БИОБИБЛИОГРАФИЈА ВЛАДИМИРА АНДРИЋА
Аутор: Ивана Јаношевић
(необјављени рукопис из 2007)

Предмет презентованог библиографског истраживања ове персоналне
библиографије је истакнути књижевник Владимир Андрић. Према принципу и
методологији рада ова библиографија рипада типу специјалних библиографија, јер
је сведена на једну особу (персонална), али и на једну територију (завичајна) и
једну одређену врсту библиотечке грађе
- монографске публикације
(библиографија књига).
Презентована библиографија Владимира Андрића садржи биографију
аутора и попис свих монографских публикација које Андрић потписује као аутор,
аутор пропратних текстова и антологија у којима је заступљен. Имајући то у виду,
целокупна грађа је због прегледности подељена на више мањих целина. У обради
материјала за ову персоналну библиографију прихваћен је принцип одреднице и
наведена дела су пописана ћирилицом на индивидуалног аутора према правилима
Међународног стандарда за библиографску обраду монографских публикација
ISBD(M). У главном опису публикације сви подаци су писани језиком и писмом
оригинала. Као начело одабирања материјала прихваћена је свеобухватност, а
описивање је вршено „de visu“ за публикације које се првенствено налазе у
завичајном фонду Библиотеке „Влада Аксентијевић“ у Обреновцу, али и у
Библиотеци „Божидар Кнежевић“ – Уб, Библиотеци „Димитрије Туцовић“ у
Лазаревцу. Уколико је публикација била недоступна за овакав вид рада, коришћени
су електронски каталози Народне библиотеке Србије, Библиотеке града Београда,
Библиотеке Матице српске, али и у Библиографији Југославије и другим
библиографским изворима. У процесу прикупљања података за ову библиографију
велику помоћ састављачу је пружио сам аутор али и састављачи антологија,
пружањем на увид књига које поседују у својим приватним библиотекама, тако да
је библиографски опис ових публикација такође вршен „de visu“. Такође су као
извор информација коришћени пропратни текстови (предговори, поговори,
белешке о ауторима и сл.) штампани у делима завичајних аутора.
Главни елементи описа су: главни наслов, поднаслов, подаци о
одговорности (писац дела, писац предговора, поговора, преводилац, илустратор),
податак о издању, импресум (место издавања, издавач, година издавања, место
штампања, штампарија), колација (број страна, податак о илустрацијама, формат),
напомене (подручја, тираж, садржај и белешка као допуна формалних података).
Садржи и ISBN и УДК бројеве. Свака публикација има и своју нумерацију у оквиру
ове библиографије. Публикације су пописане по азбучном реду наслова. Наведено
је више примера публикација које су објављиване у више издања, често и код
различитих издавача. И у оваквим случајевима примењен је принцип пописивања,
дакле по азбучном реду.
Ова библиографија је први попис овакве врсте на територији Обреновца.
Намера састављача да се на једном месту окупи и сачува грађа о једном од
најзначајних књижевних стваралаца за децу. Поред тога, презентовани подаци
представљају део опште завичајне библиографије. Веродостојност података
повезана је са расположивим изворима. Може послужити у изради каталога,
набавци недостајуће завичајне грађе, идентификовању оштећених примерака,
ревизији и сл.
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Састављач очекује да ће ова библиографија пружити помоћ у раду
библиотекарима, љубитељима, познаваоцима и истраживачима књижевности
намењеној деци.
Персоналне библиографије обично обухватају и попис текстова о аутору.
Ова библиографија не садржи овакав попис јер је концепција и сврха њеног
састављања није подразумевала. Састављач ипак узима обавезу на себе са
постојећи попис допуни и овим пописом, као и пописом прилога у периодици и
пописом аудио-визуелне грађе, чиме би се ова библиографија учинила потпуном.

БИОГРАФИЈА
Владимир Андрић – Лале рођен је 25. октобра 1944. године у Обреновцу.
Основну школу завршио је у Обреновцу, гиманзију у Ваљеву (1963.) а филмску
режију дипломирао на Академији за позориште, филм, радио и телевизију у класи
професора Хуга Клајна у Београду. Од 1968. године је радио у редакцији дечје
програма Телевизије Београд. Од своје двадесете године пише и режира, али је још
као гимназијалац објављивао песме у ваљевском „Напреду“, београдском
„Студенту“ и шабачком часопису „Уствари“. У другом разреду гимназије ради
драматизацију и режију „Градинара“ Рабиндраната Тагоре, а годину дана касије
режира и глуми у представи „Капетан Џон Пиплфокс“ Душана Радовића. На
фестивалу поезије „Бели нарцис“ на Дивчибарама добија 1963. године награду. Као
писац и редитељ почиње да сарађује на радију 1965. године, а на телевизији 1965.
године, а као студент друге године ради телевизијске емисије „Име и презиме“ и
„Прозор“. Писац је дијалога у филму „Седми континет“ Душана Вукотића, у
Расовом позоришном игралишту. Са Мишом Радовојевићем реализује представу
„Нипошто, нипошто“. Тих година часопис „Дело“ му објављије песме. Написао је
двадесетак радио драма. Најпознатије су: „Велико лето“ (извођена у Швајцарској,
Мађарској и Немачкој и награђена на Фестивалу радија у Охриду), „Кућа са
верандом“, „Свеска над свескама“, „Змај Огњен“, „Има ли брдских слонова“. Од
1966. године аутор је емисије „Добро јутро децо“ на Првом програму Радио
Београда и стални сарадник емисије „Весели уторак“. Од 1993. године комплетан је
аутор и водитељ емисије за тинејџере на таласима Радио Београда „У свим
правцима“. На телевизији је реализовао велики број документарних и играних
драмских програма. Најпознатије документарне емисије су: „Биографије“ (1969.),
„Јунак нашег детињства“ (1969.), „Дом у коме живим“ (1970.). Уредник је и аутор
сонгова у серији „Приче из Непричаве“ (1984.), писац и редитељ серије „Дај ми
крила један круг“ (1985.) и уредник и аутор више од стотину емисија серије „Лаку
ноћ децо“ (1989-1996.) и __ епизора серијала „Пустолов“.
