр. ; 29 cm. (Едиција Документи = Edition Documents)
Ауторова слика. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. Стр.11-43: О геноцидности Хрватске политике / Василије
Крестић. - Тираж 1.000. - Скраћенице: стр. 345-346. Белешка о аутору: стр. 347.
ISBN 978-86-7396-465-2 (СК; картон)
COBISS.SR-ID 20877060
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Наташа Симић
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22.
341.322.5(=163.41)(497.15)”19”(082)
341.485(=163.41)(497.15)”19”(082)
94(497.15)”19”(082)
НАУЧНИ скуп “Страдање Срба сребреничког краја у 20.
вијеку” (2014 ; Сребреница)
Страдање Срба сребреничког краја у 20. вијеку :
зборник радова / [уредник Вељко Ђурић Мишина]. Сребреница ; Београд : СО Сребреница - Братунац : Музеј
жртава геноцида, 2014. - 243 стр. : илустр. ; 23 cm
Текст ћир. и лат. - Стр. 7-9: Ријеч уредника / Вељко Ђурић
Мишина. - Напомене и библиографске референце уз поједине радове.
ISBN 978-99955-743-3-8 (СОС; картон)
COBISS.SR-ID 524521367
23.
327(497.1)”1941”(082)
323(497.1)”1941”(082)
94(=163.41)”1941”(082)
930.1(497.11)(082)
СРБИ и рат у Југославији 1941. године : тематски
зборник радова / [уредник Драган Алексић] ; [преводи
на енглески Зоран Јањетовић, Александар Стојановић]
; [преводи на руски Алексеј Тимофејев]. - Београд :
Институт за новију историју Србије = The Institute for
recent history of Serbia : Музеј жртава геноцида : Институт
за славистику Руске академије наука, 2014 (Београд :
Miltin). - 631 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Библиотека Зборници
радова / Институт за новију историју Србије ; бр. 10)
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На спор. насл. стр.: Serbs and war in Yugoslavia 1941.
- Тираж 300. - Радови на више језика. - Стр. 13-15:
Предговор / уредник. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Резимеи на енгл. језику уз већину радова.
ISBN 978-86-7005-114-0 (ИНИС; картон)
COBISS.SR-ID 196392204
24.
341.322.5-058.65(=163.41)(497.15)”1914/1918”(083.81)
341.322.5-058.65(=163.41)(497.15)”1941/1945”(083.81)
341.322.5-058.65(=163.41)(497.6)”1992/1995”(083.81)
94(497.6 Фоча)”19”
ТОДОВИЋ, Миленко, 1951Адресар мртвих Фочана : српске жртве у 20. вијеку
/ Миленко Мишо Тодовић. - Београд : Музеј жртава
геноцида ; Ријека код Фоче : Народна библиотека
"Шклопотница", 2014 (Београд : Драслар партнер). - 298
стр., [13] стр. с таблама : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека
Именослов ; књ. 1)
Тираж 300. - Стр. 5-7: Историја (се) понављана на Дрини
/ Вељко Ђурић Мишина. - Стр. 8-9: Између посвећења
и просвјећења / Душан Миловановић. - О аутору: стр.
296-298. - Напомене и библиографске референце уз
текст. - Библиографија: стр. 201-204 и 292-295.
ISBN 978-86-86831-17-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 209463308

Наташа Симић

∣
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25.
316.75
343.819.5(=163.41)(497.13)”1941/1945”
341.322.5(497.13)”1941/1945”
341.485(=411.16)(430)”1941/1945”
341.485(=411.16)(497.1)”1941/1945”
ТРБОЈЕВИЋ, Данило, 1985Сећање на зло : политика комеморације жртава
нацистичких и усташких логора / Данило Трбојевић.
- Београд : Српски генеалошки центар : Музеј жртава
геноцида, 2014 (Београд : СГЦ). - 268 стр. : илустр. ; 24 cm
Тираж 500. - Напомене и библиографске референце
уз текст. - Библиографија: стр. 253-259. - Summary. Регистар.
ISBN 978-86-6401-009-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 206820620
26.
343.819(497.5)”1992”(093.3)
323.12(=163.41)(497.1)”19”(093.3)
821.163.41-94
341.322.5(=163.41)(497.15)”1941/1945”
ЗУРОВАЦ, Слободан, 1954Crna Lora / Slobodan Zurovac. - Beograd : Muzej žrtava
genocida : I. Zurovac, 2016 (Bački Petrovac : HL print). - 463
str. : fotogr. ; 25 cm
Tiraž 1.000. - O autoru: str. 463. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Bibliografija: str. 455-461.
ISBN 978-86-86831-31-6 (MŽG; karton)
COBISS.SR-ID 225604108