Режирао је велики број телевизијских драма, од којих су најпознатије: „Шешир
професора Косте Вујића“ Милована Витезовића (1972.), „Ратнички таленат“
Живојина Павловића (1975.), „Награда године“ Слободана Шнајдера (1977.). У
позоришту је одиграно шест његових драма: „Детективско срце“ (Позориште
младих, Сцена „Август Цесарец“ Загреб, 1975.), „Ана воли Милована“ (Позориште
„Бошко Буха“ Београд, 1971.), „Музикант и принцеза“ (Мало позориште Београд,
1984, Позориште лутака Ниш, 1986.), „Ко се шуња иза жбуња“ (Народно
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позориште Шабац 1990. и Народно позориште Сомбор 1992.), „Пустоловина змаја
Огњена“ (Народно позориште Шабац 1991.), „Смејаоница“ (Сцена „Ђуро Салај“
Београд, 1991.). Имао је више режија у позориштима у Београду, Сомбору и
Шапцу. Био је домаћин Змајевих дечјих игара 1995. године.
Добитник је већег броја награда за филмску и позоришну режију. Награде
"Политикин забавник", "Невен", "Змајеве дечје игре" и "Златни кључић" само су
потврдиле Андрићев креативни ангажман у области дечје књижевности. Награда за
најбољу дечју књигу у 2006. години припала је његовој збирци песама и прича "Дај
ми крила један круг". Награду "Златни кључић" коју за дечје стваралаштво
додељује организатор међународног фестивала поезије "Смедеревска песничка
јесен" добио је 2007. године. Живи и ствара у Обреновцу.
Објавио је 13 књига, од којих су неке доживеле и више издања. У
периодичним публикацијама, махом онима које презентују дела књижевника за
децу, објављивао је своја дела. Најчешће и највише је објављивао у часописима:
”Мали Невен”, ”Невен”, ”Детињство”, ”Монс Ауреус”, ”Загратка”, ”Улазница”,
”Политика”. Како је ова библиографија и завичајног карактера, од посебног
значаја су књижевни прилози Владимир а Андрића који су објављени у књижевном
алманаху ”Палеж” који објављује Књижевни клуб Обреновац од 2001. године. У
свим до сада објављеним алманасима Владимир Андрић је заступљен књижевним
прилозима у сталним рубрикама: Књижевност за децу, Поезија и Књижевна
критика. Велики је број књижевних антологија за децу у којима је Владимир
Андрић заступљен. Ова библиографија доноси попис 53 антологије које су
састављачу биле доступне.
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АУТОРСКА ДЕЛА
1
Берба ушију: књижевна сваштара за децу / Владимир Андрић ;
[илустрације Александар Жужа] . – Зрењанин : Градска народна библиотека
"Жарко Зрењанин", 2007.(Зрењанин : Градска народна библиотека "Жарко
Зрењанин") . - 117 стр. : илустр. у бојама; 21 cm. - (Библиотека Књижевност за
децу и омладину; књ. бр. 58)
Тираж 2.000. - О писцу: стр. 117. - С а д р ж а ј: [Песме] (5-58). - Пустолов (59-89):
Да, то сам ја (61-62); Вазна у праху (63-65); Пустолов полетарац (66-69); Каркаџу
ме појео (70-74); Слушају ли гусари своје маме (75-78); Гост са звезда (79-83);
Златни краставци (84-89). - Из бележнице трећеразредног основца (91-116):
Дозволите да се представим (93-94); Крај школске године (95-96); Ја као спортиста
(97-98); Да ли грашак цвета(99-100); Зјала и пундравци (101-102); Мајсторисање
(103-104); Дијета(105-106); Напред у дивљину (107-108); Зашто нисмо постали
Робинзони(109-110); О детелини (и о свему осталом) (111-112); Како сам
бионевидљиви дечак (113-114); Шта сам доживео на распусту (115-116). О писцу
(117).
ISBN 978-86-7284-093-3 (картон)
821.163.41-93-14
821.163.41-93-32
2
Večernji slon / Vladimir Andrić ; u ovoj knjizi izlaže svoje crteže Dušan
Dimitrov . - Novi Sad : Dnevnik, 1987.(Bački Petrovac : Kultura). - 74str. : ilustr. ; 20
cm. - (Detinjstvo; 89)
Tiraž 3000.
821.163.41-93-14
3
Дај ми крила један круг / Владимир Андрић ; [илустровали Милан
Павловић, Ивица Стевановић, Коста Миловановић] . - 1. изд. – Београд : Креативни
центар, 2006.(Београд : Quadra graphic) . - 85 стр. : илустр. ; 27 cm
Тираж 2.000.
ISBN 86-7781-490-6
821.163.41-93-1
4
Дај ми крила један круг / Владимир Андрић ; [илустровали Милан
Павловић, Ивица Стевановић, Коста Миловановић] . - 2. изд. – Београд : Креативни
центар, 2008.(Београд : Публикум) . - 85 стр. : илустр. ; 27 cm
Тираж 2.000.