Наташа Симић

∣
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27.
341.485(497.15)”1941/1945”(082)
341.322.5(=163.41)(497.15)”1941/1945”(082)
341.322.5(497.15)”19”(082)
ОКРУГЛИ сто 'Да се не заборави!' (2016 ; Сребреница)
Злочини "Црне легије" 1942 - 43. године у Источној
Босни : зборник радова / [уредник Вељко Ђурић Мишина].
- Скелани : Јавна установа Археолошки музеј "Римски
муниципиум" ; Београд : Музеј жртава геноцида, 2016
(Братунац : Графо сунце). - 168 стр. : илустр. ; 24 cm
На насл. стр. место издавања: Сребреница. - Тираж 300.
- Стр. 7-8: Да се не заборави! / Радомир Павловић. Напомене и библиографске референце уз текст.
ISBN 978-86-86831-27-9 (МЖГ;брош.)
COBISS.SR-ID 224009484
28.
341.485(=163.41)(497.13)”1941/1945”(093.2)
341.322.5(497.13)”1941/1945”(093.2)
94(497.15 Бања Лука)”1941/1945”(093.2)
СТОЈНИЋ, Бојан
Свједочења о затирању : прилози за историју страдања Срба Епархије бањалучке 1941. године / Бојан
Стојнић, Радован Пилиповић, Вељко Ђурић Мишина.
- Београд : Музеј жртава геноцида : Архив Српске
православне цркве ; Бања Лука : Архив Републике
Српске, 2016 (Горњи Милановац : Графопринт). - 191 стр. :
илустр. ; 24 cm
Тираж 500. - Ријеч уредника: стр. 7-9. - Напомене и
библиографске референце уз текст.
ISBN 978-86-86831-28-6 (МЖГ; брош.)
COBISS.SR-ID 227403276
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29.
327(497.1)”1945/1948”(082)
94(497.1)”1945/1948”(082)
94(4-12)”1945/1948”(082)
ХИЉАДУ деветсто четрдесет пета
1945. Kрај или нови почетак? : тематски зборник
радова / [главни и одговорни уредник Зоран Јањетовић] =
1945. The End or the New Beggining? : thematic Collection
of Articles / [editor in Chief Зоран Јањетовић]. - Београд :
Институт за новију историју Србије : Музеј жртава геноцида, 2016 (Београд : Colorgrafx). - 625 стр. : илустр. ; 25
cm. - (Библиотека Зборници радова / Институт за новију
историју Србије, Београд ; бр. 13)
"Овај тематски зборник је настао као резултат рада на
пројекту Срби и Србија у југословенском и међународном
контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/
светској заједници..." --> прелим. стр. - Текст ћир. и лат.
- Тираж 300. - Реч уредника: стр. 11-12. - Напомене и
библиографске референце уз текст. - Библиографија уз
сваки рад. - Резиме на енгл. језику уз сваки рад.
ISBN 978-86-7005-133-1 (ИНИС; картон)
COBISS.SR-ID 224289292

Наташа Симић

∣
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30.
355.426(497.6)”1992/1995”(082)
341.322.5(497.6)”19”(082)
341.485(497.6)”19”(082)
94(497.6 Сребренички крај)”19”(082)
ПРЕИСПИТИВАЊЕ Сребренице : зборник радова са
научно-стручних скупова о Сребреници 2015. и 2016.
године / (уредници Ненад Антонијевић, Александар
Павић). - Београд : Музеј жртава геноцида : Фонд
Стратешке културе Москва, Представништво Републике
Српске у Србији, 2017 (Горњи Милановац : Графопринт).
- 191 стр. ; 24 cm.
Тираж 300. - Стр. 7-8: Зашто о Сребреници? / Вељко
Ђурић Мишина. - Стр. 9-10: Зашто је потребно стално
преиспитивање догађаја у Сребреници? / Александар
Павић. - Стр. 11-13: Истина је једна и недјељива / Млађен
Цицовић.
ISBN 978-86-86831-39-2 (МЗГ; брош.)
COBISS.SR-ID 238885132
31.
341.322.5:355.355(497.1)”1941/1945”(093.2)
343.819.5(497.11+497.5)”1941/1945”(093.2)
ЗЛОЧИНИ окупатора и њихових помагача у
Војводини 1941-1945. VII група масовних злочина
(Срем) : Логори Сајмиште, Кустодија, Јасеновац /
приредио Драго Његован. - Нови Сад : Прометеј : Мало
историјско друштво ; Београд : Музеј жртава геноцида,
2018 (Нови Сад : Magyar Szó). - 310 стр. : илустр. ; 30
cm. - (Едиција Злочини окупатора и њихових помагача у
Војводини ; књ. 13)
Тираж 500. - Стр. 7-10: Предговор / Драго Његован. Белешка о приређивачу: стр. 309-312.

Наташа Симић

∣
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ISBN 978-86-515-1328-5 (Прометеј; картон)
ISBN 978-86-87513-59-4 (МИД)
COBISS.SR-ID 324343303
32.
341.322.5(497.13)”1941/1945”(093.2)
341.485(497.13+497.15)”1941/1945”(093.2)
94(497.13 Ораховица)”1941/1945”(093.2)
ОРАХОВИЧКИ попис жртава Другог свјетског
рата / приредио Драгослав Илић. - Београд : Музеј
жртава геноцида : Одбор за Јасеновац Светог архијерејског сабора Српске православне цркве, 2018 (Горњи
Милановац : Графопринт). - 54 стр. : илустр. ; 30 cm. (Едиција Извори / Музеј жртава геноцида [и] Одбор за
Јасеновац Светог архијерејског сабора Српске православне цркве)
Тираж 200. - Стр. 5-6: Предговор издавача / Вељко
Ђурић Мишина, Јован (Ћулибрк). - Напомене и библиографске референце уз текст.
ISBN 978-86-86831-45-3 (МЖГ; брош.)
COBISS.SR-ID 267804940
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33.
341.322.5(497.11)”1912/1918”
94(497.11 Осечина)”1912/1918”
РАДОЈЧИЋ, Милорад, 1948Осечански крај у ратовима 1912-1918. : поменик
ратним жртвама / Милорад Радојчић. - Осечина : Народна
библиотека Осечина ; Београд : Музеј жртава геноцида,
2018 (Ваљево : Топаловић). - 431 стр. : илустр. ; 25 cm
‘Књига је објављена у оквиру обележавања завршетка
100-годишњице Великог рата’--> насл. стр. - Ауторова
слика. - Тираж 350. - Стр. 5-6: Реч уредника / Вељко
Ђурић Мишина. - Белешка о аутору: стр. 431. - Напомене
и библиографске референце уз текст. - Библиографија:
стр. 422-430.
ISBN 978-86-89653-29-8 (НБО; картон)
COBISS.SR-ID 272335628
34.
341.485(=411.16)(4)”19”
341.322.5(4-12)”19”
СТРАДАЊЕ Срба, Јевреја, Рома и осталих
на територији бивше Југославије : монографија /
[одговорни уредници Живота Радосављевић, Вјачеслав
Соловјов, Оља Арсенијевић]. - Београд : Факултет за
пословне студије и правo : Факултет за стратешки и
оперативни менаџмент Универзитета-Унион " Никола
Тесла" : Музеј жртава геноцида, 2018 (Београд : Беопресс).
- 424 стр. : илустр. ; 24 cm
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На спор. насл. стр.: Suffering of Serbs, Jews, Roma and
others in the Former Yugoslavia. - Део текста упоредо
на срп. и енгл. језику. - Текст. ћир. и лат. - Тираж 200.
- Стр. 13-23: Predgovor / Milan Radosavljević. - Стр.
25-30: Поздравна реч у име Музеја жртава геноцида /
Вељко Ђурић Мишина. - Autori: стр. 31-34. - Напомене и
библиографске референце уз текст. - Библиографија уз
свако поглавље. - Библиографија: стр. 381-421. - Регистри.
ISBN 978-86-81088-02-9 (ФПСП; брош.)
COBISS.SR-ID 259413772
35.
341.322.5:725.94(497.113 Срем)”1941/1945”(093.2)
ЗЛОЧИНИ окупатора и њихових помагача у
Војводини 1941-1945. III група масовних злочина у
Срему : злочини на културно-историјским споменицима и предметима у Срему / приредио Драго Његован.
- Нови Сад : Музеј Војводине : Прометеј : Мало историјско друштво ; Београд : Музеј жртава геноцида, 2019
(Београд : Службени гласник). - 407 стр. : илустр. ; 30
cm. - (Едиција Злочини окупатора и њихових помагача у
Војводини ; књ. 15)
Слика Д. Његована. - Тираж 500. - Предговор приређивача: стр. 9-10. - Белешка о приређивачу: стр. 401-405.
ISBN 978-86-515-1380-3 (Прометеј)
ISBN 978-86-87513-62-4 (МИД)
ISBN 978-86-81086-47-6 (МВ; картон)
COBISS.SR-ID 332306183

Наташа Симић

∣
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36.
341.485(=163.41)(497.16)”1943”
94(497.1)”1939/1945”
94(497.16 Пива)”1943”
ЈОВОВИЋ, Васиљ, 1970Геноцид у Пиви 1943. године / Васиљ Јововић. Београд : Музеј жртава геноцида : Одбор за Јасеновац
Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве
; Никшић : Институт за српску културу, 2019 (Горњи
Милановац : Графопринт). - 158 стр. : илустр. ; 21 cm. (Библиотека Поменик / Музеј жртава геноцида)
На насл. стр.: Никшић-Београд, Дан Пивских мученика,
2019. - Тираж 250. - Реч уредника: стр. 5-6. - На корицама
белешка о аутору. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 53-56.
ISBN 978-86-86831-52-1 (МЖГ; брош.)
COBISS.SR-ID 276890636

Наташа Симић
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37.
341.485(=163.41)(497.16)”1944”
94(497.1)”1939/1945”
94(497.16 Велика)”1944”
ЈОВОВИЋ, Васиљ, 1970Злочин у Велици 28. јула 1944. године / Васиљ
Јововић. - Београд : Музеј жртава геноцида : Одбор
за Јасеновац Светог Архијерејског Сабора Српске
Православне Цркве ; Никшић : Институт за српску
културу, 2019 (Горњи Милановац : Графопринт). - 79
стр. : табеле ; 21 cm. - (Библиотека Поменик / Музеј
жртава геноцида)
На насл. стр.: Никшић-Београд, Дан великих мученика,
2019. - Тираж 250. - Реч уредника: стр. 5-8. - На корицама белешка о аутору. - Напомене и библиографске
референце уз текст. - Библиографија: стр. 46-52.
ISBN 978-86-86831-53-8 (МЖГ; брош.)
COBISS.SR-ID 277879564
38.
341.322.5(=163.41)(497.13+497.15)”1941/1945”(0.034.2)
316.75(497.113)
ПРИГРЕВИЧКА спомен-књига / [уредник Вељко
Ђурић Мишина]. - Београд : Музеј жртава геноцида ;
Апатин : Библиотека 'Миодраг Борисављевић', 2019 (Горњи
Милановац : Графопринт). - 264 стр. ; 21 cm
Тираж 300. - Стр. 5-8: Реч уредника / Вељко Ђурић Мишина.
ISBN 978-86-86831-49-1 (МЖГ; брош.)
COBISS.SR-ID 274979852
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39.
061(497.11)”1959/2009”
343.819.5(497.13+497.15)”1941/1945”
341.485(497.13+497.15)”1941/1945”
ЧЕКИЋ, Милинко
Логораши : споменица : шездесет година чувања
сећања на злочине геноцида почињене у Независној
Држави Хрватској током Другог светског рата
/ Милинко Чекић, Ненад Антонијевић, Јасмина
Тутуновић Трифунов. - Београд : Удружење логораша и потомака Јасеновац систем логора геноцида у
Независној Држави Хрватској : Музеј жртава геноцида,
2019 (Горњи Милановац : Графопринт). - 343 стр. :
илустр. ; 22 cm. - (Библиотека Посебно издањe / [Музеј
жртава геноцида])
Тираж 500. - Стр. 9-11: Предговор / Вељко Ђурић.
ISBN 978-86-86831-51-4 (МЖГ; брош.)
COBISS.SR-ID 275568140
40.
341.322.5(497.11)”1941”(093.2)
94(497.11 Крагујевац)”1941”(093.2)
355.1-058.65(497.11)”1941”(083.81)
БРКИЋ, Станиша, 1950-2013
Име и број / Станиша Бркић. - 2. проширено изд.,
[1. изд. у издању Музеја жртава геноцида, Београд].
- Београд : Музеј жртава геноцида ; Крагујевац :
Спомен-музеј "21. октобар", 2020 (Горњи Милановац :
Графопринт). - 234 стр. : илустр. ; 24 cm