ISBN 978-86-7781-490-8 (картон)
821.163.41-93-1
5
Две обале: (козја љубавна прича) / Владимир Андрић ; [илустрације
Гордана Поповић-Крно, Биљана Табачки] . – Београд : Мало позориште "Душко
Радовић", 1997.(Београд : Дизајн студио) . - 77 стр. : илустр. ; 21 цм
Слика аутора. - Тираж 100. - Белешка о аутору: стр. 77.
821.163.41-93-2
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6
Замало да ме попију мачке: књижевне разнолије / Владимир Андрић . –
Смедерево : Међународни фестивал поезије "Смедеревска песничка јесен",
2006.(Смедерево : Newpress) . - 142 стр. : фотогр. ; 21 cm. - (Библиотека Златни
кључић; књ. 13)
Ауторова слика. - На прелим стр: XXXVII Међународни фестивал
поезије"Смедеревска песничка јесен". - Тираж 500. - О писцу: стр. 139.
ISBN 86-84201-23-X (брош.)
821.163.41-93-1
821.163.41-93-32
7
Кроз гудуре Обреновца / Владимир Андрић; илустровао Коста
Здравковић . – Београд : Креативни центар, 2004.(Београд : Публикум) . - 99 стр. :
илустр ; 23 cm
Тираж 3.000.
ISBN 86-7781-285-7 (брош.)
821.163.41-93-32
8
Napred plavi smeđi i crni / Vladimir Andrić ; [ilustracije Dušan Petričić] . Novi Sad : Izdavački centar RU "Radivoj Ćirpanov", 1981. – 83 str.: ilustr. ; 20 cm. (Edicija Detinjstvo; 52)
821.163.41-93-14
9
Novogodišnji pokloni / Vladimir Andrić . – Gornji Milanovac : Dečje novine,
1975. (Gornji Milanovac: Dečje novine; Kragujevac: “Nikola Nikolić”) . – 74 str. ; 24
cm. – (Biblioteka Amaterska scena. Serija Đačka scena. Kolo 3; 4)
Tiraž 2 000.
821.163.41-93-2
10
Писма из першуна: Изабране песмице и приче / Владимир Андрић ;
[илустрације Радослав Зечевић] . – Београд : Просвета, 1997.(Београд : Војна
штампарија) . – 108 стр. : илустр. ; 20 цм
Тираж 1000.
ISBN 86-07-01154-5
821.163.41-93-1
821.163.41-93-32
11
Пустолов / Владимир Андрић ; [илустрације Анри Русо ; фотографије
Милорад Исаиловић ; колажи Драган Инђић] . - [1. изд.] . – Београд : Радиотелевизија Србије, 2001.(Београд : Чигоја штампа) . - 124 стр. ; 21cm. - (Едиција ТВ
полица) (Библиотека Дечја књига; књ. 1)
Тираж 1000. - Белешка о писцу: стр. 123. - О сликару / Патриција Анђелковић: стр.
124.
ISBN 86-8173-17-6 !
821.163.41-93-32
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12
Пустолов / Владимир Андрић ; [илустрације Анри Русо ; фотографије
Милорад Исаиловић ; колажи Драган Инђић] . - [2. изд.] . – Београд : Радиотелевизија Србије, 2002.(Београд : Чигоја штампа) . - 124 стр. : илустр. ; 21 cm. (Едиција ТВ полица) (Библиотека Дечја књига; књ. 1)
Тираж 1000. - Белешка о писцу: стр. 123. - О сликару / Патриција Анђелковић: стр.
124.
ISBN 86-81733-20-6
821.163.41-93-32
13
Пустолов / Владимир Андрић ; [слике Анри Русо ; фотографије Милорад
Исаиловић ; колажи Драган Инђић] . - 3. изд. – Београд : Радио-телевизија Србије,
2003.(Београд : Чигоја штампа) . - 124 стр. , [4] листа с таблама : илустр. ; 21 cm. (Едиција ТВ полица) (Библиотека Дечја књига; књ. 1)
Тираж 1.000. - Белешка о писцу: стр. 123. - О сликару: стр. 124.
ISBN 86-81733-25-7 (брош.)
821.163.41-93-32
14
Пустолов / Владимир Андрић; [слике Анри Русо; фотографије Миодраг
Исаиловић; колажи Драган Инђић]. - 4. изд. - Београд: Радио-телевизија Србије,
2009 (Београд: Штампарија РТС). - 124 стр., [4] листа с таблама : илустр.; 21 cm. (Едиција ТВ полица) (Библиотека Дечја књига; књ. 1)
Тираж 1.000. - Белешка о писцу: стр. 123. - О сликару: стр. 124.
ISBN 978-86-81733-74-5
821.163.41-93-32
15
Sveska nad sveskama / Vladimir Andrić . - [S. l.: s. n., 1975.] ([s. l.: s. n.]) . 27 str. : ilustr. ; 20 cm
16
Срце на зиду / Владимир Андрић ; [цртежи и вињете Драгана
Лацмановић] . – Београд : Српска књижевна задруга, 1988. (Београд : Штампарија
Култура) .- 108 стр. : илустр. ; 21 цм. - (Књиге за децу и одрасле; 21)
Тираж 1000. - Белешка о писцу: стр. 105.
ISBN 86-379-0071-2 (Карт.)
821.163.41-93-1
17
У пролазу: збирка дечјих песама са Ђачких песничких сусретања 2005.