Наташа Симић
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Тираж 200. - Стр. 5-6: Предговор приређивача / Вељко
Ђурић Мишина. - Напомене и библиографске референце
уз текст. - Библиографија: стр. 70-71.
ISBN 978-86-86831-62-0 (МЖГ; брош.)
COBISS.SR-ID 23438601
41.
343.819.5(497.13+497.15)”1941/1942”(093.2)
341.485(=163.41)(497.13+497.15)”1941/1942”(093.2)
341.322.5(=163.41)(497.13+497.15)”1941/1942”(093.2)
94(497.1)”1941/1942”
ЂУРИЋ Мишина, Вељко, 1953Јасеновачки логор : саслушања српских избеглица /
(приредио Вељко Ђурић Мишина). - Београд : Музеј жртава
геноцида : Одбор за Јасеновац Светог Архијерејског Сабора
Српске Православне Цркве, 2020 (Горњи Милановац :
Графопринт). - 225 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека
Документа ; књ. 2 / [Музеј жртава геноцида])
Тираж 250. - Напомене и библиографске референце уз
текст. - Библиографија: стр. 21-23.
ISBN 978-86-86831-63-7 (МЖГ; брош.)
COBISS.SR-ID 26940169
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42.
271.222(497.11)-9(497.13)”1941/1942”(093.2)
271.222(497.11)-9:323.282(497.13)”1941/1942”(093.2)
341.485(=163.41)(497.13)”1941/1942”(093.2)
271.222(497.11)-523.4/.9-9(497.13)”1941/1942”(093.2)
ЂУРИЋ Мишина, Вељко, 1953Меморандуми Светог Архијерејског Синода
Српске Православне Цркве 1941-1942. године војноуправним командантима Србије / Вељко Ђурић
Мишина. - Београд : Музеј жртава геноцида : Одбор
за Јасеновац Светог Архијерејског Сабора Српске
Православне Цркве, 2020 (Горњи Милановац :
Графопринт). - 179 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека
Документа / [Музеј жртава геноцида] ; књ. 1)
На корицама белешка о аутору. - Тираж 250. - Напомене
и библиографске референце уз текст.
ISBN 978-86-86831-58-3 (МЖГ; брош.)
COBISS.SR-ID 18822665
43.
341.322.5:355.355(497.113 Банат)”1941/1945”(093.2)
343.819.5(497.113 Банат)”1941/1945”(093.2)
ЗЛОЧИНИ окупатора и њихових помагача у
Војводини 1941-1945. II група масовних злочина у
Банату : логори / приредио Драго Његован. - Нови
Сад : Музеј Војводине : Прометеј : Мало историјско
друштво ; Београд : Музеј жртава геноцида, 2020
(Београд : Birograf comp). - 112 стр. : илустр. ; 30 cm. (Библиотека Злочини окупатора и њихових помагача у
Војводини ; књ. 16)
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Хрпт. ств. насл.: Логори. - Слика Д. Његована. - Тираж 500.
- Предговор приређивача: стр. 7-14. - Фотографије: стр.
86-105. - Белешка о приређивачу: стр. 107-111.
ISBN 978-86-81086-55-1 (МВ; картон)
ISBN 978-86-515-1687-3 (Прометеј)
ISBN 978-86-87513-67-9 (МИД)
COBISS.SR-ID 29063945
44.
341.322.5:355.355(497.113 Банат)”1941/1945”(093.2)
ЗЛОЧИНИ окупатора и њихових помагача у
Војводини 1941-1945. [Трећа] III група масовних злочина у
Банату : масовна убиства / приредио Драго Његован. - Нови
Сад : Музеј Војводине : Прометеј : Мало историјско друштво
; Београд : Музеј жртава геноцида, 2020 (Београд : Birograf
comp). - 250 стр. : илустр. ; 30 cm. - (Библиотека Злочини
окупатора и њихових помагача у Војводини ; књ. 17)
Хрпт. ств. насл.: Масовна убиства. - Слика Д. Његована.
- Тираж 500. - Предговор приређивача: стр. 9-10. Фотографије: стр. 220-244. - Белешка о приређивачу: стр.
245-249.
ISBN 978-86-81086-56-8 (МВ; картон)
ISBN 978-86-515-1688-0 (Прометеј)
ISBN 978-86-87513-68-6 (МИД; картон)
COBISS.SR-ID 29068297
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45.
016:343.819.5(497.13+497.15)”1941/1944”
341.322.5(497.13+497.15)”1941/1944”
НИКОДИЈЕВИЋ, Душан, 1968Библиографија радова о концентрационом логору
Земун : (1941-1944) / Душан Никодијевић = Bibliography of
Works on Concentration Camp Zemun : (1941-1944) / Dušan
Nikodijević. - Београд = Belgrade : Музеј жртава геноцида
= Musem of Genocide Victims : Савез јеврејских општина
Србије = The Federation of Jewish Communities of Serbia,
2020 (Горњи Милановац : Графопринт = Gornji Milanovac :
Grafoprint). - 89 стр. ; 24 cm
Тираж 200. - Регистри.
ISBN 978-86-86831-57-6 (МЖГ; брош.)
COBISS.SR-ID 16901641

Наташа Симић

∣
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46.
341.322.5(=163.41)(497.11)”1912/1918”
355.48(497.11)”1912/1918”
316.75(497.11)”20”
94(497.11 Мионица)”1912/1918”
РАДОЈЧИЋ, Милорад, 1948Мионичани у ратовима 1912-1918. : поменик ратним
жртвама / Милорад Радојчић. - Мионица : Библиотека
“Милован Глишић” ; Београд : Музеј жртава геноцида,
2020 (Ваљево : Топаловић). - 586 стр. : илустр. ; 24 cm
Ауторова слика. - Тираж 500. - Стр. 5-6: Реч уредника
/ Вељко Ђурић Мишина. - Белешке о аутору: стр. 584.
- Напомене и библиографске референце уз текст. Библиографија. стр. 575-583.
ISBN 978-86-86831-55-2 (МЖГ; картон)
COBISS.SR-ID 283897612
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47.
341.485(=163.41)(497.6 Приједор)”1942”
341.322.5”1942”
БОГУНОВИЋ, Марина Љубичић, 1981Усташки покољ над Србима у селима Велико и Мало
Паланчиште и Горњи Јеловац код Приједора 1942. године
/ Марина Љубичић Богуновић. - Бања Лука : Удружење
архивских радника Републике Српске : Архив Републике
Српске ; [Приједор] : ЈУ Национални парк "Козара" ; Београд :
Mузеј жртава геноцида, 2021 (Бања Лука : Графид). - 115 стр. :
илустр. ; 24 cm
Тираж 400. - Прилози: стр. 73-106. - Стр. 111-112: Рецензије
/ Горан Латиновић, Вељко Ђурић Мишина. - Биљешка о
аутору: стр. 113. - Напомене и библиографске референце уз
текст. - Библиографија: стр. 107-109.
ISBN 978-99976-941-5-7 (УАРРС; брош.)
COBISS.SR-ID 131929857

Наташа Симић
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48.
343.819.5(497.13+497.15)”1941/1942”(093.2)
341.485(=163.41)(497.13+497.15)”1941/1942”(093.2)
341.322.5(=163.41)(497.13+497.15)”1941/1942”(093.2)
94(497.1)”1941/1942”
ЂУРИЋ Мишина, Вељко, 1953Акција римокатоличке цркве : саслушања српских
избеглица / (приредио Вељко Ђурић Мишина). Београд : Музеј жртава геноцида : Одбор за Јасеновац
Светог Архијерејског Сабора Српске Православне
Цркве, 2021 (Горњи Милановац : Графопринт). - 203
стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Документа ; књ. 3 /
[Музеј жртава геноцида])
Тираж 250. - Напомене и библиографске референце уз
текст. - Библиографија: стр. 15-16.
ISBN 978-86-86831-69-9 (МЖГ; брош.)
COBISS.SR-ID 29799945
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49.
94(497.15 Козара)”1941/1945”(093)
341.322.5(=163.41)(497.6)”1941/1945”(093)
341.485(=163.41)(497.15)”1941/1945”(093)
РАДАКОВИЋ, Борис, 1986Усташка упоришта под Козаром током Другог
свјетског рата / Борис Радаковић. - Бања Лука :
Удружење архивских радника Републике Српске : Архив
Републике Српске ; [Приједор] : Национални парк
"Козара" ; Београд : Mузеј жртава геноцида, 2021 (Бања
Лука : Графид). - 199 стр. : илустр. ; 24 цм
Тираж 400. - Стр. 185-188: Рецензије / Горан Латиновић,
Вељко Ђурић Мишина. - Биљешка о аутору: стр. 197.
- Напомене и библиографске референце уз текст. Библиографија: стр. 189-195.
ISBN 978-99976-941-4-0 (УАРРС; брош.)
COBISS.SR-ID 131878401

Наташа Симић

∣
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В
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237

7
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Ђукић, Милица, 1971- (фотограф) 1, 6
Ђурић Мишина, Вељко, 1953- (аутор) 28, 41, 43, 48
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Ж
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З
Зуровац, Слободан, 1954- (аутор)

25

И
Илић, Драгослав, 1979- (приређивач, сакупљач) 32
Илишковић, Рајко, 1949- (аутор додатног текста) 7
Ј
Јањетовић, Зоран (уредник, аутор додатног текста)
Јањетовић, Зоран, 1967- (преводилац) 23
Јелић, Дамјан М. (аутор) 7
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К
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Кумовић, Младенко, 1949- (аутор изложбе, аутор) 1, 6
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Л
Ластавица, Дане, 1928-2016 (аутор) 12
Латиновић, Горан, 1977- (рецензент) 47, 49
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Лукић, Драгоје, 1928-2005 (друго) 6
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М
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Мирковић, Јован, 1943-2020 (аутор додатног текста) 17,
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Мирковић, Јован, 1943-2020 (уредник) 15
Мишина, Вељко Ђурић, 1953- види Ђурић Мишина, Вељко
Н
Никодијевић, Душан, 1968- (аутор)
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Њ
Његован, Драго, 1955- (уредник) 44
Његован, Драго, 1955- (уредник, аутор додатног текста)
31, 35, 43
П
Пантић, Михаило, 1924- (аутор) 13
Пероло, Миљенка, 1950- (преводилац) 9
Пилиповић, Радован, 1979- (аутор) 28
Поповић, Никола Б., 1939- (аутор додатног текста)

15

Р
Радаковић, Борис, 1986- (аутор) 49
Радојчић, Милорад, 1948- (аутор) 33, 46
Радосављевић, Живота, 1947- (одговорни уредник) 34
Радосављевић, Милан, 1974- (аутор додатног текста) 34
Раичевић, Светлана (преводилац) 8
Ристић, Миленко (аутор) 8
С
Соловјов, Вјекослав (одговорни уредник) 34
Стојановић, Александар (преводилац) 23
Стојановић, Зоран, 1947- (рецензент) 18
Стојнић, Бојан (аутор) 28
Т
Тимофеев, Алексей Юрьевич, 1977- (преводилац) 23
Тодовић, Миленко, 1951- (аутор) 24
Трбојевић, Данило, 1985- (аутор)
25
Тутуновић-Трифунов, Јасмина, 1974- (аутор)
39
Наташа Симић
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Ћ
Ћосовић, Татјана (преводилац) 21
Ћулибрк, Јован, 1965- (аутор додатног текста, уредник)
Ћулибрк, Невен, 1965- види Ћулибрк, Јован, 1965Х
Хамовић, Милош (уредник)

5

Ц
Цицовић, Млађен, 1955- (аутор додатног текста)
Ч
Чекић, Милинко (аутор)
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39

30

32

РЕГИСТАР НАСЛОВА
1945. Kрај или нови почетак? 27
1945. The End or the New Beggining?