године / са младим песницима се дружио Владимир Андрић ; избор песама
Мирјана Ђукановић ; илустрације Владимир Магделинић . – Београд : Пријатељи
деце Звездаре, 2005.([Београд] : Граф-арт) . - 94 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција
Дечја посла; књ. 5)
Тираж 300.
ISBN 86-903697-3-2 (брош.)
821.163.41-1-053.2(082.2)
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АУТОР ПРОПРАТНИХ ТЕКСТОВА
18
Дечји кувар / Драган Бабић ; поговор Владимир Андрић ; илустрације
Марија Стојисављевић. - 1. изд. - Београд : Портал, 2004 (Београд : Портал). - 74
стр. : илустр. ; 23 cm. - (Библиотека Из другог угла)
Тираж 3.000. - Више од кувара ---: стр. 71-74.
ISBN 86-7684-027-X (картон)
821.163.41-93-32
19
Кампоманија : (прегршт упутстава за кампомане) / Драган Ж. Бабић ;
илустрације Гордана Илић. - 1. изд. - Београд : Д. Ж. Бабић : Д. Инђић, 2006
(Београд : Publish). - 115 стр. : илустр. ; 21 cm
Тираж 1.000. - Стр. 5-7: Предговор / Владимир Андрић. - Стр. 113-115: Шта је
доказао Бабић / Слободан Стојићевић.
ISBN 86-909679-0-7 (брош.)
ISBN 978-86-909679-0-2
821.163.41-9
20
Кувар за одрастање / Драган Бабић ; [илустрације Гордана Илић ;
поговор Владимир Андрић]. - 1. изд. - Београд : Б. Јовановић, 2005 (Ужице :
Графичар). - 77 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Луна парк)
Тираж 1.000. - Више од кувара: стр. 74-77.
ISBN 86-907807-0-X (картон)
821.163.41-93-32
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АНОНИМНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
(антологије, избори, дела више аутора)
21
АЛ се небо осмехива : антологија српске поезије за децу / приредио и
предговор написао Милутин Лујо Данојлић. - Београд : Гутенбергова галаксија,
2002 (Ваљево : Топаловић). - 374 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Дечја галаксија ; књ. 8)
Тираж 1.000. - Предговор: стр. 5-29. - Именик песника са песничким књигама за
децу: стр. 353-362. - Из с а д р ж а ј а: Душко Трифуновић (182-185): Два јарца (182183); Воће (183-184); Трчање (184); Свађа (184-185). Перо Зубац (294-296): Пролеће
(294); Шапуће јесен (294-295); О писмима (295); Песма о Наташи (295-296); Пишем
ти о тати (296). Давид Кецман Дако (307-308): Кишна песма (307); Ја и тата
другарчине (307-308); Тајна сеоба (308).
ISBN 86-7058-216-3 (картон)
821.163.41-93-14(082.2)
22
АНТОЛОГИЈА драмских текстова за децу: [краће монодраме, сценске
игре, драмолети, једночинке, игрокази, скечеви] / [приредио] Милутин
Ђуричковић. - Београд: Bookland, 2002 (Београд: "Филип Вишњић"). - 226 стр.:
илустр.; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / [Bookland, Београд])
Тираж 1 000. - Стр. 3-5: Реч унапред / Милутин Ђуричковић. - Речник мање
познатих речи: стр. 217-221. - Писци и дела: стр. 207-216.
ISBN 86-7182-111-0
821.163.4(02.053.2)-2(082.2)
821.163.41(02.053.2)-2(082.2)
23
АНТОЛОГИЈА српске поезије за децу / [приредио] Данило Јокановић. Београд : Књижевно друштво "Свети Сава", 1997 (Београд : Нови дани). – 150 стр. :
23 cm. - (Библиотека Антологије)
Тираж 1000.
(Картон)
821.163.41-93-14(082)
24
АНТОЛОГИЈА српске поезије за децу / [приредио] Душан Радовић. Београд: Српска књижевна задруга, 1984. - XV, 362 стр.; 21 cm. - (Антологије)
Предговор / Душан Радовић: стр. V-XV. - Писци и дела: библиографски подаци /
саставио М. Јосић: стр. 343-351. - Напомена издавача.
821.163.41-93-14(082)
25
АНТОЛОГИЈА српске поезије за децу / саставио Драган Лакићевић ;
[илустратор Бојана Димитровски]. - Београд : Bookland, 1995 (Бор : Бакар). - 447
стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Српска књижевност за децу. коло 1)
Тираж 2000. - Српска поезија за децу / Драган Лакићевић: стр. 5-11. - Белешке о
писцима: стр. 423-433. - Речник мање познатих речи: стр. 434-437.
ISBN 86-7182-003-3 (Картон)
ISBN 86-7182-007-6 (Збирка)
821.163.41-93-14(082)
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26
АНТОЛОГИЈА српске поезије за децу / [приредио] Драган Лакићевић. [2. допуњено изд.]. - Београд: Bookland, 2003 (Београд : "Филип Вишњић") . - 234
стр.; 24 cm. - (Библиотека Антологије / [Bookland])
Тираж 1.000. - Стр. 5-10: Српска поезија за децу / Драган Лакићевић. - Мање
познате речи: стр. 225-228.
ISBN 86-7182-137-4 (картон)
821.163.41-93-1(082.2)
821.163.41.09-93-1
27
АНТОЛОГИЈА српске поезије за децу / [приређивач и аутор
предговора] Тихомир Петровић. – Сомбор: Педагошки факултет, 2006 (Сомбор:
Принт Азур). – 195 стр. ; 21 cm
Стр. 5-20: Предговор. – Библиографија.