27

А
Адресар мртвих Фочана 23
Акција римокатоличке цркве : саслушања српских избеглица
48
Б
Bibliography of Works on Concentration Camp Zemun 45
Библиографија радова о концентрационом логору Земун 45
Bili su samo deca 9
Г
Геноцид над Србима у II светском рату 3
Геноцид у 20. веку на просторима југословенских земаља
Геноцид у Пиви 1943. године 36
Голгота Срба, поново 7

15

Д
Дечји усташки концентрациони логор Јастребарско

16

Е
Exibition Jasenovac, the system of ustasha death camps 1
Exhibition Jasenovac - the System of Ustasha Death Camps
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6

З
Злочин у Велици 28. јула 1944. године 37
Злочини над Србима у Независној Држави Хрватској21
Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини 19411945. VII група масовних злочина (Срем) 31
Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини 19411945. II група масовних злочина у Банату 43
Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини 19411945. III група масовних злочина у Срему 35
Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини 19411945. (Трећа) III група масовних злочина у Банату 44
Злочини 'Црне легије' 1942 - 43. године у Источној Босни
27
И
Изложба Јасеновац - систем усташких логора смрти 6
Изложба Јасеновац, систем усташких логора смрти1
Име и број 40
Ј
Jasenovac na sudu 11
Jasenovac, sistem ustaških logora smrti
Јасеновачки логор41

5

Л
Логораши

39
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М
Меморандуми Светог Архијерејског Синода Српске
Православне Цркве 1941-1942. године војно-управним
командантима Србије 42
Мионичани у ратовима 1912-1918.46
Н
Na kućnom pragu 20
О
Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima 10
Ораховички попис жртава Другог свјетског рата32
Осечански крај у ратовима 1912-1918.33
П
Пригревичка спомен-књига 30
Пригревичка спомен-књига38
Р
Ратни злочини немачких окупатора у Југославији 18
Roma Suffering in Jasenovac Camp / Dragoljub Acković 2, 4
С
Свједочења о затирању 28
Serbs in the Hell of Ustashi Genocide 8
Сећање на зло 25
Срби и рат у Југославији 1941. године 23
Срби у паклу усташког геноцида 8
Srpska mladost sreza Perušić (Lika) žrtve genocida12
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Страдање Срба општине Српски Брод за вријеме Другог
свјетског рата 13
Страдање Срба сребреничког краја у 20. вијеку 22
Страдање Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији
бивше Југославије 34
У
Усташка упоришта под Козаром током Другог свјетског
49
Усташки покољ над Србима у селима Велико и Мало
Паланчиште и Горњи Јеловац код Приједора 1942.
године 47
Усташки покољи Срба у глинској цркви 17, 19
Ustaško-okupatorski zločini u Lici 14
Ц
Crimes Against Serbs in the Independent State of Croatia
Crna Lora26
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Б
Бања Лука - Историја - 1941-1945 - Историјска грађа 28
В
Велика – 1944 37
Војни судови - Пресуде - Југославија - 1946-1950 18
Г
Геноцид - Југославија - 20 в. – Зборници 15
Грађански рат
- БиХ види Грађански рат
- Босна и Херцеговина - 1992-1995 - Зборници

30

Д
Други светски рат 1939-1945
-Злочини окупатора
- Уништавање споменика културе - Срем - 19411945
- Историјска грађа 35
- Југославија 36, 37
- НДХ види Други светски рат 1939-1945
- Ратни злочини - Независна држава Хрватска
- 1941-1945
- Изложбени каталози 6
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Ж
Жртве рата
- Деца - Независна Држава Хрватска - 1941-1945 9,
16
- Југоисточна Европа - 20в 34
- Крагујевац - 1941 – Пописи 40
- НДХ види Жртве рата
- Независна држава Хрватска - 1941-1945 25
- Ораховица - 1941-1945 - Историјска грађа 32
- Срби
- Мионица - 1912-1918 46
- Независна Држава Хрватска - 1941-1945 21
- Старо сајмиште (концентрациони логор) - 19411944 45
И
Историографија - Србија – Зборници 23
Ј
Јасеновац - Концентрациони логор види Јасеновац
(концентрациони логор)
Јасеновац (концентрациони логор) 11
- 1941-1945 25, 39
- Изложбени каталози1, 6
- Историјска грађа 9, 41, 48
- Историографија 10
- Независна Држава Хрватска - 1941-1945 21
- Зборници 5
Јасеновац. Концентрациони логор - НДХ види
Јасеновац (концентрациони логор)
Јасеновац. Концентрациони логор види Јасеновац
(концентрациони логор)
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Јасеновац. Концентрациони логори види Јасеновац
(концентрациони логор)
Јастребарско (концентрациони логор) 16
Јастребарско.
Концентрациони
логор
види
Јастребарско (концентрациони логор)
Југоисточна Европа - Политичка историја - 1945-1948 Зборници 29
Југославија
- Историја - 1945-1948 – Зборници 29
- Унутрашња политика - 1941 – Зборници 23
К
Концентрациони логор Земун види Старо сајмиште
(концентрациони логор) (Београд)
Концентрациони логори
- Београд - 1941-1945 - Историјска грађа 31
- Независна држава Хрватска - 1941-1945 Историјска грађа 31
Крагујевац - Историја - 1941 - Историјска грађа 40
Култура сећања 25
- Србија - 21в 46
Л
Логори - Хрватска - 1992 - У успоменама

26

М
међународна политика види Међународни односи
Међународни односи - Југославија
- 1941 – Зборници 23
- 1945-1948 – Зборници 29
Мионица - Војна историја - 1912-1918 46
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Н
Народноослободилачка борба 1941-1945 - Ратни
злочини - 1941-1945 - Историјска грађа 31
О
Осечина - 1912-1918