ISBN 86-83097-39-0
821.163.41-93-1(082.2)
28
БАШ најмање песме : антологија српског епиграма за децу / [приредио]
Мирко С. Марковић. - Нови Сад : Српска читаоница и књижница у Иригу, 1992
(Нови Сад : Офсетпринт). - 56 стр. ; 20 цм. - (Едиција Стражилово ; књ. 176)
(Библиотека Свитац. Поезија)
Тираж 1000. - Стр. 49-54: Свет епиграма / Мирко С. Марковић. - Белешка о аутору:
стр. [57].
ISBN 86-7175-041-8
821.163.41-93-193(082.2)
29
БАШ најмање песме : антологија епиграма : (111 епиграма 70 српских
писаца за децу) / [приредио] Мирко С. Марковић ; [илустрације Љубомир
Милојевић-Љубац]. - 2., уазбучено допуњено, проширено, исправљено,
илустрацијама оплемењено изд. - Београд : Туристичка штампа, 1998 (Београд :
Туристичка штампа). - 120 стр. : илустр. ; 15 X 13 цм. - (Библиотека Различак)
Тираж 1000. - Стр. 115-116: Уз овај избор и ово издање / Мирко С. Марковић. Белешка о аутору: стр. 117-118.
821.163.41-93-193(082.2)
30
Bravo škola, ura za igranje / [muzika] Jovan Adamov ; [kaligrafija Vasilije
Pavlović ; likovna oprema Milan Milić Jagodinski]. - Novi Sad : Zmajeve dečje igre,
1991 (Novi Sad : "Stojkov"). - 106 str. : note ; 22 cm. - (Biblioteka Zmaj ; 6)
Tekst pesama upor. sa notnim zapisom. - Tiraž 2500. - Slika autora i beleška o autoru i
delu na koricama.
ISBN 86-81501-04-6 (Broš.)
821.163.41-93-14(082)
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31
ВЕСЕЛА антологија / [приредио] Миленко Матицки ; илустровао
Слободан Милић. - Београд : БИГЗ : Просвета, 1979 ([Б.м. : б.и.]). - 157 стр. :
илустр. ; 21 цм. - (Златна књига. Велика илустрована серија ; коло 5, св. 21)
Тираж 10000. - Уводна реч / Миленко Матицки: стр. 7-9.
821-93-82(082.2)
32
ВЕСЕЛА песма нек децу буди : антологија поезије за најмлађе /
[приредио] Слободан Ристановић. - 2. изд. - Београд : Vukan's, 2001 (Шабац :
"Драган Срнић"). - 104 стр. : илустр. ; 21 cm
Тираж 2.000. - Поезија за децу предшколског узраста: стр. 101-[105]. – Из с а д р ж
а ј а: Кад су деца најлепша на свету / Ласло Блашковић (8). Бубамара / Спасоје
Лабудовић (55).
(Брош.)
821.163.41-93-14(082.2)
33
ДВА алава лава: лудотека савремене српекс поезије за децу / [приредио]
Поп. Д. Ђурђев. – Нови Сад : Дневник, 2003 (Нови Сад : Данијел принт). – 157 стр.
; 21 цм. – (Библиотека Детињство. Нова серија ; књ. 3)
Тираж 600. – Стр. 5-9: Песма као играчка / Поп Д. Ђурђев. – Библиографија.
821.163.41-93-14(082)
34
ДЕТЕ је најлепша песма: антологија српског песништва за децу: два века
стваралаштва наших песника за најмлађе / [приредио и илустровао] Слободан
Станишић. - Београд: Book & Marso, 2007 (Бор: Терција). – 405 стр.: цртежи; 26 cm
Тираж 1.000. - Стр. 5-8: Реч унапред / Слободан Станишић.
ISBN 978-86-7748-084-4 (картон)
821.163.41-93-1(082.2)
35
ДЕЧЈА башта : мала антологија савремене поезије за децу / [приредио]
Драгутин Огњановић. - Сараорци : "Драган Лаковић", 1996 (Смедерево :
"Димитрије Давидовић"). - 134 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Звездано коло)
Тираж 3000. - Расцвали поетски врт / Д. О.: стр. 129-131. - Речник страних и мање
познатих речи: стр. 132-134.
ISBN 86-7669-031-0 ! (Брош.)
821.163.41-93-14(082)
82(497.1)-93-14(082)
36
ДОБРО јутро децо: РТС, Радио Београд, први програм / приредили Весна
Ћоровић Бутрић, Јово Љуштановић и Братислав Милановић. - Београд: Народна
књига - Алфа, 2003 (Београд: Алфа). - 129 стр.; 21 cm. - (Библиотека Петар Пан; књ.
бр. 121)
Тираж 1.000.
ISBN 86-331-1243-4 (картон)
821.163.41-93-36(082.2)
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37
Е, баш то! : избор из савремене српске поезије за децу : [лектира за 2.
разред основне школе] / приредили Игор Коларов, Бранко Стевановић ;
[илустратор Младен Анђелковић]. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2009
(Земун : Бирограф). - 124 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Лектира 2 / Завод за уџбенике,
Београд)
Тираж 3.000. - Тајанствени и скроз чудни песници: стр. 117-124.
ISBN 978-86-17-15919-9 (картон)
821.163.41-93-1(082.2)
38
ЗАМАК осветљен сунцем : избор савремене југословенске приповетке за
младе / приредила Сеја Бабић ; [илустратор Атила Черник]. - Нови Сад : Културнопросветна заједница Војводине, 1991 (Раковац : Дуплекс). – 160 стр. : илустр. ; 20
цм. - (Едиција Читалачка значка)
821.163.41-93-32(082.2)
Владимир Андрић, Весна Видојевић – Гајовић
39
ЗИМА : полетарац Душана Радовића. - Београд : Рад, 1987. - 193 стр. :
илустр. ; 37 cm.