33

П
Пива – 1943 36
Пригревица - Култура сећања

38

Р
ратне жртве
- Деца - НДХ види Жртве рата
- НДХ види Жртве рата
ратне жртве види Жртве рата
Ратни злочини
- Глина – 194117, 19
- Други светски рат 1939-1945
- Југославија - Историјска грађа 18
- Лика 14
- Јасеновац - 1941-1945 - Изложбени каталози 6
- Југославија - 20 в. – Зборници 15
- Крагујевац - 1941 - Историјска грађа 40
- Срем - 1941-1945 - Историјска грађа 31
- Усташе
- НДХ види Ратни злочини
- Независна Држава Хрватска - 1941-1945
- Зборници 5
- Историјска грађа 28
Ратни злочинци - Судски процеси - Југославија - 19461950 - Историјска грађа 18
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С
Срби - Геноцид
- Велика – 1944 37
- Лика - 1941-1945 14
- НДХ види Срби
- Независна Држава Хрватска - 1941-1945 39
- Историјска грађа 32
- Независна Држава Хрватска
		
- 1941-1942 - Историјска грађа 41, 43, 48
		
- 1941-1945 21
- Зборници 5
- Изложбени каталози 1
- Историјска грађа 28
- Пива – 1943 36
- Жртве рата
- Босна и Херцеговина - 1941-1945 – Зборници 27
- Независна држава Хрватска - 1941-1945 – Спискови 38
- Осечина и околина - 1912-1918 33
- Сребреница - 20в – Зборници 22
- Фоча
- 1914-1918 – Спискови 24
- 1941-1945 – Спискови 24
- 1992-1995 – Спискови 24
- Историја - 1941 – Зборници 23
- Прогони
- Босна и Херцеговина - 20в 26
- Хрватска - 20в26
- ратне жртве - НДХ види Срби
- ратне жртве види Срби
Сребреница - Ратни злочини - 20в – Зборници 27, 30
Сребренички крај - Историја - 20в – Зборници 22, 30
Српска православна црква - Историја
- НДХ види Српска православна црква
- Независна Држава Хрватска - 1941-1942 Историјска грађа 42
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- Свештенство
- НДХ види Српска православна црква
- Независна Држава Хрватска - 1941-1942 Историјска грађа 39
Старо сајмиште (концентрациони логор) (Београд 1941-1944 – Библиографије 45
У
Удружење логораша и потомака Јасеновац систем
логора геноцида у Независној Држави Хрватској (Београд
- 1959-2019 39
Усташе – Злочини
- БиХ види Усташе
- Босна и Херцеговвина - 1941-1945 – Зборници 27
- НДХ види Усташе
- Независна Држава Хрватска 14
- 1941-1945 9, 16, 21, 39
- Изложбени каталози 1
- Чапљина - 1941-1945 26
- Злочини види Усташе
Х
Холокауст - Други светски рат 1939-1945
- Југославија 25
- Немачка 25
- Европа - 20в 34
Ц
Цркве - Уништавање
- НДХ види Цркве
- Независна Држава Хрватска - 1941-1942 Историјска грађа 42
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ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР
1994.
Изложба Јасеновац, систем усташких логора смрти :
Изложбени простор Галерије народног фонда, Београд,
април - мај 1994 = Exibition Jasenovac, the system of
ustasha death camps : Exibition Room Gallery of the People›s
Fund, Belgrade, April - May 1994 / (аутор изложбе и каталога Младенко Кумовић ; превод на енглески језик Ренди
Мејџор ; фотографије Славица Љубичић, Милица Ђукић) 1
1995.
Roma Suffering in Jasenovac Camp / Dragoljub Acković 2
Геноцид над Србима у II светском рату : Међународни
научни скуп Одбора Српске академије наука и уметности
за сакупљање грађе о геноциду против српског народа и
других народа Југославијеу у XX веку, одржан од 23. до 25.
октобра 1991. године / приредио Милан Булајић ; уредник
Радован Самарџић
3
1997.
Roma Genocide in Jasenovac Camp / Dragoljub Acković 4
Jasenovac, sistem ustaških logora smrti : saopštenja sa
Okruglog stola održanog u Beogradu 23.4.1996 / (organizatori
Muzej žrtava genocida (i) Institut za savremenu istoriju) ;
(urednik Miloš Hamović) 5
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Изложба Јасеновац - систем усташких логора смрти :
Београд, 22. април 1997. = Exhibition Jasenovac - the System
of Ustasha Death Camps : Belgrade, April 22, 1997. / (аутор
изложбе и каталога Младенко Кумовић) ; (сведочења
припремио Драгоје Лукић) 6
1999.
Голгота Срба, поново / Дамјан М. Јелић 7
Срби у паклу усташког геноцида : (Доња Дубица 1941-1945)
/ Миленко Ристић, Милан Боројевић
8
2000.
Bili su samo deca : Jasenovac - grobnica 19.432 devojčice i
dečaka / Dragoje Lukić ; (predgovor Milovan Buzadžić)
9
Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima / Jovan
Mirković
10
2001.
Jasenovac na sudu : suđenje Dinku Šakiću / Milan Bulajić
11
Srpska mladost sreza Perušić (Lika) žrtve genocida : 19411945. / Dane Lastavica12
2003.
Страдање Срба општине Српски Брод за вријеме Другог
свјетског рата / Михаило Пантић 13
2004.
Ustaško-okupatorski zločini u Lici : 1941-1945 / Gojko
Vezmar
14
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2005.
Геноциду 20. веку на просторима југословенских земаља :
зборник радова са научног скупа, Београд, 22-23. април
2003. / (организатори научног скупа Музеј жртава геноцида, Крагујевац-Београд ... (и др.)) ; (уредник Јован
Мирковић)
15
2009.
Дечји усташки концентрациони логор Јастребарско / Раде
Милосављевић
16
2010.
Усташки покољи Срба у глинској цркви / Ђуро Аралица
17
Ратни злочини немачких окупатора у Југославији : 19411945. године : пресуде југословенских војних судова /
приредила Јелена Ђ. Лопичић-Јанчић
18
2011.
Усташки покољи Срба у глинској цркви / Ђуро Аралица
19
Na kućnom pragu / Miodrag Bjelić
20
2014.
Злочини над Србима у Независној Држави Хрватској :
фотомонографија / Јован Мирковић ; (превод на енглески
Татјана Ћосовић) = Crimes Against Serbs in the Independent
State of Croatia : photomonograph / Jovan Mirković 21
Страдање Срба сребреничког краја у 20. вијеку : зборник
радова / (уредник Вељко Ђурић Мишина) 22

255

∣

Хронолошки регистар

Срби и рат у Југославији 1941. године : тематски зборник
радова / (уредник Драган Алексић) ; (преводи на енглески
Зоран Јањетовић, Александар Стојановић) ; (преводи на
руски Алексеј Тимофејев) 23
Адресар мртвих Фочана : српске жртве у 20. вијеку /
Миленко Мишо Тодовић 24
Сећање на зло : политика комеморације жртава нацистичких и усташких логора / Данило Трбојевић 25
2016.
Crna Lora / Slobodan Zurovac
26
Злочини 'Црне легије' 1942 - 43. године у Источној Босни :
зборник радова / (уредник Вељко Ђурић Мишина)
27
Свједочења о затирању : прилози за историју страдања
Срба Епархије бањалучке 1941. године / Бојан Стојнић,
Радован Пилиповић, Вељко Ђурић Мишина
28
1945. Kрај или нови почетак? : тематски зборник радова /
(главни и одговорни уредник Зоран Јањетовић) = 1945. The
End or the New Beggining? : thematic Collection of Articles /
(editor in Chief Зоран Јањетовић)
29
2017.
Преиспитивање Сребренице : зборник радова са научностручних скупова о Сребреници 2015. и 2016. године /
(уредници Ненад Антонијевић, Александар Павић)
30
2018.
Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини 19411945. VII група масовних злочина (Срем) : Логори Сајмиште,
Кустодија, Јасеновац / приредио Драго Његован 31
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Ораховачки попис жртава Другог свјетског рата / приредио
Драгослав Илић
32
Осечански крај у ратовима 1912-1918. : поменик ратним
жртвама / Милорад Радојчић
33
Страдање Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше
Југославије : монографија / (одговорни уредници Живота
Радосављевић, Вјачеслав Соловјов, Оља Арсенијевић)
34
2019.
Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини 19411945. III група масовних злочина у Срему : злочини на
културно-историјским споменицима и предметима у Срему
/ приредио Драго Његован
35
Геноцид у Пиви 1943. године / Васиљ Јововић
36
Злочин у Велици 28. јула 1944. године / Васиљ Јововић 37
Пригревичка спомен-књига / (уредник Вељко Ђурић
Мишина)
38
Логораши : споменица : шездесет година чувања сећања
на злочине геноцида почињене у Независној Држави
Хрватској током Другог светског рата / Милинко Чекић,
Ненад Антонијевић, Јасмина Тутуновић Трифунов
39
2020.
Име и број / Станиша Бркић
40
Јасеновачки логор : саслушања српских избеглица /
(приредио Вељко Ђурић Мишина) 41
Меморандуми Светог Архијерејског Синода Српске
Православне Цркве 1941-1942. године војно-управним
командантима Србије / Вељко Ђурић Мишина 42
Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини 19411945. II група масовних злочина у Банату : логори / приредио
Драго Његован
43
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убиства / приредио Драго Његован 44
Библиографија радова о концентрационом логору Земун
: (1941-1944) / Душан Никодијевић = Bibliography of
Works on Concentration Camp Zemun : (1941-1944) / Dušan
Nikodijević 45
Мионичани у ратовима 1912-1918. : поменик ратним
жртвама / Милорад Радојчић
46
2021.
Усташки покољ над Србима у селима Велико и Мало
Паланчиште и Горњи Јеловац код Приједора 1942. године /
Марина Љубичић Богуновић
47
Акција римокатоличке цркве : саслушања српских избе
глица / (приредио Вељко Ђурић Мишина) 48
Усташка упоришта под Козаром током Другог свјетског
рата / Борис Радаковић
49

Наташа Симић

∣

258

О АУТОРУ
Наташа Симић рођена је 24. августа 1972. године у
Приштини. Одрасла је у Обилићу у који су се њени родитељи доселили из Црквене Водице.
У Обилићу је завршила Основну школу „Братство“ и
прве две године средњег усмереног образовања у ОВЦ
„Никола Тесла“. Након тога уписује средњу медицинску
школу „9. мај“ у Приштини, општи смер.
Завршила је Филозофски факултет Универзитета у
Приштини - смер историја и стекла звање дипломирани
историчар. Академске мастер студије је завршила на истом
факултету.
Радила је као професор историје на замени у пришти
нској гимназији „Иво Лола Рибар“ и у ОВЦТЗ „Никола
Тесла“ у Обилићу. Петнаест година је била радник диспа
нзера Медицине рада у Обилићу, који је пословао у склопу
Електропривреде Србије.
Запослена је у Народној библиотеци Србије. Ради на
пословима каталогизације и класификације у Одељењу
монографских публикација. Шест година је била руководилац службе за Каталогизацију у публикацији Народне
библиотеке Србије. Има звање виши дипломирани
библиотекар.
Иза себе има значајан број објављених стручних и
научних радова из области библиотечко-информационе
делатности, историје српског библиотекарства, селе
ктивних библиографија и монографију Библиографија
едиције Десанкини мајски разговори (1993-2018). Била
је члан стручног тима за превођење УДК таблица. На
Видовдан 2021. године издала је монографију о свом
родном граду - Приштина кроз време.
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