ISBN 86-09-00081-8
82(02.053.2)-82(082)
40
ЗЛАТНА књига детињства света: антологија светске поезије за децу /
приредио Милован Витезовић. - Београд: Чигоја штампа, 2008 (Београд: Чигоја
штампа). - 735 стр.; 24 cm
Тираж 500. - Стр. 7-11: О светском песништву за децу / Милован Витезовић. - Из
с а д р ж а ј а: Багрем на небу / Карољ Јунг; превод Н. [Невена] Симин и М.
[Мирослав] Настасијевић (538). Васка Јукић-Марјановић (554-555): Још јуче (554);
Све случајно (555). Милош Николић (604-605): Наполеон са прекрштеном руком и
бувом (604-605); Свако време носи своје буве (605). Перо Зубац (677-679): Да
знамо истину (677); Питалица за Д. (678); Зашто неке песме не волим (679).
Оплутало срце / Поп Душан Ђурђев (682).
ISBN 978-86-7558-612-8 (картон)
821-93-1(082.2)
821-93-1:398(082.2)
821.163.41-93-1(082.2)
821.163.41-93-1:398(082.2)
821-93-1.09
41
И смеха, смеха деци : мала антологија српске хумористичке поезије за
децу / [приредио] Воја Марјановић. - Београд : Теаграф, 2000 (Београд :
Графутура). - 100 стр. : илустр. ; 21 цм
Тираж 500. - Стр. 3-4: Весело срце - пола здравља /Јулија Марјановић. Стр. 97: Поговор / Ј.[Јулија] М.[Марјановић].
886.1(02.053.2)-1(082.2)
886.1/.2(02.053.2)-1(082.2)
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42
ЈЕСЕН : полетарац Душана Радовића. - Београд : Рад, 1987. - 194 стр. :
илустр. ; 37 cm.
ISBN 86-09-00080-X
82(02.053.2)-82(082)
43
КАД срце засветлуца : антологија новијег српског песништва за децу и
младе од Ршумовића до Јулије Марјановић. Књ. 2 / [приредио] Перо Зубац. - Рума :
Српска књига, 2009 (Рума : Српска књига). - 900 стр. ; 20 cm. - (Библиотека
Цветници)
Тираж 600.
ISBN 978-86-7564-525-2
821.163.41-93-14(082.2)
44
ЛЕТО : полетарац Душана Радовића. - Београд : Рад, 1987. - 205 стр. :
илустр. ; 37 cm.
ISBN 86-09-00079-6
82(02.053.2)-82(082)
45
МАМА и тата су љубав : мала антологија српске поезије о родитељима и
деци / [приредио] Воја Марјановић. - Нови Сад : 3Д+, 2008 (Нови Сад : 3Д+). - 87
стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Мале, тематске антологије из српске поезије за
децу и младе)
Тираж 500. - Стр. 5-7: Речи љубави и поверења / Воја Марјановић.
ISBN 978-86-83593-68-2
821.163.41-93-1(082.2)
46
МОЈ први декламатор: антологија песама за рецитовање у млађем
узрасту: са сликама из Змајевог "Невена" / избор Угљеша Крстић; уводна реч
Ружица Сокић. - Београд: Вајат: Библиотека града Београда, 1998 (Београд:
Драслар партнер). - 74 стр: илустр.; 24 cm. - (Змајева златна књига; св. 6)
Хајд'мо у чаробну шуму речи: стр. 7.
ISBN 86-7039-068-X
821.163.41-93-14(082.2)
47
НАЈКРАЋЕ српске приче за децу / [приредио] Игор Коларов;
[илустровала Вуга Радуловић]. – 1. изд. – Београд: Завод за уџбенике, 2009
(Лозница: Младост груп). – 217 стр.: илустр.; 20 cm. – (Библиотека Књига и по)
Ауторова слика. – Тираж 1.000. – Стр. 5-8: Писмо читаоцу / Игор Коларов.
ISBN 978-86-17-16513-8
821.163.41-93-32(082.2)
48
НАСМЕЈАНЕ песме : антологија духовитих песама за децу / приредио
Драгиша Јошић. - Београд : Пријатељи деце Вождовца, 2003 (Београд :Јуниор). 116 стр. ; 21 cm
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Тираж 500. - Стр. 5: Рецензија / Гордана Малетић.
ISBN 86-904507-0-X (картон)
821.163.41-93-1(082.2)
49
НЕВЕНТОЛОГИЈА / [приредио] Слободан Станишић. – Београд:
Bookland, 1998 (Сремска Каменица: Графоофсет). – 328 стр. : илустр. ; 229 cm. –
(Библиотека Посебна издања / Bookland, Београд)
Тираж 1000.
ISBN 86-7182-033-5
821.163.41-93-1(082.2)
50
НОВА антологија српске поезије за децу / [приредио] Воја Марјановић.
- Горњи Милановац : Дечје новине, 1995 (Крагујевац : "Никола Николић"). - 393
стр. : слика В. Марјановића ; 21 cm
Предговор / Воја Марјановић: стр. 7-25. - Белешке о песницима: стр. 367-383. Поговор / Воја Марјановић: стр. 384-386. - О аутору: стр. 387.
ISBN 86-367-0791-9 (Тврди повез)
821.163.41-93-14(082)
51
НОВА антологија српске поезије за децу и младе / [приредио] Воја
Марјановић. - 2. измењено и допуњено изд. - Београд: Портал, 2003 (Београд :
Портал). - 340 стр.; 22 cm. - (Библиотека Антологије / [Портал])
Тираж 1 500.
ISBN 86-7684-006-7 (картон)
821.163.41-93-14(082.2)
821.163.41.09-93-14
52
НОВА антологија српске приповетке за децу и младе / [приредио] Воја
Марјановић. - 2. измењено и допуњено изд. – Београд : Портал, 2003 (Београд:
Портал). - 428 стр.; 23 cm. - (Библиотека Антологије / [Портал])
Тираж 1.500. - Стр. 7-17: О приповедачкој прози за децу и младе / Воја Марјановић.
- Писци и дела: стр. 407-415. - Стр. 416-418: Поговор / Воја Марјановић. - Белешка
о аутору: стр. 419.
ISBN 86-7684-007-5 (картон)
821.163.41-93-32(082.2)
821.163.41.09-93-32
53
ОД Змаја до бескраја : избор из српске поезије за децу : [лектира за 1. и 2.
разред основне школе] / приредили Бранко Стевановић, Игор Коларов ;
[илустратор Милица Стевановић]. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2010
(Београд : Академија). - 123 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Лектира 1-2)
Тираж 3.000.
ISBN 978-86-17165-78-7
821.163.41-93-1(082.2)
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54
ОТАЦ и мајка су љубав : антологија српске поезије о родитељима за
младе / [приредио] Воја Марјановић. - Београд : Књиготека, 1994 (Београд :
Јуниор). - 74 стр. ; 24 цм
Тираж 1000. - Стр. 73: Реч на крају / В.[Воја] М.[Марјановић].
821.163.41-93-1(082.2)
55
Пантологија новије српске пеленгирике за децу и младе / Градимир
Стојковић ; [илустрације Снежана Мирић]. - Панчево : Mali Nemo, 2002 (Београд :
Јанус). - 94 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Биберче)
Кор. и хрпт. ств. насл.: Пантологија за децу. - Ауторова слика. – Тираж 500. Белешка о аутору: стр. 93-94.
ISBN 86-83453-15-4 (брош.)
821.163.41-93-17
56
ПОЛЕТАРАЦ. Том 1, Пролеће / Душан Радовић ; приредили Драган
Лакићевић, Љубивоје Ршумовић, Новица Ђукић, Душан Петричић. - 2. изд. Београд : Рад, 1989. - 36 цм
Награда града Београда за издавачки подухват 1988. године. - Ћир.
ISBN 86-09-00172-5 ((Карт.))
886.1/.2(02.053.2)-822
57
ПОЛЕТАРАЦ. Том 2, Лето / Душан Радовић ; приредили Драган
Лакићевић, Љубивоје Ршумовић, Новица Ђукић, Душан Петричић. - 2. изд. Београд : Рад, 1989. - 36 цм
Награда града Београда за издавачки подухват 1988. године. - Ћир.
ISBN 86-09-00173-3 ((Карт.))
886.1/.2(02.053.2)-822
58
ПОЛЕТАРАЦ. Том 3, Јесен / Душан Радовић ; приредили Драган
Лакићевић, Љубивоје Ршумовић, Новица Ђукић, Душан Петричић. - 2. изд. Београд : Рад, 1989. - 36 цм
Награда града Београда за издавачки подухват 1988. године. - Ћир.
ISBN 86-09-00174-1 ((Карт.))
886.1/.2(02.053.2)-822
59
ПОЛЕТАРАЦ. Том 4, Зима / Душан Радовић ; приредили Драган
Лакићевић, Љубивоје Ршумовић, Новица Ђукић, Душан Петричић. - 2. изд. Београд : Рад, 1989. - 36 цм
Награда града Београда за издавачки подухват 1988. године. - Ћир.
ISBN 86-09-00175-X ((Карт.))
886.1/.2(02.053.2)-822
60
ПРАЗНИЧНИ звончићи : [песме и приче за децу] / [уредник Радмила
Томић]. - Обреновац : Књижевни клуб "Обреновац", 2009 (Београд : Колор
Графикс). - 110 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека "Дете")
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Тираж 500.
ISBN 978-86-84197-24-7 (брош.)
821.163.41-93-1(082.2)
821.163.41-93-32(082.2)
61
ПРОЛЕЋЕ : полетарац Душана Радовића. - Београд : Рад, 1987. - 210 стр.:
илустр. ; 37 cm.
Радовић, пријатељ и уредник / Милован Данојлић: стр. 5-6.
ISBN 86-09-00078-8
82(02.053.2)-82(082)
62
РИЗНИЦА српског песништва за децу: [илустрована антологија] /
приредио Иван Баленовић; илустровао Маринко Лебовић. - Београд: Evro-Giunti,
2008 (Нови Сад: Будућност). - 224 стр.: илустр.; 30 cm
Тираж 3.000. – Регистар.
ISBN 978-86-505-0989-0 (картон)
821.163.41-93-1(082.2)
63
SAVREMENO jugoslovensko pesništvo za decu / [sastavio] Voja
Marjanović. - Beograd: Stručna knjiga, 1984. - IV, 284 str.: ilustr.; 24 cm
Beleške o pesnicima: str. 265-275.
821.163.3/.6-93-14(082)
SVE što raste : antologija savremene srpske poezije za decu / [priredio] Dragomir
Brajković. - Zrenjanin : Gradska narodna biblioteka "Žarko Zrenjanin" ; Kikinda : Centar
za kulturu, izdavačko odeljenje "Stav", 1984 (Zrenjanin : Budućnost). - 127 str. ; 24 cm. (Edicija Ulaznica)
Tiraž. 1.200
821.163.41-93-1(082.2)
64
СВЕ што расте, хтело би да пева : избор српске поезије за децу /
[приредили] Раша Попов, Поп Д. Ђурђев ; превод и препев Кирил Назаров, Денко
Рангелов = Всичко, което растне, би искало да пее : подбор на срЪбска поезия за
деца / [сЪбирали] Раша Попов, Поп Д. Ђурђев ; превод от срЪбски Кирил НазЪров,
Денко Рангелов. - 1. изд. - Ниш : Братство ; Нови Сад : Змајеве дечје игре = Змаеви
детски игри, 2006 (Ниш : Свен). – 184 стр. ; 22 x 20 cm. - (Библиотека Пчелица)
Упоредо срп. текст и буг. превод. - Тираж 500. - Стр. 4-7: Уважаеми деца / Поп Д.
Ђурђев. - Белешке за авторите: стр. 160-177.
ISBN 86-84125-08-8 (брош.)
821.163.41-93-1(082.2)
65
СМЕШНО чудо: антологија српске хумористичке поезије за децу /
[приредио] Драгутин Огњановић. - Горњи Милановац: Дечје новине, 1990 (Бор:
Бакар). - 380 стр.; 21 cm
Тираж 3.000. - Стр. 5-7: Хајде да се смејемо / Д. (драгутин) О. (Огњановић). –
Стр.351-363: Хуморно виђење света / Драгутин Огњановић. - Стр. 365-378: Именик
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/ Д. (Драгутин) О. (Огњановић). – Стр. 379-381: Напомена / Д. (Драгутин) О.
(огњановић)
ISBN 86-367-0407-3
821.163.41-93-17(082.2)
66
СТО најлепших песама за децу : 50 наших песника и 100 њихових
песама у избору Раше Попова / [лепотом књиге бавио се Боле Милорадовић]. Београд : YU Marketing Press, 2002 (Београд : Дексин : Сигма принт). - 182 стр. ; 22
cm. - (Едиција Деци с љубављу ; књ. 1)
Тираж 1.000. - Рашин увод: Не дајте се ругоби!: стр. 5-8. - Којим су се редом рађали
песници из ове књиге: стр. 174-176. - Састављач Деда Раша: стр. 177.
ISBN 86-902041-6-4 (брош.)
821.163.41-93-1(082.2)
67
ТАЈНЕ из ђачке торбе : [(обреновачки писци ђацима првацима) /
[ликовни сарадници Светлана Бабић ... и др.]. - Обреновац : Књижевни клуб
"Обреновац", 2003 (Београд : Мидим принт). - 117 стр. : илустр. ; 21 cm. (Библиотека "Дете" ; књ. 2)
Тираж 1.000.
ISBN 86-84197-06-2 (брош.)
821.163.41-1-053.2(082.2)
821.163.41-3-053.2(082.2)
68
ТАЈНЕ из ђачке торбе : [(обреновачки писци ђацима првацима) / уредник
Радмила Томић ; ликовни сарадници Милица Симојловић ... [и др.]]. - 2. изд. Обреновац : Књижевни клуб "Обреновац", 2004 (Београд : Мидим принт). - 117 стр.
: илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Дете ; књ. 4)
Тираж 1.000. - Стр. 5-7: Уместо предговора / уредник.
ISBN 86-84197-13-5
821.163.41-93-14(082.2)
821.163.41-93-3(082.2)
69
У песниковом зооврту : мала антологија поезије о животињама и птицама
/ [приредио] Воја Марјановић. - Београд : Књижевно друштво "Свети Сава", 1996
(Тотово Село : Логос). - 86 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Антологије)
Тираж 500.
(Брош.)
821.163.41-93-14(082)
70
Читанка за предшколце. Део 2, Плави зец, чудни зец, једини на свету --: књижевност за децу / избор Симеон Маринковић ; илустровала Сузана Кубинец. Београд : Креативни центар, 2003 (Београд : Публикум). – 103 стр. : илустр. ; 29 cm
Доступно и на: http://digital.nb.rs/decije/jpg/marplav/. – Тираж 1.000. - Регистар.
ISBN 86-7781-172-9 (картон)
37.016:821-93-028.31
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71
ЧИТАНКА из зоо-парка : антологија песама о животињама / [приредио
Данило Јокановић ; цртежи Драгана Јовчић, Урош Пајовић]. - Подгорица :
Граматик, 2000 (Београд : Print grafic trade). - 131 стр. : илустр. ; 18 cm. (Библиотека Граматик ; књ. 2)
Тираж 1000.
(Картон)
821.163.41-93-14(082)
72
ЧИТАНКА из зоо-парка : антологија песама о животињама / [приредио
Данило Јокановић ; цртежи у књизи Драгана Јовчић]. - Подгорица : Граматик, 2005
(Земун : Флеш). - 151 стр. : илустр. ; 12 cm. - (Библиотека Мала књига)
Тираж 500.
ISBN 86-84421-43-6 ! (брош.)
821.163.41-93-14(082.2)
73
ШКОЛСКИ врт : избор песама / изабрале и приредиле Александра
Вранеш, Зорица Ивковић-Савић. - Уб : Градска библиотека "Божидар Кнежевић" :
Предшколска установа "Уб", 2003 (Београд : МСТ Гајић). - 126 стр. : илустр. ; 21
cm
Тираж 1.000. - Стр. 125-126: Поговор / приређивачи.
ISBN 86-903333-4-7 (картон)
821.163.41-93-14(082.
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